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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
Секція 1.
Проблеми теорії та практики управління малого і середнього бізнесу
Адамчук А.Б.
гр. МОРм-13
Науковий керівник – доц. Кулініч Т.В.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
В сучасному ринковому середовищі кожне підприємство прагне мати конкурентні переваги. Ці переваги
можна отримати використовуючи ресурси ефективно і раціонально. Тому необхідно приділити належну увагу
аналізу використання трудових ресурсів, як одному із основних складових виробничого процесу.
За результатами вивчення базових підходів до визначення поняття «трудові ресурси» і оцінки їх
використання[1, 2] нами було виділено 4 напрямки аналізу використання трудових ресурсів, а саме: часовий,
нормативний, вартісний і результативний. За кожним із 4-ох напрямів оцінки було сформовано систему
аналітичних показників. Варто зазначити, що в тому випадку, коли необхідно провести швидкий порівняльний
аналіз (так званий експрес-аналіз), доцільно використовувати лише вартісні і результативні показники
використання трудових ресурсів.
Вивчені базові підходи до оцінки використання трудових ресурсів були апробовані нами на прикладі
підприємств нафтопереробної галузі України. Основну увагу при вивченні використання трудових ресурсів
було зосереджено на діяльності двох представників нафтопереробної галузі у Західному регіоні України – ВАТ
«Нафтопереробний комплекс - Галичина» (Львівська область) і ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (ІваноФранківська область). Основним критерієм для вибору був обсяг реалізованої продукції, який для даних
підприємств становить значну частку в загальному обсязі реалізованої продукції нафтопереробки в Західному
регіоні.
Після проведення аналізу структури і динаміки фонду оплати праці (ФОП) на обраних підприємствах
можна зробити висновок, що до 75 % в фонді оплати праці припадає на витрати на оплату праці, а інша частина
припадає витратити на соціальні заходи. Було виявлено, що на кінець 2011р. спостерігалося значне зростання
ФОП і заробітної плати - до 130 % відносно попереднього періоду, а в 2012 році відбувся спад - до 80 %,
зокрема на ВАТ «Нафтопереробний комплекс - Галичина». Темпи приросту ФОП і середньорічної заробітної
плати збігаються.
Для проведення експрес-аналізу використання трудових ресурсів і вивчення їх стану на макрорівні, а саме
ВАТ «Нафтопереробний комплекс - Галичина» і ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» нами було виділено 5
показників, а саме: продуктивність праці, частка витрат на оплату праці в операційних витратах, трудовіддача,
рентабельність (збитковість) трудових ресурсів, коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці над
заробітною платою. Дані показники відображають віддачу від капіталу, вкладеного в трудові ресурси у вигляді
доходу і фінансового результату від операційної діяльності, місце витрат на оплату праці в операційних
витратах і дозволяють зіставити швидкість зростання продуктивності праці відносно заробітної плати.
Також аналогічні розрахунки були проведені для мезорівня – Львівської і Івано-Франківської області і
макрорівня – України. За результатами розрахунку було виявлено такі проблеми:
1)частка витрат на оплату праці нафтопереробних підприємств в операційних витратах є мізерною. Ця
проблема може бути зумовлена 2 факторами: по-перше це може бути спричинено малим розміром фонду
оплати праці, по-друге це може бути спричинене завеликим обсягом операційних витрат, що призводить до
від’ємного фінансового результату від операційної діяльності, а як наслідок до збитковості підприємств в
окремі періоди. Також було досліджено, що при мізерній частці заробітної плати в операційних витратах
маневрування її зменшенням не веде до позитивних результатів а навпаки веде до зменшення продуктивності
праці.
2)в окремі періоди коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці над заробітною платою
показує, що зростання продуктивності праці випереджає зростання заробітної плати. Хоча це не зовсім вірно,
оскільки при глибших дослідженнях було виявлено, що зростання цього коефіцієнта відбувається саме в тих
періодах, а яких зменшується продуктивність праці і фонд оплати праці. Отже, можна зробити висновок, що
зростання цього коефіцієнта пов’язане з в різній пропорційності зниження продуктивності праці і заробітної
плати.
Для подолання цих проблем необхідно збільшити розмір фонду оплати праці, що призведе до нормалізації
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структури операційних витрат, в наслідок чого зменшиться матеріаломісткість праці і збільшиться фінансовий
результат від операційної діяльності.
1. Шоляк О.Ю. Методика проведення економічного аналізу виплат працівникам / О.Ю. Шоляк // Вісник
Хмельницького національного університету. – 2009. – Т. 2. - № 6. – С. 157-164; 2. Череп А.В. Методичні основи
оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах харчової промисловості / А.В. Череп,
В.В. Сьомченко // Вісник ЖДТУ. – 2010. - № 4 (54). – 348-350; 3. Держаний комітет статистики України.
Режим доступу ukrstat.gov.ua/
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ПЕРЕВАГИ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ЗА УМОВИ ПІДПИСАННЯ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Одним із ключових завдань для України залишається вирішення питання євроінтеграції та підписання
Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Без сумніву, така співпраця матиме потужний вплив на
українську економіку, зокрема й на розвиток одного з її найуразливіших секторів – малого та середнього
бізнесу (МСБ).
Малі та середні підприємства складають основу європейської економіки, адже вони є рушійною силою
збільшення інновації, родючим ґрунтом бізнесових ідей, джерелом забезпечення робочих місць. Саме тому
зусилля Європи направлені на стимулювання, розвиток та підтримку сфери МСБ.
Угода про асоціацію з ЄС відкриє беззаперечні можливості для українського підприємця: доступ до нових
ринків збуту та джерел фінансування, зменшення податкового тиску, більша відкритість та прозорість у
підприємницькому секторі, зменшення корупції та бюрократії.
З підписанням Угоди передбачається впровадження стратегії розвитку МСБ, яка базується на принципах
Європейської хартії малих підприємств. Хоча ці принципи були законодавчо закріплені Україною ще у 2008р.,
проте їх виконання на практиці є сумнівним. Після підписання угоди про асоціацію з ЄС можна очікувати, що
малі та середні підприємства в Україні в повній мірі відчують переваги від заходів, спрямованих на реалізацію
даних європейських принципів. Такими заходами та напрямами діяльності є[1]:
1. Навчання та професійна підготовка для підприємництва.
2. Дешевше та швидше відкриття нової компанії.
3. Удосконалення законодавства та регулювання.
4. Більша вигода від єдиного ринку.
5. Оподаткування та фінансові питання. Передбачається поліпшення відносини між банківською системою
та малими підприємствами шляхом створення належних умов доступу до кредитування та венчурного капіталу;
поліпшення доступу до структурних фондів та підтримання ініціативи Європейського Інвестиційного банку зі
збільшення фінансування для нових та високотехнологічних підприємств, зокрема фондових інструментів.
6. Посилення технологічного потенціалу малих підприємств.
7. Успішні моделі електронного бізнесу та найліпша підтримка малого бізнесу.
Складовою Угоди про асоціацію є Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Приклад країн
Центральної Європи доводить, що відкритий доступ до ринку ЄС дає величезний поштовх, як для малого, так і
для великого бізнесу. Тільки за період з 1995 по 2003 роки, тобто після ратифікації Договору про
Співдружність, але перед вступом до ЄС, експорт Польщі в ЄС виріс в 2,6 рази[2].
Нововведення для малих і середніх підприємств-виробників, що закладені в Угоді про асоціацію,
спрямовані на стимулювання вітчизняного виробництва і зменшення державного контролю за ним. Натомість
українські виробники перейдуть на систему, яка успішно діє в ЄС. Стандарти безпеки ЄС вважаються одними з
найвищих у світі, отже, якщо продукція українського виробника відповідатиме європейським вимогам, то її
можна буде продавати і в решті країн світу без додаткової сертифікації[3].
Звичайно, одразу після підписання Угоди чи її ратифікації усіма членами ЄС життя та розвиток сфери
малого та середнього підприємництва не зміниться кардинально. Угода вимагає від України внесення змін у
законодавство і організацію державного управління. Завдання Європи – допомагати фінансово, надавати
консультації, передавати свій досвід. Але лише від України: її уряду, суспільства, кожного громадянина
зокрема, залежить, чи вдасться втілити взяті на себе зобов’язання і цим наблизитися до європейської інтеграції.
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1. Міжнародний документ «Європейська хартія малих підприємств» від 19.06.2000р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_860 2. Навіщо Україні асоціація з ЄС. 13 переваг
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ostarbeiter.vn.ua/asociacia-z-es-13-perevag.html 3. Угода про асоціацію
з ЄС. Як зміниться життя малого та середнього бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
texty.org.ua/pg/article/editorial/read/49178/Ugoda_pro_asociaciju_z_JeS_Jak_zminytsa?a_offset=
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гр. МОРм-12
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Формування ринкової системи господарювання в Україні пов’язане із зростанням підприємницької
активності в усіх сферах економіки. Одним з перспективних напрямків створення конкурентно-ринкового
середовища є розвиток малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес вважається найбільш динамічним
елементом у структурі господарської діяльності.
Розвиток малого бізнесу в Україні сприяє формуванню ринкової структури економіки і створенню гідного
конкурентного середовища, оподатковуваної бази для бюджетів усіх рівнів. Розвиток малого та середнього
бізнесу та підвищення його впливу на економічні процеси в Україні визначаються:
1) Умовами попиту на продукцію (послуги);
2) Специфікою галузевої структури;
3) Підприємницьким, або бізнес-кліматом в регіоні[1, с.56].
На нашу думку, для створення привабливого підприємницького клімату необхідна комбінація багатьох
факторів, а це:
 підвищення промислового попиту на продукцію;
 наявність в економічній діяльності культури підприємництва;
 розвинений фінансовий ринок;
 схильність до інновацій;
 компанії-лідери, які своїм прикладом демонструють успіхи підприємництва та ін.
Кожен з факторів окремо впливає на посилення підприємницької активності, але не в змозі підтримувати її
тривалий час.
У Європі з метою підтримки малого бізнесу створена мережа бізнес центрів і бізнес інкубаторів, націлена
на розвиток і підтримку малого і середнього бізнесу. Одним з яскравих прикладів, відомим у всьому світі, є
Силіконова долина, штат Каліфорнія (США), у якій об’єднані зусилля близько 3 тисяч фірм, що роблять
найсучасніше електронне устаткування. Тут трудиться більше 6 тисяч докторів наук. Серед його працівників 15
тисяч – мільйонери.[2, с.50]. Очевидно, що Силіконова долина є певним стандартом підприємницького
кластеру, з якого з'явилися на світ Apple, Google, і т. д. Силіконова долина поєднує в собі все необхідне для
того, щоб підприємницька активність процвітала, а з нею збільшення грошових потоків, технологій, талантів і,
головне, особлива атмосфера, що заохочує інноваційне мислення, кооперацію між різними людьми і
компаніями. По-перше, історія Силіконової долини - це вдале поєднання багатьох унікальних факторів, таких,
як наявність підприємств аерокосмічної галузі, тісна співпраця Стенфордського університету з підприємствами
галузі, ліберальна міграційна політика штату щодо учених і студентів докторантів і багато іншого. По-друге,
Силіконова долина має в надлишку основні ресурси, до числа яких відносяться технології та технічні фахівці[2,
с.67].
«Головна мета Силіконової долини – створювати технології й нав’язувати їх усьому світу», – сказав Майкл
Льюїс.
Технології та продукція Силіконової долини за короткий термін змінили світ, а сама вона стала зразком
для наслідування багатьох країн у створенні наукових і технічних парків. Успіх Силіконової долини полягає в
тому, що діяльність провідних науковців мала серйозну фінансову підтримку з боку держави і приватних осіб.
Крім того, дослідники феномену Силіконової долини називають такі чинники успіху, як вдале місце
розташування, розвинена інфраструктура, потужна науково-технічна база, пільги в оподаткуванні, залучення
іноземних інвестицій, підтримання малого та середнього бізнесу, дія законів про інтелектуальну власність,
стабільна економічна та політична системи. Усе це мало свої плоди, і сучасний світ важко уявити без їхніх
винаходів у галузі інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення.
Сьогодні в Україні багато з названих чинників успіху Силіконової долини відсутні. Отже, повторення
Силіконової долини в Україні можливе лише за умов грамотного поєднання підприємницьких здібностей,
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фінансування, кваліфікованих інженерів із новаторськими ідеями, бажання і, найважливіше, підтримка з боку
держави. Велике значення на сучасному етапі розвитку МСБ має використання світового досвіду. В усіх
країнах з розвиненою ринковою економікою діють свої програми підтримки малого бізнесу, але ринкове
середовище цих країн наближено до досконалого. Тому застосування світового досвіду для України досить
обмежене, це стосується не тільки МСБ, а, взагалі, всіх сфер економіки[3, с.74].
1. Воротіна Л.І. Можливості збереження підприємств сектору малого бізнесу економіки України. / Л.І.
Воротіна // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. Наук. пр. – К: Видавничо-поліграфічний центр
«Київський університет», 2009. – Вип.19. – С.32-38. 2. Скібіцький О. М., Матвєєв В. В., Скібіцька Л. І
Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2011.
3. Барановський О. Державна підтримка малого бізнесу: Світовий досвід і Україна. О.Барановський //
Економіка України. – 1993. - №6. - С.74-79. 4. Климова І.Г. Методи та інструменти фінансово-кредитного
механізму державної підтримки інноваційної сфери у країнах з ринковою економікою // Інвестиції: практика
та досвід. – 2009. – № 2. – С. 25–29.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
В сучасних умовах глобалізації та розвитку НТП, людство все більше мріє жити в гармонії з природою,
намагається використовувати екологічні будівельні матеріали, енергозберігаючі технології. Хоча тенденції
екологічного будівництва ще не мають масового характеру в Україні через свою високу вартість, відсутність
державного та нормативно – законодавчого забезпечення.
Екологічне будівництво - це підхід до проектування, облаштування та утримання споруд з метою
скорочення негативного впливу на навколишнє середовище і підвищення благоустрою населення. Це
будівництво має декілька переваг у забезпеченні тривалого інноваційного розвитку. Воно передбачає створення
такого місця існування, яке здатне задовольнити наші сучасні вимоги з урахуванням потреб наступних
поколінь, створюючи якісне, дружнє природі і здоров'ю середовище життя, підвищуючи тривалість існування
як з точки зору екології, так і економіки та соціальної сфери.
Проблеми еколого-економічної оцінки діяльності у різних сферах національного господарства
розглядаються у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Підвищення зацікавленості до даної теми
демонструє зростання кількості конференцій, семінарів та форумів, присвячених екологічному будівництву як
за кордоном, так і в Україні. До того ж все частіше у пресі з’являється інформація про будівельні проекти, які
реалізуються за використанням технологій у відповідності до міжнародних систем оцінки екологічності
об’єктів нерухомості. Усе це свідчить про те, що питання активного розвитку інноваційного екологічного
будівництва в Україні є досить актуальним.
В Україні розвитку екологічного будівництва заважають: низька поінформованість і недостатнє розуміння
суті «зелених підходів» навіть фахівцями; менталітет - укорінена звичка безладного користування практично
дешевими ресурсами; націленість бізнесу на максимальне і швидке отримання прибутку; відсутність
зацікавленості чиновників у нововведеннях.
Втім, часи змінюються, і для розвитку екологічного будівництва є явні передумови на всіх трьох рівнях
тріади «уряд – бізнес – суспільство». Одним з найбільш сприятливих місць для впровадження екобудівництва є
м. Ялта, де є найбільша кількість годин сонцестояння в році, де багато води з гір щороку мільйонами кубів
річечками стікає у море, де можна використовувати енергію морських хвиль і штормових вітрів. У таких містах
потрібно на урядовому рівні терміново впровадити «зелене» будівництво, зобов'язавши забудовників при
проектуванні будь-яких об'єктів застосовувати зелені стандарти. Для стимулювання впровадження екологічного
будівництва в Україні можна запропонувати такі заходи: впровадження економічного заохочення
(стимулювання) з боку держави; активізацію інвестиційної діяльності; розвиток системи екологічної освіти та
виховання суспільства; орієнтацію держави на ресурсозберігаючі програми; формування ринку попиту на
екологічно чисту продукцію.
Таким чином, підвищення еколого-економічної ефективності будівельної галузі за допомогою
інноваційних технологій дозволить вирішити не лише економічні, але й екологічні проблеми у цій сфері.
Екологічне будівництво є одним із найбільш перспективних напрямів розвитку у цій сфері, оскільки дозволяє
витіснити неефективні та нераціональні принципи господарювання. Необхідною умовою впровадження
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екологічного будівництва є: наявність нормативно-правової бази, яка б стимулювала роботу всіх сфер і галузей
будівельного комплексу; державна підтримка шляхом надання субсидій і пільг у розвитку «зеленого
будівництва»; запровадження принципово нового інвестиційного механізму, що забезпечував би надходження
до цієї сфери економіки коштів з різноманітних джерел фінансування; соціальні програми спрямовані на
підтримку ресурсозберігаючих заходів; оновлення технологічно застарілого обладнання на підприємствах
тощо.
1. Інформаційне бюро. Зелені стандарти.[Електр. ресурс] – Режим доступу: greenstand.ru/publ/view/3.html
2. Ларіонова К.Е. Інвестиційна ефективність в екологічному будівництві[Електр. ресурс] / К. Е. Ларіонова, А.
Ю. Макєєв. – Портал магістрів 3. Прокопенко О.В. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід:
монографія [Текст] / О. В. Прокопенко. - Суми: Університетська книга, 2008. — 392с. 4. Тези. Зелене
будівництво[Електр. ресурс] – Режим доступу: greenbuild.com.ua/?cat=1 5. Шило Н.М. Екологічне
будівництво. Запорука успіху і основні напрямки [Текст] / Н. М. Шило // Сучасні проблеми архітектури та
містобудування. - 2011. – Вип. 26. – с. 434 – 441
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Особливості антикризового управління підприємств в сфері послуг
Сфера послуг як сполучна ланка між виробниками і споживачами стає сьогодні однією з
найпривабливіших галузей для ведення та розвитку бізнесу. Вона охоплює торгівлю і транспорт, фінанси і
страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. У розвинутих країнах
сфера послуг є найбільшим сектором економіки.
Розвиток сфери послуг в Україні розпочався з формуванням ринкової економіки. Однак
загальноекономічна криза, що охопила народне господарство, значно ускладнила цей процес .
Криза - це раптова і різка зміна тенденції, що підвищується, тенденцією, що знижується. Поняття кризи
розкривається як ситуативна характеристика функціонування будь-якого суб'єкта, що є наслідком
невизначеності в його зовнішньому і внутрішньому середовищах. Факторами, що викликали кризовий стан в
Україні, стали зміни в політичній і економічній системах. Зміни припали на знижуючу хвилю великого циклу,
що й зумовило більш важкий і затяжний характер кризи.
Кризова ситуація характеризується такими параметрами: загроза високо-пріоритетним цілям і цінностям;
ефект раптовості для осіб, відповідальних за подолання кризи; гострий дефіцит часу для реагування на загрозу
[1].
Антикризове управління підприємством - це тип управління, спрямований на виявлення ознак кризових
явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою
забезпечення життєдіяльності суб’єкта підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства. За
допомогою даного виду управління керівництво підприємства може утримувати функціонування підприємства
в режимі виживання у кризовий період та виводити його з кризового стану з мінімальними втратами [2].
Антикризове управління як здатність виробляти шляхи виходу з кризи, визначати пріоритетні цінності
підприємства, координувати виконання завдань з оновлення підприємства та формуванню відповідних функцій,
навчати працівників діяльності в екстремальних умовах і добиватися ефективності їх праці, характеризує
нагальну потребу підприємства в організації даного процесу.
Антикризове управління повинно здійснюватись як в період загострення кризи, так і у період її зародження
та розгортання. Антикризове управління, залежно від стадії розвитку кризи, доцільно поділити на: запобіжне
антикризове управління, яке використовується в процесі зародження кризи та спрямоване на попередження
виникнення та розвитку кризових ситуацій; корегуюче антикризове управління, яке використовується в процесі
розгортання кризи та спрямоване на прогнозування розвитку кризової ситуації та розробку антикризових
заходів; стабілізаційне антикризове управління, яке використовується в період загострення кризи та спрямоване
на зменшення її негативних наслідків (рис. 1) [3].
Виходячи з цього роль антикризового управління полягає у тому , що воно: прояснює характер проблем,
які виникають у діяльності підприємства; дозволяє перебороти важкий період; знижує ризик банкрутства і
ліквідації; координує діяльність підприємства в цілому; виділяє пріоритетність проблем; сприяє мобілізації,
раціональному розподілу і використанню ресурсів; допомагає перебороти невизначеність ринкового
середовища і вийти на новий виток свого розвитку .
Виникнення кризових ситуацій слід розглядати не як збіг обставин, а як загальну закономірність, властиву
діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Ця закономірність тісно пов'язана з певним характером
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життєвого циклу підприємства, і головним тут є те, що на кожній стадії життєвого циклу поява кризової
ситуації може бути обумовлена, як одними і тими ж причинами і приводити до одних і тих же наслідків, так і
зовсім різними.

Рис.1. Інтенсивність наростання прояву кризи та види антикризового управління [3]
Причинами кризи для організацій сфери послуг є загальний стан економіки, зубожіння переважної
більшості населення країни, застаріле обладнання, слабка мотивація персоналу, некваліфіковані керівники,
падіння попиту наданих послуг, низька їх якість, невиплата заробітної плати, недостача кваліфікованих кадрів.
Як приклад, розглянемо діяльність компанії «Ілта Львів», яка є ексклюзивним дилером компанії
«Автомобілі PEUGEOT» в Західній Україні з початку 1993 року. Основна сфера діяльності – це продаж та
сервісне обслуговування автомобілів французького бренду [4].
Компанія імпортує автомобілі з-за кордону під замовлення, також здійснює комплектацію та оснащення
автомобілів за бажанням клієнта.
В 2008 році фінансові показники підприємства значно погіршились і чистий прибуток скоротився більше
ніж на половину у порівнянні з попередніми роками. Наступні два періоди (2009,2010 рр.) були збитковими для
підприємства. Це можна пов’язати з світовою економічною кризою. У 2008 році такий вид економічної
діяльності як торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку був найбільш
збитковим в сфері надання послуг і його питома вага склала 59,81% по відношенню до загальної суми збитку в
даній сфері [5].
Як варіант антикризового управління підприємство обрало управління дебіторською, кредиторською
заборгованостями і управління бізнес процесами на підприємстві.
Вагомий спосіб збільшити приплив коштів — скоротити дебіторську заборгованість. Також, один з
елементів системи щодо виходу підприємства з кризи - управління кредиторською заборгованістю. Не секрет,
що прострочена кредиторська заборгованість є додатковим джерелом коштів підприємства.
Однією з особливостей даної галузі є в тому, що ключовими факторами ефективності діяльності
підприємств є якість та час обслуговування. Отже, управління персоналом, який забезпечує якість надання
послуг, та логістикою, яка впливає на час надання послуг, є невід’ємними для антикризового управління.
Таким чином, підприємство забезпечило собі вихід з кризи і збільшення прибутку вже в наступних
періодах.
1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.– 504с.
2. Лігоненко Л. Антикризове управління підприємством : підруч. — К.: Київськ. нац. торг. економ.ун., 2005. —
824с. 3. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч.посібник.– К.: Знання,
2007. – 335с. 4. Офіційний сайт компанії «Ілта Львів»: peugeot-lviv.com/ua/ilta-lviv/about 5. ukrstat.gov.ua –
Державний комітет статистики України.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЛЬВІВЩИНІ
У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм здебільшого пов’язані з оздоровленням людей, а отже
являють собою соціальну цінність. Саме тому за останні кілька десятків років значення туризму і рекреації в
Україні поступово зростає. Це викликано передусім значним зростанням як доходів населення країни, так і
загальноосвітнього рівня людей, а також розвитком транспортного сполучення[1]. Для різних регіонів країни
реалізація туристичної діяльності має свої відмінності.
Отже, основною метою даної публікації буде дослідження особливостей розвитку туристичної діяльності у
Львівській області на прикладі його окремих об’єктів.
Передусім Львівська область має значні об’єктивні передумови щодо входження за розвитком туризму до
найрозвиненіших регіонів не тільки України, але і світу. Ця область займає вигідне положення щодо країн
Європейського союзу (наявність кордону з Польщею, близькість до Словаччини та Угорщини), а також, регіон
володіє значним рекреаційним потенціалом і сприятливими кліматичними умовами, культурною спадщиною і
розвиненою туристичною інфраструктурою[2].
Особливою перевагою цього регіону є кліматичні умови, які дозволяють займатися активною туристичною
діяльністю на протязі 10 місяців у році. Також область володіє лікувальними мінеральними водами, які відомі
не тільки в Україні, але й по цілому світу. Особливу цінність представляють гірські місцевості, придатні для
гірськолижного та екологічного туризму[3].
Привабливими на Львівщині для туристів є історико-культурні ресурси. Область надзвичайно багата на
пам’ятки архітектури, що водночас є найбільш цінними туристичними об’єктами. Всього в області взято під
охорону понад 4000 споруд ІХ-ХХ століть, або 25% від усієї кількості в Україні, в тому числі 512 –
загальнодержавного значення. Основна частина об’єктів (2313 од.) зосереджена у Львові, який за їх кількістю
та різноманітністю займає перше місце в державі, а його історичне середмістя з 1998 року включено до Списку
всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО[4].
Водночас нами було виявлено ряд чинників, які негативно впливають на розвиток туризму у Львівській
області. Зокрема до таких чинників нами були віднесені: низький рівень соціальної інфраструктури загального
призначення (транспортна інфраструктура, зв'язок, водозабезпечення, каналізація, громадське харчування та
побутові послуги); незадовільна санітарно-екологічна ситуація у рекреаційних центрах; вкрай незадовільне
становище із використанням історико-культурних пам’яток. Окрім того світова економічна криза негативно
позначилася на обсягах туристичної діяльності області, які трохи уповільнили своє зростання (на 4,7%).
Отже, аналіз туристичної діяльності у Львівській області показав, що цей вид діяльності на сучасному
етапі добре розвинений та перспективний у найближчому майбутньому. Поєднання багатих і ексклюзивних
ресурсів та раціональне їх використання підвищуватиме рейтинг Львівської області та й загалом України на
міжнародному ринку, сприятиме вагомим надходженням до бюджетів усіх рівнів.
У майбутньому для забезпечення стабільного розвитку туристичної діяльності на Львівщині, на нашу
думку, необхідно перейти до більш раціонального використання і збереження наявних цінностей (природних
туристично-рекреаційних ресурсів, історико-культурних пам’яток та ін.), а також приділити увагу формуванню
належної для туризму інфраструктури.
1. Шаптала О. Рекреація і туризм: взаємозв'язки, відносини і проблеми / О. Шаптала // Вісник Української
Академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 3. - С. 395-399 2. Славінська В.
Концепція програми розвитку туристично-рекреаційної галузі у Львівській області на 2011–2013рр. /
В.Славінська. – Львів, 2010. – 30с. 3. Львів’яни починають і перемагають, або чому варто втілювати
стратегію вже сьогодні: Стратегія конкурентоспроможності економіки Львова / Фонд “Ефективне
управління”, Львівська міськрада, “Monitor group”. – Львів, 2010. – 122с. 4. Аналіз інформаційних систем
оброблення даних туристичної сфери: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal /chem.../
258_Szachowska_18_10.pdf.

23

Бута Я.С.
гр. МОРм-22
Науковий керівник – к. е. н., доц. Матвій І.Є.
ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МОРОЗИВА В УКРАЇНІ
Однією з основних складових харчової промисловості є молочна промисловість, тобто виробництво
молочних продуктів та морозива.
Що стосується виробництва морозива та заморожених харчових продуктів в Україні, то воно постійно
зростає та розширюється асортимент цієї продукції. Висока якість українського морозива та заморожених
продуктів дає можливість задовольнити найвибагливіші смаки споживачів як в Україні, так і в багатьох країнах
світу.
В 2012 році виробництво морозива в Україні збільшилося на 7,6%, або на 7,6 тисячі тонн, і становило 108,5
тисячі тонн. В 2013 році очікується ще більший ріст, оскільки за перші 4 місяці об’єм виготовлення зріс на 19%.
Щодо видів цієї продукції, то найбільше виробляється пломбіру, молочного та вершкового морозива[1].
Експорт морозива в 2012 році зріс на 12%. Вироблені в Україні холодні ласощі користуються попитом в
Європі (Литва, Німеччина), країнах Азії (Ізраїль, Грузія), Америці (Панама), Африці (Ліберія), СНД
(Азербайджан, Казахстан, Молдова та Російська Федерація). Водночас, імпорт харчового льоду зменшився на
20%[1].
Обсяги виробництва морозива і харчового льоду по Україні та регіонах за 2012 рік представлено в таблиці
1.
Таблиця 1
Обсяги виробництва морозива і харчового льоду по Україні та регіонах за 2012 рік[2]
Вироблено більше проти
Темп зростання до
Фактично вироблено в тонах
попереднього року, тонн попереднього року, %
Область
За 2012 рік
за 2011 рік
За 4
За період з
За 4
За період з
За 4
За період з
За 4
За період з
квартал
початку року квартал початку року
квартал початку року квартал початку року
Всього по
5 057
108 504
4 614
100 861
443
7 643
109,6
107,58
Україні
Львівська
401
12 043
452
1 050
-51
1 993
88,72
119,83
Українські виробники контролюють 99% вітчизняного ринку морозива. На ньому працюють п’ять великих
виробників і близько десяти дрібних підприємств. Лідером є ПАТ "Житомирський маслозавод", його частка у
2012 році становила 26%, у ТОВ «Ласунка» 18%, по 10% належить «Львівському холодокомбінату» та ТОВ
«Фірма Ласка», завершує п’ятірку найбільших підприємств ЗАТ «Геркулес», що контролює 9% ринку (рис.
1)[3].
ВАТ "Житомирський маслозавод"
27,4%

25,5%

ТОВ "Ласунка"

17,7%

ПАТ "Львівський холодокомбіна"

9,2%
10,1%

ТОВ "Фірма Ласка"
10,1%

ЗАТ "Геркулес"
Інші

Рис. 1. Структура вітчизняного ринку морозива
Основними проблемами для вітчизняних виробників морозива є зниження платоспроможності населення,
подорожчання сировини та енергоносіїв на 10-30%.
Для подальшого розвитку ринок потребує сировини. В Україні відсутні стандарти якості молока — основи
для виробництва морозива. Багато молочних підприємств, прагнучи виграти в ціні, розбавляють молоко,
додають похідні від нього сухе та згущене молоко, рослинні олії. Комбінати не мають можливостей визначати
якість молочних продуктів. Тому вирішенням є даної проблеми прийняття нового ДСТУ, який би дозволяв
суворіше контролювати сумлінність виробників сировини та готового продукту.
В країні створюють нові лінії для виготовлення морозива, та робиться це без використання новітніх
технологій.
Але, основні проблеми для виробників морозива створюють продавці торгової мережі, встановлюючи
значні націнки. Якщо раніше кожна ланка торгової мережі встановлювала націнку на морозиво в межах 20-30%,
то зараз цей відсоток збільшено в 2-3 рази. Для прикладу вартість традиційного для споживачів пломбіру 3-6
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гривень, а деколи і 10 гривень, водночас собівартість становить 1-2 гривні.
Для подолання проблем вітчизняних виробників морозива необхідне прийняття нового ДСТУ, який би
дозволяв контролювати якість сировини, впровадження новітніх технологій у виробництво, а також створення
власних каналів збуту, що дозволило встановити контроль над реалізацією продукції та покращити зворотній
зв’язок з споживачем.
1. Підсумки роботи харчової промисловості [Електронний ресурс] – Режим доступу:
minagro.gov.ua/ministry =4378 2. Асоціація українських виробників «Морозиво і заморожені продукти»
[Електронний ресурс] – Режим доступу: auvm.com.ua/index. category&id=188 3. Каков украинский рынок
мороженого [Електронний ресурс] – Режим доступу: business-tv.com.ua/yakimyeukrainskiirinokmoroziva.html
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Для сучасного економічного стану України характерним є підвищення ролі транспорту, який зв’язуючи всі
сфери народного господарства в єдиний комплекс, в значній мірі визначає ефективність роботи більшості сфер
цього комплексу.
Сучасні тенденції розвитку економіки потребують підвищення рівня ефективності функціонування
підприємств автотранспортного підприємства, зміцнення їхньої конкурентоспроможності. Для вирішення таких
завдань перш за все потрібно використовувати наявні ресурси і внутрішні резерви автотранспортних
підприємств.
Розв’язання проблеми формування і використання ресурсного потенціалу автотранспортного підприємства
потребує вияснення низки питань щодо економічної сутності, властивостей, структури такого ресурсного
потенціалу, а також стратегії його використання.
Різноманітність поглядів до трактування поняття «ресурсний потенціал підприємства»[1, c. 6, 2, 3, c.84-87]
говорить про його багатоаспектність. Ми під ресурсним потенціалом підприємства розуміємо сукупність усіх
видів ресурсів підприємства, їх кількість, якість, раціональність використання і оптимальність співідношення,
що дає можливість приносити економічну вигоду, задовольняти потреби споживачів та приносити конкурентну
перевагу для підприємства. При визначенні елементів реального потенціалу підприємства (зокрема
автотранспортного) ми вважаємо доцільним виділення наступних видів ресурсів: матеріальні, фінансові,
трудові, нематеріальні, інформаційні.
Однією з умов підвищення ресурсного потенціалу підприємства є раціональне використання ресурсів.
Раціональне використання ресурсів передбачає розумне, свідоме, економне, дбайливе використання якісних
ресурсів, які придбані за відповідною ціною і наявні у відповідному обсязі.
При цьому для автотранспортних підприємств, де основними оборотними ресурсами являються паливопастильні матеріали, раціоналізація використання таких ресурсів веде до зменшення витрат підприємства на
надання послуг, а отже сприяє успішному функціонуванню підприємства на ринку. Засобом раціоналізації
використання паливо-мастильних матеріалів можуть слугувати різноманітні системи контролю витрат палива.
Так, на прикладі одного із автотранспортних підприємств Львівської області нами було проведено розрахунки
витрат палива на 1 грн. наданих послуг із транспортування у попередніх періодах, а також обґрунтовано проект
щодо зменшення витрат палива завдяки системі контролю його витрат (RCS).
Мета системи RCS - підвищити дохід автотранспортного підприємства за рахунок зменшення витрат на
паливо шляхом визначення реальної його витрати і контролю водіїв. Система RCS забезпечує: контроль часу і
об'єму заправок, контроль часу і об'єму зливів, визначення реальної витрати палива за рейс. Вбудований
електронний тахограф відслідковує: режим руху автомобіля, пройдену відстань, швидкість автомобіля,
визначає час роботи двигуна, визначає питому витрату палива (на 100км.).
При оцінці можливостей розкриття трудового потенціалу АТ підприємств, особливу увагу приділимо
водіям, як безпосереднім виконавцям перевезення вантажів і пасажирів. Так, від рівня кваліфікаці водія, його
досвіду роботи та інтелектуальних здібностей залежить якість перевезення вантажу і пасажирів, дотримання
графіку руху, краще використання провізних можливостей автомобіля та інше. Для АТ, що здійснють
міжнародні перевезення саме водії є відповіальними за забезпечення європейських стандартів якості послуг
перевезення.
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Зокрема, водії мають змогу пройти курси по програмі «Національні і міжнародні автомобільні перевезення
вантажів та пасажирів»згідно положень Конвенції МДП 1975р.» по закінченню яких водії отримають Свідоцтво
Професійної Компетентності водія-міжнародника міжнародного зразка.
В подальших дослідженнях піднятої проблеми ми плануємо приділити увагу розкриттю паралізованих
можливостей автотранспортних підприємств, підвищення ефективністю управління їх фінансовими,
нематеріальними та інформаційними ресурсами, а також використання ресурсів для здобуття такими
підприємствами конкурентних переваг.
1. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посібн. / Н.С.
Краснокутська. – К.: Вид-во ЦНЛ, 2005. – 352с. 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.:
Книжный мир, 2003. 3. Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання /
С.Е. Сердак // Академічний огляд. – 2008. – № 2. – С. 83-88. 4 Должанський І.В. Управління потенціалом
підприємства. / Должанський І.В. - К.: Центр навчальної літератури, 2006 -326с. 5. Кулініч Т.В. Сучасний
підхід до визначення фінансового потенціалу підприємства / Т.В. Кулініч, Х.В. Гливінська// Проблеми
формування і розвитку інноваційної інфраструктури. – 2013. – С. 296-298.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Зміцнення ринкової економіки, позиціонування на світовому ринку як достойного учасника, розвиток
внутрішньої і міжнародної конкуренції, підвищення ділової активності є необхідними умовами розвитку
українського ринку. Основним напрямом реалізації цього завдання є розвиток малого і середнього бізнесу, що є
рушійною силою через його динамічність і мобільність.
Виходячи на ринок власники малого і середнього бізнесу стикаються з необхідністю розв’язання ряду
проблем у різних сферах, не пов’язаних безпосередньо з основним видом діяльності: ведення бухгалтерського
обліку, підтримання відносин з державними контролюючими органами і громадськістю, укладення контрактів,
робота з інформаційними ресурсами, забезпечення перевезень, прибирання приміщень та ін. Для реалізації
таких завдань необхідні професіонали, кількість яких є обмеженою, а залучення передбачає виплату високої
заробітної плати, засоби і робоче місце, що не може дозволити підприємець-початківець чи підприємець з
обмеженими ресурсами. Вирішити проблему дає можливість використання аутсорсингу[1].
Термін аутсорсинг є скороченням англійського out-resourced-using, що означає «використання зовнішніх
засобів»[2, с. 156]. Згідно стандарту ISO 9001:2000, аутсорсинг – це процес передачі непрофільних функцій на
виконання зовнішньою стороною. Основними ознаками аутсорсингу є довготривалі ділові зв’язки на основі
контрактних угод між підприємством і аутсорсером; для аутсорсера передана функція є основним видом
діяльності[1, 3].
Аутсорсинг можна розділити на два види: виробничий аутсорсинг – передача частково чи повністю
виробництва продукції чи її компонентів і аутсорсинг бізнес-процесів, тобто передача окремих бізнес-процесів,
що не є основними. Саме аутсорсинг бізнес-процесів є характерним для малого і середнього бізнесу,
підприємства передають функції, які не створюють конкурентні переваги на ринку[4].
Основною проблемою малого бізнесу є неможливість утримувати у штаті працівників з неповною
загрузкою (менше 100 % робочого часу). Використання аутсорсингу дає можливість залучити
висококваліфікованих спеціалістів, використовувати тимчасово вільні виробничо-технологічні потужності,
реалізувати інноваційні розробки.
Найбільш розповсюдженими напрямами аутсорсингу, які використовуються малим і середнім бізнесом є:
аутсорсинг бухгалтерських послуг, аутсорсинг-аудиторський супровід, юридичний аутсорсинг, HR-аутсорсинг,
ІТ-аутсорсинг, аутсорсинг маркетингових послуг, логістичний і транспортний аутсорсинг. Найбільш
розвивається ІТ-аутсорсинг, оскільки інформаційні технології стали однією із головних складових успішного
бізнесу і одними з найбільш витратних.
На основі досліджень наукових праць[1-4] та власних спостережень, можемо виокремити такі основні
переваги аутсорсингу для малого і середнього бізнесу: можливість сконцентруватися на основних видах
діяльності; зниження витрат по неосновних видах діяльності порівняно із утриманням працівника у штаті;
скорочення терміну впровадження рішень; розподіл відповідальності; отримання якісного обслуговування
через використання висококваліфікованих працівників; отримання послуг з використанням передових
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технологій; зменшення необхідності в інвестиціях в неосновні фонди; полегшення ведення обліку. Недоліками,
на нашу думку, є: можливість витоку конфіденційної інформації; зменшення швидкості передачі інформації;
брак достовірної інформації про аутсорсера; неможливість контролю підбору персоналу компанії-партнера та її
корпоративних норм і правил; втрата контролю якості і термінів виконання послуг.
Отже, аутсорсинг бізнес-процесів, незважаючи на його порівняно нетривале використання в українській
економіці є перспективним підходом в управлінні. Він дає можливість малому і середньому бізнесу отримати
економічні переваги, закріпити свої конкурентні позиції. Ринок вимагає розвитоку аутсорсингових послуг,
оскільки відсутня пропозиція відповідної кількості і якості таких послуг.
1. IT-pulse. Обслуживание компьютеров. Статьи [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
itpulse.com.ua/informaciya-2.html. 2. Неуров І.В. Аутсорсинг закупівель: світовий досвід і вітчизняні перспективи
/ І.В.Неуров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та
управління. – Львів, 2009. – № 640. – с. 155-162. 3. Карпова Т.С. Аутсорсинг как эффективный способ
взаемодействия малих и крупних предприятий и его роль в повышении конкурентоспособности малых
предприятий / Т.С.Карпова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – К., 2012. – № 3. – с. 94-96.
4. Рибникова А. Какие функции можно отдать на аутсорсинг? [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
smallbusiness.ru/work/work/288/.
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ФОРМУВАННЯ "БОЙОВОЇ" КОМАНДИ ПРОДАЖ ЯК СПОСІБ УСПІШНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
У сучасних умовах великого значення для будь-якого підприємства має не лише досягнення високого рівня
прибутковості діяльності, але й формування позитивного іміджу серед споживачів. Велику роль у цьому
відіграє ефективна та цілеспрямована робота відділу збуту. Креативний, інноваційний, кваліфікований
персонал цього відділу, його злагоджені та скоординована робота сприятиме нарощенню обсягів продажів
продукції, покращенню конкурентних позицій підприємства.
Перший етап формування «бойової» команди продаж – проведення підготовчих робіт. Перш за все,
необхідним є встановлення мети створення такої команди, формування цілей її функціонування. Далі,
відповідно до завдань проводиться розробка вакансій майбутньої команди, визначення основних вимог, яким
повинні відповідати особисті та професійні якості претендентів, оголошення конкурсу.
Другим етапом є безпосередньо створення «бойової» команди. Основне завдання полягає в тому - щоб у
сформованому відділі продажів було не менше п'яти співробітників, які повинні володіти досвідом у сфері
продажів, кваліфікацією та активністю. Це - мінімально необхідна кількість «бійців» для того, щоб команда
була стабільною. На основі аналізу резюме кандидатів, проведення співбесід із ними, обираються найкращі,
яким пропонується зайняти вакантне місце у команді. Далі здійснюється розприділення посадових та
функціональних обов’язків кожного із членів новоствореного відділу та ознайомлення з основними
орієнтирами їхньої майбутньої роботи.
Третій етап характеризується виходом на перші продажі. З метою налагодження ефективної роботи
сформованої «бойової» команди доцільно використовувати систему поточного управління. Важливим є
проведення ранкових нарад та щотижневих планерок, з метою обговорення завдань відділу, аналізування
помилок у роботі команди, розробка шляхів покращення ефективності роботи відділу продажів.
На початку роботи відділу продажів необхідно:
- використовувати необхідний мінімум стандартів, документів і технологій;
- підтримувати співробітників, утримувати їх у команді;
- зміцнювати моральний дух команди, відзначати та винагороджувати перемоги і досягнення учасників
команди;
- використовувати інформацію і досвід, отримані «бійцями» у роботі із клієнтами;
- проводити тренінги для працівників відділу з підвищення їх кваліфікації.
Четвертий етап супроводжується збільшенням чисельності «бойової» команди продаж та висуванням
управлінської ланки. На основі моніторингу діяльності відділу продажів визначаються лідери «бойової»
команди, які характеризуються не лише досягненням високих результатів у виконанні поставлених завдань, але
й наявністю лідерських якостей. При подальшому розвитку відділу продажів управлінська ланка додатково
посилюється. Вводиться рівень лінійних керівників - супервайзерів або старших груп. На них лягає основне
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навантаження з навчання нових «бійців» та їх підтримки в продажах.
П'ятий етап - зміцнення команди. Для підвищення ефективності функціонування команди формується нова
амбіційна мета, що об'єднує і зміцнює колектив. Даний етап характеризується добором кількох нових
працівників. Команда не сильно зростає в кількості, але серйозно додає в якості. Оскільки, залучаються лише
найбільш активний, інноваційний та креативний персонал з новими «свіжими» ідеями та поглядами, що
дозволить якісно покращити та удосконалити роботу "бойової" команди.
Шостий етап характеризується створенням професійної системи продажі. Саме на цьому етапі триває
активний розвиток і удосконалення стандартів і технологій продажів. Зростає і професіоналізм «бійців». У
результаті чого виникає чітке розділення ролей в команді - трирівнева організація робіт:
- вищий рівень - «забійники», які працюють з найбільшими, складними і перспективними клієнтами;
- середній рівень - «ветерани», досвідчені бійці, які працюють по середнім і великим контрактам;
- нижчий рівень – «молоді бійці», які тільки розпочинають свою роботу, і відповідно, працюють з
невеликими контрактами.
Таким чином, сформована шляхом поступового виконання перелічених етапів «бойова» команда продаж
дозволить налагодити ефективну систему збуту продукції підприємства, підвищити конкурентоспроможність та
закріпити лідируючі позиції на ринку.
1. Верещагина А А. Психология потребностей и мотивация персонала: Науч. изд. // А.А. Верещагина.,
И.М. Карелина — X.: Гуманитарный центр, 2002. — 154с. 2. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
profinstrument.org/index.php/statti/3974-stvorennja-bojovoi-komandi-z-nulja
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НАСЛІДКИ СКОРОЧЕННЯ ПОГОЛІВ’Я КОРІВ ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Оскільки в Україні споживання молока сягає великих об’ємів, молочний підкомплекс країни є вагомою
ланкою харчової галузі. Молочні продукти споживають люди, а також їх використовують як компоненти у
виробництві в різних галузях харчової промисловості, таких як кондитерство. В Україні споживання молочних
продуктів на душу населення складає 218 кг на рік (в перерахунку на молоко), що значно нижче норми (380
кг)[]. Це свідчить про низьку купівельну спроможність населення, а також про вірогідний потенціал нарощення
внутрішнього ринку.[1]
Ринок молока та молокопродуктів України характеризується значним скороченням поголів’я корів в
господарствах всіх категорій, зменшенням обсягів виробництва молока, зростанням цін на продукцію,
зменшенням рівня платоспроможного попиту та, відповідно, кількості споживання молокопродуктів.[3]
Дослідження основних тенденцій розвитку вітчизняного ринку молока і молочних продуктів базується на
оперативних даних Держкомстату України, оброблених Спілкою молочних підприємств України[3].
В останні роки гостро постало питання забезпечення молокопереробних заводів якісною сировиною. За
останні два десятиліття в Україні різко скоротилося поголів’я крупної рогатої худоби, що забезпечувало ринок
сировинним ресурсом – молоком. Зменшення обсягу виробництва молока на менший відсоток, ніж скорочення
кількості корів свідчить про підвищення ефективності виробництва, тобто збільшення середнього річного удою
молока від однієї корови. Якість молока є низькою, це пов’язано з тим, що основну частину молока (79,8%)
виробляють господарства населення, де якість молока дуже важко контролювати. Структура надходження
молока на молокопереробні підприємства станом на 2010 рік має наступний вигляд: 53,7 % поступає від
господарств населення, 39,9% - від сільськогосподарських підприємств і 6,4 % - від інших господарств (власна
сировинна база переробника). Якість молока, яке надходить від домогосподарств, молокопереробним
підприємствам дуже важко контролювати, дуже часто вона не відповідає стандартам, що в свою чергу впливає
на якість готової сировини і, як наслідок, на її конкурентоспроможність. Дані ілюструє таблиця.[1]
Таблиця 1
Динаміка виробництва молока в Україні за 2007-2011 роки тис. т.
Роки
Вид продукції
Приріст 2011/ 2010
2007
2008
2009 2010
2011
Молоко оброблене рідке
863,3
808,1
769,6 801,4
859,5
7,25
Вершки жирністю більше 8%
14,6
18,4
16
19,8
32,9
66,16
Масло вершкове
100
84,8
74,7
79,5
76,2
-4,15
28

Спреди та суміші жирові
Сир свіжий та сир кисломолочний
Сири жирні
Продукти кисломолочні
Молоко згущене з додаванням цукру або
без
додавання
цукру
чи
інших
підсолоджувальних речовин

83,8
92,6
246
532

81,8
91,9
236
532

73,1
84,8
224
492

65,2
78,5
207
479

57,1
75,3
178,6
468,9

106

99,3

81,9

72,7

Немає
даних

-12,42
-4,08
-13,72
-2,11

Немає
даних
Аналіз стану ринку молока та молочних продуктів України дає підстави стверджувати про складність умов
функціонування підприємств молокопереробного підкомплексу. Основним чинником зниження рівня
конкурентоспроможності підприємств як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку є якість молокасировини, що прямо пов’язаний з якістю продукції молоко переробних підприємств.[2]
Отже, як для розширення внутрішнього ринку так і для виходу на зовнішній ринок, потрібно покращувати
якість молочної сировини, що призведе до підвищення якості продукції, що в свою чергу призведе до
збільшення попиту і зростання обсягів реалізації продукції.
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131

125

108

115

1. Арнаут І.П. Інноваційна економіка 12’2012. «Сировинна проблема розвитку молочного виробництва
України» 2. Протасова Л.В. Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(16) «Аналіз виробництва молока
та молочних продуктів в Україні» 3. Солошонок А.Л. Український науково- дослідний інститут
продуктивності агропромислового комплексу. «Молочна промисловість західного регіону України: стан та
перспективи розвитку»

Дика А.О.
гр. МОРм-23
Науковий керівник - к. е. н., доц. Рачинська Г.В.
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК В УКРАЇНІ
Харчові добавки сьогодні стали масовим явищем. Їх використовують для того, щоб покращити зовнішній
вигляд, смак, аромат, для продовження терміну зберігання. Однак нерідко, щоб досягти цих якісних
характеристик продукції використовують шкідливі добавки.
Відповідно до Наказу МОЗ № 222 від 23.07.1996р. зі змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ № 218 від
23.07.1998р. «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок» використання
харчових добавок не повинне погіршувати органолептичні властивості продуктів, а також знижувати їхню
харчову цінність (за винятком деяких продуктів спеціального й дієтичного призначення)[1].
Наявність харчових добавок у продукті повинна вказуватися на упакуванні. Харчова добавка позначається
у вигляді індексів Е (від слів Europe або «edible» - їстівний) з трьох - або чотирьохзначним номером.
Присвоєння конкретній речовині статусу харчової добавки й ідентифікаційного номера Е має чітке тлумачення,
яке припускає, що дану сполуку перевірено на безпеку, для неї встановлено критерії чистоти і вона відповідає
цим критеріям, для неї встановлено гігієнічні нормативи щодо харчових продуктів (максимально допустимі
рівні, допустима добова доза, допустиме добове споживання та ін.).
Згідно з Європейською цифровою кодифікацію харчові добавки класифікуються в такий спосіб:
Е 100... Е 182 – барвники (підсилюють або відновлюють колір продукту);
Е 200 і далі – консерванти (збільшують термін зберігання продуктів, захищаючи їх від мікробів і грибків);
Е 300 і далі - антиокислювачі (антиоксиданти);
Е 400 і далі - стабілізатори консистенції;
Е 450 і далі, Е 1000 - емульгатори;
Е 500 і далі - регулятори кислотності, розпушувачі;
Е 600 і далі - підсилювачі смаку й аромату;
Е 700 - Е 800 - запасні індекси для іншої можливої інформації;
Е 900 і далі - агенти, що глазурують, поліпшувачі якості хліба.
За даними Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, щороку кожен українець в середньому
з’їдає по три кілограми хімічних сполук[2].
У 2010 році Євросоюз порушив цю тему, коли запровадив спеціальне маркування шести популярних
синтетичних барвників. На всіх продуктах, що містять E102, E104, E110, E122, E124, E129, в країнах ЄС
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з’явилося попередження - можуть нашкодити дітям. Так європейці відреагували на дослідження, яке у 2009
році завершила Школа психології та медицини університету Саутгемптона. «Ці харчові синтетичні барвники
впливають на поведінку дітей трирічного і восьмирічного віку. Вони викликають гіперактивність,
імпульсивність та неуважність», - написали вчені. А в Україні без жодних попереджень з цими барвниками
вільно продаються цукерки, желе та напої.
На міжнародному рівні контролем безпечності харчових добавок займається Об’єднаний комітет експертів
з харчових добавок. В його склад входять науковці Всесвітньої організації охорони здоров’я та Продовольчої і
сільськогосподарської організації при ООН. В 1991 році вони разом створили спеціальну систему «Codex
Alimentarius», де збирають останні дані досліджень про харчові добавки. Зараз у «чорному списку» - сотні Е.
В Україні заборонено лише шість добавок, а саме: E121, E123, E128, E216, Е217, E240. А ось список
дозволених перевищив число 235.
Порівнявши «чорний» міжнародний перелік і «білий» український, було знайдено 50 добавок, які у
цивілізованому світі визнані небезпечними, а в Україні – додаються в продукти без жодних застережень.
Згрупувавши ці добавки за типами ризику, їх класифіковано наступним чином:
Таблиця 1
Класифікація харчових добавок за типами ризику[2]
Ступінь ризику
Номер після Е
Насамперед небезпечні для дітей
102, 104, 110, 120, 122, 124
Викликають алергію
132, 223, 224, 234, 321, 407
223, 224, 262, 320, 321, 338, 340, 341, 407, 450, 452, 461, 466, 461,
Шкодять шлунку чи кишечнику
627, 631
Провокують розвиток пухлин
131, 142, 152, 153, 210, 211, 251, 252, 431, 954
Шкідливо впливають на нирки та
171, 172, 220, 320, 321
печінку
Провокують проблеми з тиском
250
Викликають проблеми зі шкірою
160а, 234, 951
Підозрілі
141, 150
Потрібно зазначити, що чинна система державного регулювання безпеки харчових продуктів в Україні не
відповідає європейській і в цілому міжнародній практиці. В Україні досі не створена дієва і всеосяжна система
відстежування продукції, а система регулювання безпеки харчових продуктів не гарантує високих показників
здоров'я українських громадян.
1.Наказ МОЗ № 222 від 23.07.1996р. зі змінами, внесеними наказом МОЗ № 218 від 23.07.1998 р «Про
затвердження санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок». 2. Землянська М.Е НЕБЕЗПЕКА:
Які небезпечні харчові добавки ми споживаємо [Електронний ресурс]. - Режим доступу: gk-press.if.ua/
node/7554..
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АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ
АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
Як відомо, у будь-який момент існує небезпека кризи, навіть тоді, коли її фактично немає. Управління
соціально-економічною системою певною мірою має бути завжди антикризовим. Антикризове управління - це
управління, в якому певним чином передбачено небезпеку кризи, аналіз її симптомів, заходи щодо зниження
негативних наслідків кризи і використання її факторів для наступного розвитку[1].
При формуванні системи антикризового управління на підприємстві особливе значення набуває оцінка
ефективності антикризових рішень. Це дає змогу менеджменту підприємства впроваджувати антикризовий
інструментарій який найбільш оптимально відповідає кризовій ситуації. Для цього необхідно визначити
сутність ефективності антикризових рішень та запровадити відповідний механізм для його реалізації[2].
Таким чином, ефективність антикризового управління, як і будь-якої системи, залежить від якості
антикризових рішень, а ефективність прийнятих рішень може служити засобом виміру ефективності
управлінської системи. Тобто, ефективність і якість антикризового рішення визначаються, насамперед,
обґрунтованістю методології рішення проблем і дотриманням параметрів логіко-методологічної
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раціональності: вирішення проблем повинне бути зорієнтоване на позитивні кінцеві результати, можливо в
незалежних сталих критеріїв доцільності[3].
Ринок алкогольних напоїв, як один з сегментів товарного ринку харчової промисловості, відіграє важливу
роль у розвитку вітчизняної економіки. Маючи достатньо високу ємність та стабільно високий попит на
продукцію, сфера лікеро-горілчаних виробів є привабливим об’єктом для інвестування. Діяльність підприємстввиробників алкогольних напоїв, як правило, є високорентабельною, хоча і відбувається в умовах гострої
конкуренції. Конкуренція позитивно позначається на якості продукції, сприяє інноваціям у маркетинговій
політиці підприємств, які реалізують алкогольні напої, та, як наслідок, підвищує рівень задоволення їх
споживачів.
Виявлено, що у сегменті горілки лідером продажів як у фізичному, так і грошовому обсягах за станом на
початок 2012р. в Україні був міжнародний бренд «Nemiroff». Його частки дорівнювали 17,5% від загального
фізичного обсягу продажів горілки в Україні та 18,2% від загального грошового обсягу цих продажів. Серед
лідерів українського горілчаного ринку за показниками продажів варто також виділити: «Хлібний дар»,
«Хортиця», «Medoff»[4].
В Україні впродовж 2008-2010рр. щорічні обсяги виробництва алкогольних напоїв в цілому мали
тенденцію до зростання. Проте у 2011-2012рр. на цьому ринку були зафіксовані ознаки стагнації, які особливо
проявилися у сегментах горілки та вин. У такій ситуації опинився ПрАТ “Львівський лікеро-горілчаний завод”,
причинами цього стало, по-перше, активізація імпорту алкогольних напоїв на фоні скорочення експорту, подруге, цінова кон’юнктура, по-третє, негативний вплив змін в оподаткуванні.
Аналіз показників імпорту різних алкогольних напоїв на територію України свідчить, що після падіння
його обсягів у 2009р. порівняно з 2008р. протягом наступних трьох років намітилась тенденція до зростання
імпорту в Україну горілки, лікеро-горілчаних виробів. Основними постачальниками горілки в Україну є: Росія
(76,4% від загального обсягу імпорту горілки 2011р. у натуральних одиницях виміру та 59% - у грошових) та
Литва (8,4% та 17,2%, відповідно).
Головним зовнішнім ринком збуту української алкогольної продукції, як свідчать офіційні статистичні
дані[5], є Росія. Від загального обсягу експорту алкогольних напоїв Україна до Росії у 2012р. поставляла: 65%
горілки. Тому саме зменшення експорту до Росії, як правило, найбільш чуттєво відбивається на розвитку
українського ринку алкоголю.
З 2012 року збільшилась ставка акцизного збору на всі види алкогольної продукції на 11,2%, а також з 1
березня 2013 року мінімальна вартість півлітрової пляшки горілки в Україні підвищилась на 5,6% - до 30,1
грн.[6]. Підняття акцизу та рівня мінімальних цін на горілку та інші алкогольні напої будуть спричиняти в
Україні зростання роздрібних цін у торговій мережі та, як наслідок, призводитимуть до скорочення продажів
легально вироблених напоїв, а отже і надходжень від цього продажу до бюджету.
Отже, одним із найважливіших етапів ефективного управління та недопущення підприємства до кризового
стану є розробка та реалізація антикризових заходів на державному рівні. Зважаючи, що сфера виробництва
алкоголю є для нашої країни важливою з точки зору формування бюджетних доходів, варто постійно
відстежувати характер цього впливу і розробляти заходи щодо мінімізації втрат та максимізації прибутків від
розвитку вітчизняного ринку алкогольних напоїв.
1.Карпенко О.А. Основи антикризового управління: Навч.-метод. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 208с.
2. Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / Государственный унт управления {Москва} / Э.М. Коротков (ред.). — М.: ИНФРА-М, 2003. 3. Василенко В.О. Антикризове
управління підприємством / Василенко В.О.: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.. — К.: ЦУЛ, 2003.
4. Nemiroff стал лидером продаж в Украине - исследование [Електронний ресурс]. 5. Експорт-імпорт окремих
видів товарів за країнами світу у 2008-2011рр.: електронна таблиця «Готові харчові продукти». [Електронний ресурс]. 6. З 1 березня в Україні підвищуються мінімальні ціни на горілку [Електронний ресурс].
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
Туристична діяльність побудована на основі сукупності структурних складових, серед яких значну частку
(близько 40% за обсягом реалізації послуг) займає ринок ресторанного господарства[1]. Згідно із
статистичними даними ресторанна справа в Україні є однією з найприбутковіших, оскільки середній оборот
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коштів, вкладених у ресторан, відбувається в 5-6 разів швидше, ніж інвестиції у торгівлю (яка традиційно
вважається дохідною справою на теренах Західної України)[2]. І як показує світова та вітчизняна практика,
підприємства ресторанного господарства є об'єктом уваги споживачів, де вони проводять значну частину свого
дозвілля. Особливо характерним є відвідування ресторанів у великих містах, де масштаби потреб людей у
послугах та споживання матеріальних і духовних благ за межами дому є збільшеними. Окрім того, кожний
регіон України накладає свій характер на вимоги споживачів до відвідуваних об’єктів ресторанного
господарства.
Отже, основною метою даної публікації буде дослідження особливостей розвитку ресторанного бізнесу в
великих містах Західної України на прикладі його окремих об’єктів.
За останні п’ять років у Західній Україні обсяг ринку громадського харчування збільшився вдвічі[3].
Тільки за 2012 рік кількість закладів збільшилась на 13%. Безперечним лідером серед великих міст Західної
України за розвиненістю мережі закладів ресторанного бізнесу є Львів, що пояснюється зокрема тим, що в
даному регіональному центрі на один такий заклад припадає 1,6 тис. постійних жителів[4], без урахування
туристичного потоку, який останні роки збільшився в рази.
На даний момент спостерігається тенденція до збільшення кількості ресторанних закладів на території
Західної України та збільшення попиту серед населення на їх послуги[5]. Достатньо високі рейтингові позиції
окремих ресторанів у великих містах Західної України приваблюють нових відвідувачів і сприяють розвитку
таких закладів, але є ще й над чим попрацювати.
Серед основних проблем розвитку наших ресторанів на противагу до ресторанів інших країн є, на нашу
думку, передусім високі ціни у поєднанні з поганим обслуговуванням. Якщо порівнювати західноукраїнські
заклади харчування із закордонними, то ми відстаємо за декількома позиціями. По-перше, це – маленькі порції.
У великих містах Західної України така економія вважається прийнятною. По-друге – висока вартість. До
прикладу, в польських та болгарських ресторанах можна перекусити, заплативши за аналогічну порцію на 20%
дешевше. Можна додати, що рівень обслуговування в українських закладах громадського харчування не з
найвищих, зокрема спостерігається неввічливе ставлення до відвідувачів. Хоча для ресторанів у містах Західної
України це радше виняток, а не правило.
Серед типових об’єктів мого дослідження - ресторан-тераса «Дача» (ТзОВ НВФ «ВІКОС»), що
знаходиться неподалік центра м. Львова і має певні свої відмінності від інших закладів харчування на території
Західної України. Даний ресторан знаходиться на території відпочинкового комплексу «Медик», де є широкий
спектр розваг як для дорослих, так і для дітей (зокрема басейн). Очевидними конкурентними перевагами цього
ресторану є таке: його інтер’єр виконано в гуцульському стилі, присутній широкий асортимент страв
української кухні на будь-які смаки та вподобання, ціни у порівнянні з аналогічними ресторанами на Заході
України є помірними.
На нашу думку, ресторанний бізнес в великих містах Заходу України очікує велике майбутнє, тому що
даний сегмент туристичної індустрії є на етапі зародження. В першу чергу потрібно підняти рівень якості
обслуговування і попрацювати над оптимізацією співвідношення ціни і якості. Також для кращого
обслуговування клієнтів потрібно запровадити більш жорсткі вимоги до персоналу при його відборі і
проводити більше різних тренінгів для підвищення його кваліфікації. При проведенні змін в оформленні
приміщень і при підборі асортименту блюд має бути присутня чітка концепція.
1. Васютинськар. Ресторан – це коли або пан, або пропав /р. Васютинська, О. Тарасова // Галицькі
контракти. – 2003. – № 6. – С. 236-242. 2. Ринок ресторанного бізнесу України: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: poglyad.-com/blog/4/437/ 3. Стан розвитку підприємств громадського харчування Львівської
області. [Електронний ресурс]. – Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип.23.2. 4. Україна у цифрах:
Статистичний щорічник за 2011 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики, 2012. –
251 с. 5. Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vlca_Ekon/ 2011_38/29.pdf.
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ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
На етапі розвитку ринкових умов господарювання в Україні все більшого значення набуває розвиток
індустрії гостинності, одним з елементів якої є ресторанний бізнес. В цьому зв’язку актуальними є питання
забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняних підприємств ресторанного бізнесу. Високий рівень
конкуренто-спроможності підприємств даної категорії обумовлюється значною мірою характером цінових
рішень, які, в свою чергу, впливають на обсяги формування фінансових результатів та ефективність
функціонування.
Проблемам ціноутворення приділено значну увагу в дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних
авторів. Зокрема питання необхідності обґрунтування цінової стратегії, порядку формування цін, застосування
окремих методів ціноутворення досліджувались у роботах Шегди А.В., Величко В.В., Іванілова О.С.,
Гринчуцького В.І., Саєнко М.Г.
Рівень цін є найважливішим показником діяльності будь-якого ресторанного закладу. Відсутність
продуманої цінової політики на деяких ресторанних підприємствах несе потенційну загрозу для української
туріндустрії в цілому та для тих ресторанних закладів, які професійно та відповідально ведуть свій бізнес
відповідно до принципів ділової етики, оскільки така ситуація сприяє втраті потенційного завантаження та
доходів.
Отже, вищезазначене дає можливість говорити про наявність проблем не тільки безпосередньо в сфері
ціноутворення на послуги ресторанних закладів, але й проблем, пов’язаних з побудовою системи управління
цінами та доходами цих підприємств.
На нашу думку, найбільш актуальним є запровадження в практичній діяльності підприємств ресторанного
бізнесу комплексної системи управління цінами та доходом, яка повинна включати чотири обов’язкові
елементи, характеристика яких наведена нижче.
 Першим важливим елементом комплексної системи управління цінами та доходом є науково
обґрунтована цінова стратегія, яка передбачає визначення керівництвом підприємства принципового підходу до
встановлення цін на готельні номери або продукти ресторанного закладу. При цьому такі підходи мають
розділятися на дві основні групи:
1) для традиційних продуктів або послуг, тобто тих, які вже довгий час знаходяться в асортименті;2) для
нових продуктів або послуг.
 Другим елементом комплексної системи управління цінами та доходами має стати, на нашу думку,
визначення цінової тактики, яка передбачає можливість варіювання цінами і зводиться до застосування так
званих стратегій цінового регулювання. Тому головною передумовою його застосування має бути чітка
сегментація клієнтів і розробка тарифних планів для кожного сегменту споживачів.
 Третім елементом комплексної системи управління цінами та доходами пропонуємо вважати
формування та використання на підприємствах ресторанного бізнесу коректних методів встановлення цін на
окремі види продуктів та послуг. Традиційно в міжнародній практиці сукупність цих методів ділиться на дві
групи: розрахункові методи та аналогові методи встановлення цін.
 Останнім елементом комплексної системи управління цінами та доходами підприємств готельноресторанного бізнесу має бути, на нашу думку, система моніторингу, яка може функціонувати в рамках
системи контролінгу на підприємстві як однієї зі складових її елементів.
Отже, обґрунтування та використання вищеописаної комплексної системи управління цінами та доходами,
з нашої точки зору, створюватиме передумови для підвищення ефективності функціонування підприємств
готельно-ресторанного бізнесу в умовах наростаючої конкуренції на ринку.
1. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємства: навч. посіб. - К., 2007.168с.; 2. Ефимова О. П. Экономика гостиниц и ресторанов: учеб. пособ.; 3. Ефимова О.П.Барановський В.А.
Ресторанний бізнес: Навчальний посібник. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220с.; 4.Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А.
Менеджмент готелів і ресторанів. –М.: Нове знання, 2002.– 163 с.; 5.Шулік Н.В. Специфіка ресторанного
бізнесу. – М: Вища школа, 1999. – 250 с.
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СУЧАСНІ МІФИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ
РИНКІВ
Глобалізація в сфері інтерактивних технологій дала можливість значно змінити біржову торгівлю. Так,
сьогодні кожен користувач комп’ютера та Інтернету має можливість оперувати найрізноманітнішими цінними
паперами та грошово-кредитними інструментами. Саме тому, професія трейдера набуває значної популярності
серед людей.
Більшість нових трейдерів починають своїх шлях із освоювання азів фінансових ринків, вивчення і
застосування на практиці особливостей фундаментального та технічного аналізів. Як показує статистика, 73%
трейдерів-новачків у своїй торговій діяльності зупиняються на технічному аналізі (ТА), більш простому та
менш вибагливому щодо необхідності використання великої кількості інформації. Проте, за перевагами такого
підходу ховається безліч небезпек, які активно приховуються маркетинговою стратегією дилингових центрів та
окремих брокерів. Ці небезпеки трейдери-професіонали називають міфами ТА.
Отже, метою даної публікації буде критичний аналіз таких міфів, а також внесення рекомендацій щодо
використання результатів технічного аналізу фінансових ринків.
Міф №1 полягає в одночасному застосуванні двох фундаментальних правил ТА «продавай дорого, купуй
дешево» та «слідуй за тенденцією», які прямо суперечать одне одному. На основі даних правил розроблено
багато індикаторів, які називають осциляторами (відносяться до 1-го правила) і трендовими індикаторами
(відносяться до 2-го правила). Дилема застосування груп цих індикаторів полягає в тому, що вони дають
суперечливі сигнали в один і той самий момент часу. А, отже, успішність кожної торгової операції залежатиме
від випадку. А не буде науково обґрунтованою[1].
Міф №2 – «історія повторюється» – ще одне правило ТА, на основі якого було розроблено теорію хвиль
Еліота, який стверджував, що одна тенденція складається з 5-ти хвиль, а корекція з 3-х. Дотепер точаться супу
ручки, наскільки дана теорія є успішною та універсальною для різних ринків. Проте, є одна проблема, суть якої
полягає у відсутності чітких правил щодо визначення кожної з хвиль. Більше того, якщо взяти 10 трейдерівпослідовників даної ідеї та розглянути результати їх аналізу для одного ринку, то буде виявлено, що жоден
графік не співпаде з іншим. Саме тому наукове обґрунтування теорії Еліота часто ставиться під сумнів[2, 3].
Міф №3 полягає у визначенні «довжини наступної ринкової тенденції» на основі коефіцієнтів Фібоначчі,
згідно із яким наступна тенденція буде рівна добутку попередньої на відношення однієї із пар чисел із ряду
Фібоначчі[3]. Помилковість даного підходу було підтверджено на основі аналізу місячних графіків пари
євро/долар США за період із січня 2008 по вересень 2013р., за якими було визначено відношення кожної
наступної тенденції до попередньої і доведено неспівпадіння отриманих результатів із теоретичними
положеннями.
Після того, як трейдер-початківець починає нести значні збитки (переважно через відсутність правильного
розуміння результатів технічного аналізу, а також внаслідок певних маркетингових дій з боку посередників),
йому нав’язують ще такі міфи.
Міф про інтелект. Серед багатьох трейдерів, які постійно втрачають гроші у біржовій грі побутує думка,
що в успішних гравців є якийсь секрет. Дана фантазія дозволяє підтримувати ринок послуг консультантів та
готових торгових систем. Деморалізований гравець перераховує по 3-4 тис. US$ на купівлю т. зв. “Секрету
гри”, надійність якого «перевірена» на історичних даних та вміло підтасована продавцем. “Трейдериневдахи”[3] не знають, що біржова гра на основі ТА вимагає в десятки разів менше зусиль, ніж проведення
хірургом операції, проектування моста інженером чи навіть адвокатської практики в суді.
Міф про недостатній капітал. Багато “трейдерів-невдах” вважають, що добилися б успіху, якщо б мали на
своїх торгових рахунках великі суми. Причиною їх невдач на фінансових ринках не є розмір капіталу, а
відсутність реального плану управління фінансами. Проте, більшість дилингових центрів та брокерів
замовчують дану проблему трейдерів у біржовій діяльності. Їх мотиви цілком зрозумілі, оскільки більші об’єми
відкритих позицій дають більші комісійні та різниці цін для посередників. Саме тому вся маркетингова
стратегія дилингових центрів побудована на обіцянці своїм клієнтам високих прибутків за короткі терміни
часу. Вони зацікавлені, щоб кожен із потенційних трейдерів грав багато, часто та з великими депозитами.
Міф про автопілот, або про те, що шлях до швидкого багатства може бути автоматизований[3]. Одні
стараються самостійно розробити автоматичну систему гри, інші купляють її у спеціалістів. Середня ціна за
“Магічний ключ” до багатства – 3000$. А тих хто скористався, а потім зневірився у цьому ключі відносять до
“Клубу – 3000”. Якщо б справді було б можливо розробити працюючу автоматичну систему, то трейдеру
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залишилося б лише щоденно переглядати свій постійно зростаючий торговий рахунок, без будь-яких зусиль.
Проте єдиними, хто поки отримує дохід на готових торгових системах – є їх продавці, які всіма можливими
способами та обіцянками будуть підтримувати свою індустрію обману.
Слід зазначити, що правильний підхід до вивчення технічного аналізу, а також його подальше
використання разом з фундаментальним аналізом дасть позитивний ефект. Визначення чітких правил торгівлі
та правильне розуміння ситуації на ринку в конкретний момент часу допоможуть отримувати стабільний дохід,
а отже реалізувати себе як професійний трейдер.
1. Вільямс Б. Торговий хаос / Б. Вільямс, Дж. Грегорі-Вільямс. – М., 2012. - 310 с. 2. Фрост А. Хвильовий
принцип Еліота / А. Фрост,р. Пректер. – М., 2001. - 268 с. 3. Елдер О. Основи біржової торгівлі / О.
Елдер:[навч. посіб. для учасників торгів на світ. біржах]. – М., 2002. – 540 с.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ
ПРИЧИН ЇХ ПОГАНОГО СТАНУ
Стан дорожнього господарства має сьогодні стратегічне значення для відродження й розвитку
макроекономічних зв'язків між регіонами України та іншими країнами. Державна політика в галузі дорожнього
будівництва дозволяє говорити про очікуване підвищення інвестиційної привабливості його об'єктів. Тому
питання проведення аналізу стану управління якістю дорожньо-будівельних робіт підприємств є актуальним.
Автомобільні дороги класифікують:
- за значенням (автомобільні дороги загального користування (державного (міжнародні, національні,
регіональні та територіальні) та місцевого (обласні та районні) значення); вулиці і дороги міст та інших
населених пунктів; відомчі (технологічні) автомобільні дороги; автомобільні дороги на приватних територіях);
- за покриттям (з твердим (цементно-бетонні; асфальтобетонні; чорні шосе; білі щебеневі, гравійні шосе;
бруківка) та грунтові);
- за категорією (І, ІІ, ІІІ, IV, V категорії).
81 % державних доріг мають асфальтобетонне покриття, 8,7 % — цементобетонне і 10,2 % — чорне.
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Рис. 1. Структура доріг державного значення за покриттям
Місцеві автомобільні дороги в переважній більшості (45,1 %) — це чорні шосе. Асфальтобетонними є
51,1 % територіальних доріг і 23,8 % районних. Сільські дороги на 42,4 % складаються з чорних шосе, на
26,6 % — з білих щебеневих, гравійних, на 19,8 % — з асфальтобетонних.
За насиченістю дорогами з твердим покриттям, їх поточним технічним станом Україна значно відстає від
економічно розвинутих країн Європи. За якістю дорожнього покриття більше 53% наших доріг не відповідають
нашим вимогам. Ми ліквідовуємо ями, інші небезпечні руйнування і деформації. Але для того, щоб привести
дороги в той стан, який чекають українці, необхідно провести на 90% дорогий капремонт, вартість якого на
прикладі відремонтованої траси Київ-Житомир складає близько 20 млн грн за один кілометр. Капремонт на
сьогодні необхідний 145 тис. українських доріг. За всі роки незалежності зараз стан наших доріг дійсно важкий.
Частина доріг не ремонтувалася по 2-3 міжремонтних термінів (30-40 років). Щоб привести мережу в
нормальний стан необхідно вийти на нормативні міжремонтні терміни. Тобто кожна дорога повинна капітально
ремонтуватися один раз в 12-15 років. У перерахунку на річні обсяги - це близько 15 тис. км., які необхідно
ремонтувати щорічно.
Унаслідок низької якості доріг постійно підвищується аварійність руху, фіксується велика кількість
ділянок концентрації ДТП, у яких щорічно гинуть 3350 осіб і понад 15 000 осіб травмуються. Все це є
наслідком того, що левова частка доріг була побудована 40-50 років тому. Причому під геть інші навантаження.
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Крім того, будувалися вони з таких матеріалів, які не могли забезпечити їхньої довговічності. Наприклад,
багато доріг будували зі щебеню, який мав міцність на 40% менше, ніж необхідно. Плюс — погодні умови, з
якими важко боротися. Враховуючи, що дороги несуть набагато більші навантаження, ніж можуть технічно, на
них з’являються тріщини. Коли почалася зима, а потім — відлиги, були стрімкі перепади від плюса до мінуса, а
це найстрашніше для доріг, уражених сітками тріщин. Коли змінюється температура, вода потрапляє у тріщини,
замерзає, розриває покриття, колесами виносяться друзки асфальтобетону, з’являються ями.
До того ж, якість доріг залежить не тільки від якості дорожнього будівництва, а й від їх експлуатації. Ми
повинні захищати наші дороги від варварського використання, а це і контроль за вантажними автомобілями,
перевантаженнями, обмеження руху при високих температурах.
Попри те, що в Україні на реконструкцію та будівництво автодоріг до Євро-2012 було витрачено близько 2
мільярдів доларів, поточний рівень їх транспортно-експлуатаційного стану не може в повному обсязі
забезпечити достатніх умов для подальшого розвитку країни, зміцнення міжнародних зв'язків та економічної
безпеки. Очевидно, кардинально вплинути на ситуацію може застосування нових підходів та методів до роботи
дорожніх служб та органів державного управління, які відповідають та контролюють розподіл та використання
бюджетних коштів, що виділяються на ремонт та будівництво доріг. Ці підходи мають засновуватися на
принципах управління якістю та попередньому аналізі сучасної ситуації і причин, які заважають розвивати цю
важливу сферу національного господарства України.
1. Офіційний сайт Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор" [Електронний
ресурс] – Режим доступу: ukravtodor.gov.ua/
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ
Як свідчить світовий досвід, одним із найуспішніших напрямів розвитку і підтримки підприємництва є
інкубація бізнесу, або надання підтримки суб’єкту підприємницької діяльності, що починає власний бізнес, з
метою спрощення, полегшення та прискорення входження його в ринок і досягнення бажаного
підприємницького ефекту. І якщо, за статистикою, самостійно виживають у середньому близько третини
створених фірм, то серед тих, хто скористався підтримкою бізнес-інкубаторів, як правило, стають успішними
понад 85 % учасників[1].
Бізнес-інкубатори, за визначенням Європейської Комісії є місцем, де тільки що створені підприємства
зосереджені на обмеженому просторі. Його метою є збільшення ймовірності росту і виживання цих організацій
шляхом надання їм будинку зі стандартним устаткуванням (телефакс, комп'ютерне устаткування і т.д.),
адміністративної підтримки і набору послуг. Головний акцент робиться на місцевий розвиток і створення
робочих місць. Мета бізнес-інкубатору – забезпечення сприятливих організаційно-економічних умов для
розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення конкурентоздатності підприємств і компаній на ринку
шляхом надання всебічної допомоги підприємцям на всіх стадіях організації і функціонування підприємств,
сприяння формуванню і розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього бізнесу, створення нових
робочих місць[2].
На даний час в Україні, за даними Держпідприємництва, зареєстровано понад 70 бізнес-інкубаторів. За
даними ж проведеного Українською асоціацією бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів (УАБІІЦ)
моніторингу діяльності бізнес-інкубаторів, їхня чисельність виявилася значно меншою і складає лише 16
бізнес-інкубаторів, які реально працюють[3].
На основі досліджень науковців[1-5] та власних спостережень можемо виокремити такі основні перешкоди
розвитку бізнес-інкубаторів в Україні:
1) недосконалість організаційно-правової і методичної бази;
2) правова невизначеність статусу бізнес-інкубатора;
3) необхідність фінансової підтримки державою створення бізнес-інкубатора, а також невизначеність
джерел фінансування;
4) невизначеність сфери дії бізнес-інкубатора;
5) відсутність системи підготовки компетентних кадрів для роботи в бізнес-інкубаторі, наприклад,
адміністрації, консультантів, експертів, а також недосконале кадрове забезпечення інкубованих малих
підприємств і навчання підприємців;
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6) нерівномірність розподілу існуючих об’єктів організаційно-господарської інфраструктури
підприємницької діяльності за регіонами України.
Необхідно зазначити, що особливу роль у вирішенні вказаних перешкод має відіграти держава. Проте,
аналіз стратегій економічного та соціального розвитку областей та регіонів України на період до 2015 року,
виявив дуже низький показник планування розвитку бізнес-інкубаторів[4]. З цільовою спрямованістю, сферами
застосування, змістовністю Україна практично стовідсотково повторює світові тенденції. Але значно
відрізняються коло проблем, з якими зіштовхуються бізнес-інкубатори, принципова схема бізнес-інкубування
та розвиток форм. Тому основною проблемою України є відсутність системного підходу до управління
процесом розвитку бізнес-інкубаторів[5, с. 212].
Отже, вже багато часу у світі бізнес-інкубатори виступають могутнім інструментом підтримки малого та
середнього бізнесу, що є основною опорою економічного розвитку країни. Проте в Україні спостерігається не
тільки пасивність органів державної влади у процесі покращення умов бізнес-процесів у регіонах, але й
відносна пасивність самих підприємців, яким необхідно активізувати свою участь у створенні умов для
виживання суспільства та розвитку економіки.
1. Смаковська Ю.М. Інкубація бізнесу як ефективна система підтримки малого підприємництва
[Електронний ресурс] / Ю.М. Смаковська. – Режим доступу: ena.lp.edu.ua:8080/ bitstream/ntb/1698/1/65.pdf.
2. Микитюк О. Бізнес-інкубатори в системі фінансової підтримки малого підприємництва / О. Микитюк //
Світ фінансів. – К., 2005. – № 2. – С. 160-164. 3. Офіційний сайт Української асоціації бізнес-інкубаторів та
інноваційних центрів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: novekolo.info. 4. Державна стратегія
регіонального розвитку на період до 2015 року [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів від 21
липня 2006р. № 1001. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 1001-2006-п. 5. Філіпов В.А.
Порівняльний аналіз розвитку бізнес-інкубаторів в Україні та світі / В.А. Філіпов // Економічний аналіз. –
Тернопіль., 2011. – № 8, Ч. 1. – С. 209-212.
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СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Сьогодні вітчизняне готельне господарство перебуває в стані перманентного розвитку, але за
організаційними формами, ступенем комфортності інфраструктури, рівнем якості послу та нормативноправовим забезпеченням не відповідає кращим світовим зразкам, що активізує проблему формування системи
управління якістю готельних послуг у засобах розміщення.
Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить[2,5], що управління якістю послуг – це складний процес, який
охоплює організаційний, економічний і соціальний напрями діяльності готельного підприємства. За системним
підходом управління якістю готельних послуг – це сукупність взаємопов’язаних об’єктів і суб’єктів, функцій
управління, орієнтованих на розроблення і задоволення вимог щодо якості послуг та зниження витрат на них.
При тому зусилля спрямовуються на досягнення пріоритетних цілей, серед яких поліпшення економічного
стану готелю, розширення ринків збуту послуг, досягнення міжнародного рівня надання послуг, освоєння
нових послуг, дотримання й покращення показників якості послуг, розвиток сервісу, моніторинг і
попередження надання неякісних послуг та інше[2].
Суб’єкти та об’єкти системи управління якістю готельних послуг доцільно виокремлювати на основні
розробленої Ф. Котлером моделі «П’ять М»[3,с 125], а саме персонал (men), обладнання (machine), матеріал
(material), метод (method), навколишнє середовище, мікроклімат (milieu). Кожний з суб’єктів і об’єктів
складається із певної сукупності елементів, а саме[4]:
1. Персонал (men) – склад кадрів, досвід, професійні навики, кваліфікація, навчання, організаційна
культура.
2. Обладнання (machine) - устаткування, прилади, інженерно-технічна система.
3. Матеріал (material) - меблі, постільна білизна, посуд, килимові покриття.
4. Метод (method) - система, організація, технологія, стиль керівництва, стандарти якості послуг та
обслуговування.
5. Навколишнє середовище, мікроклімат (milieu) - імідж, економічний успіх, конкурентоспроможність,
захист довкілля, умови праці та інше.
Система управління якістю готельних послуг повинна виконувати відносно зазначених елементів загальні
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функції менеджменту – планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання з охопленням
таких головних періодів управління, як стратегічний, тактичний та оперативний.
Ефективне функціонування системи управління якістю готельних послуг досягається через нормативну
регламентацію, яка має містити основні положення міжнародних стандартів, документів ВТО, національних
законодавчих актів. Міжнародні стандарти ISO 9000 встановлюють єдиний підхід щодо оцінювання системи
якості та одночасно до регламентації взаємовідносин між продуцентами та споживачами готельних послуг. В
усіх західних країнах готельні підприємства використовують низку концепцій менеджменту якості, серед яких:
система якості (Quality Management System), загальне управління якістю (Total Quality Management), система
забезпечення якості (Quality Assurance System), управління якості (Quality Control), менеджмент системи якості
(Quality System Management).
Конкретні вимоги до забезпечення якості готельних послуг відображені в документах ВТО і глобальній
концепції законодавчого забезпечення якості готельних послуг на Європейському ринку, що спирається на три
фундаментальні положення, а саме: систему управління якістю в готелі, контроль якості готельних послуг,
єдину оцінку відповідності якості (сертифікацію) послуг.
1. Дубодєлова А.В. Система управліня якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства/А.В.
Дубодєлова, Л.С. Лісовська, А. О. Нищота // Проблеми економіки та управління: Вісник НУ «ЛП». - №7542013. – С. 159 -166. 2. Іванова Л. Дослідження сучасного стану ринку готельних послуг в
Україні/Л.Іванова//Маркетинг в Україні. - №3. – 2009. –с.50-59. 3. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и
туризм / Ф. Котлер. – м. ЮНИТИ, 1998 – 628с. 4. Ткаченко Т. Управление качеством гостинничных услуг/
Т. Ткаченко // Гостинничный бизнес. - №4. 2005.- с.24-27. 5. Шульгіна Л.М. Складові якості послуг гостинності
в Україні / Л.М. Шульгіна// Маркетинг: теорія і практика: матер. 6 міжнарод.наук.-практ. Конф. – К..КНЕУ,
2008 – с.135-136.
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ПОРТРЕТ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА М. ЛЬВОВА
На сьогоднішній день однією з найефективніших форм організації регіонального інноваційного розвитку є
кластерний підхід, відповідно до якого на ринку конкурують вже не окремі підприємства, а цілі комплекси, які
скорочують свої витрати завдяки ефекту масштабу та спільної технологічної кооперації компаній.
Згідно з теорією М. Портера, кластер – це група взаємопов’язаних компаній (постачальники, виробники,
посередники), що географічно є сусідами і пов’язаних з ними організацій (освітні заклади, органи державного
управління, інфраструктурні компанії) діючих в певній сфері і взаємодоповнюючих один одного[1].
Під час проведення досліджень було виявлено близько 40 різноманітних кластерів, після глибокої
діагностики економіки м. Львова були розставлені пріоритетні напрями економічного розвитку та виявлені
конкурентоспроможні кластери, а саме кластери туризму і бізнес-послуг.
Подальша увага буде зосереджена на дослідженні туристичного кластера м. Львова, оскільки тут є великий
потенціал до залучення різноманітних туристичних і рекреаційних ресурсів. Причинами необхідності
кластеризації туристичного бізнесу м. Львова є: висока конкурентоспроможність туристичних і рекреаційних
ресурсів; наявність інфраструктури; забезпеченість трудовим потенціалом; доступність до інформації;
наявність постачальників, операційних потужностей; орієнтація бізнесу на співпрацю; розширений доступ до
інновацій. Кожен новий турист і кожна нова компанія – це нові інвестиції і нові вливання коштів в економіку м.
Львова. За результатами дослідження, протягом 2011 та 2012 років Львів прийняв у середньому до 400 тисяч
туристів. В основному це були туристи з України, Польщі, Німеччини та Росії. Цей показник не є остаточним
тому, у 2011р. компанія Monitor Group разом із Nielsen провели опитування туристів для отримання повної
інформації щодо потреби споживачів туристичного продукту м. Львова. Таке ж опитування провела компанія
«Соціоінформ» у травні 2012р. Туристів обирали за випадковим принципом у різних місцях: у готелях; на
площі Ринок; на залізничному вокзалі і т.д.[2, 3].
Результати опитування дали змогу сформувати портрет споживачів туристичного кластера м. Львова
(таблиця) і зробити наступні висновки: – основною метою візиту туристів до м. Львова є ознайомлення з
архітектурою, вивчення історичних пам’яток та місцевої культури; – найпоширенішими сегментами потрібно
вважати групи туристів віком від 8-45 років, з низьким та середнім рівнями доходів; – ключовими джерелами
інформації для планування подорожі є друзі та родичі, попередня поїздка, веб-сторінка;
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– у виборі поїздки, насамперед, туристів хвилює питання громадського транспорту, стан довкілля,
наявність туристично інформації.
Таблиця 1
Портрет споживачів туристичного кластера м. Львова[2,3 с. 55-56]
Сегмент ринку
Мета візиту
Розмір
та
вартість Сприяння Львова
Схильність
сегмента
повернутись/
рекомендувати
Молоді активні Активний
- розмір – 26%
Дешевий напрямок П – 84%
туристи, чутливі відпочинок
з - витрати/добу – € 43
з
Красивою Р – 90%
до
цін.
Вік кількома
місцями -термін перебу-вання – 5 архітектурою,
не
<26років
призначення,
діб
потрібно візи
відвідування музеїв,
кафе та екскурсій
Туристи
з Огляд
пам’яток - розмір – 23%
Нове
доступне П – 74%
вищем
рівнем історії і культури, - витрати/добу – € 98
місце з красивою Р – 81%
доходів. Вік 18- екскурсії з гідом
-термін перебування –5 архітектурою
і
45 років
діб
цікавою культурою
Українські
Дешевий відпочинок - розмір – 8%
Красива
П – 85%
туристи, чутливі з активним оглядом - витрати/добу – € 40
архітектура, цікава Р – 88%
до цін. Вік 26-45 пам’яток
історії, -термін перебування – 4 культура, безпечне
років
культури,
доби
для туристів
відвідування музеїв
Іноземні дорослі Активний
огляд - розмір – 15%
Новий привабливий П – 81%
туристи, чутливі пам’яток
історії, - витрати/добу – € 68
дешевий напрямок з Р – 87%
до цін. Вік 26-45 культури,
- термін перебування – 5 цікавою культурою
років
відвідування музеїв, діб
кафе
Літні
туристи Здебільшого, огляд - розмір – 11%
Огляд пам’яток і П – 81%
чутливі до цін. пам’яток
історії, - витрати/добу – € 70
цікава культура за Р – 89%
Вік 46 років і культури,
- термін перебування – доступну ціну
більше
відвідування
4,5 доби
музеїв,екскурсії
з
гідом
Досвідчені літні Огляд
пам’яток - розмір – 9%
Дешевий
П – 79%
туристи. Вік 46 історії, культури та - витрати/добу – € 86
привабливий
Р – 74%
років і більше
посиденьки у кафе
- термін перебування – напрямок, для якого
5,5 доби
не потрібна віза
Відвідування
Відвідування друзів, - розмір -8%
Відвідування друзів, П – 94%
друзів і родичів. родичів,
огляд - витрати/добу – € 50
родичів
Р – 91%
Вік 26-60 років
пам’яток,
- термін перебування – 9
відвідування кафе
діб
Дані таблиці відображають захоплення як українських, так і іноземних туристів м. Львовом і це недарма,
адже найвибагливіший турист може отримати бажане завдяки різноманітним туристичним ресурсам.
Отже, туристи сприймають Львів, як старовинне європейське місто з давніми традиціями, з неймовірними
пам’ятками історії та архітектури, з великою кількістю різних за тематикою музеїв, місто кави та кав’ярень.
За результатами проведеного аналізу туристичних потоків і сегментів уявляється можливість формування
складу учасників туристичного кластера.
Отже, для створення туристичного кластеру у м. Львові необхідною умовою є залучення всіх учасників, які
наведенні на рисунку. Результати опитування дали змогу виокремити доцільність кожного і зрозуміти їх
важливість при формуванні і функціонуванні туристичного кластеру.
1. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Ткаченко Т.І.
– К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2006. – 537 с. 2. Шульгіна Л. М., Бондар
А.І. «Аналіз еко-орієнтованих видів туризму: їх відмінні та спільні риси» 3. С. В. Мельниченко, А. Ю. Єременко,
Київський національний торговельно-економічний університет, tourlib. net/statti_ukr/melnychenko.htm
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Готельне господарство є головним фактором і основною складовою туристичної інфраструктури, відіграє
провідну роль у презентації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку туристичних
послуг.Таким чином, створення високоефективного готельного господарства є одним з пріоритетних напрямів
структурної перебудови економіки України.[1].
Дослідження розвитку готельного бізнесу є досить цікавою темою, тому цьому питанню присвятили свої
праці такі вітчизняні вчені як Вітавська Г.П, Тупкало В.М., Опанащук Ю.Я., Бойко М., Петренко Л.А. та ін.[2].
Однією з переваг України є її географічне розташування на карті світу. Україна знаходиться на перехресті
транспортних та туристичних потоків між Європою та Азією. Це дає можливість розширити зв’язки та
економічне співробітництво з державами-сусідами. Нажаль, Україна займає одне із останніх місць у списку
європейських країн за кількістю готелів. В Україні на тисячу мешканців припадає у середньому два готельних
номера, тоді як у Європі цей показник складає не менше 14-18[3]. Однак, на сьогоднішній день існує тенденція
до розвитку приватних готельних секторів, які відрізняються між собою різним рівнем та якістю надання
послуг.
На нашу думку, для збільшення кількості туристів на теренах України потрібно застосовувати певні
маркетингові дії на ринку туристичної індустрії, а саме:
 Поширення цікавої рекламної інформації для туристів про конкретну країну чи її регіон;
 стимулювання внутрішнього туризму;
 збільшення сезонності відпочинку[5].
Для втілення цих заходів потрібно залучити представників туристичного бізнесу та влади до створення
певної маркетингової стратегії розвитку.
Вихід закордонних готельних операторів на український ринок проходить у більшості випадків по західній
схемі. Основними перевагами такого співробітництва для українського девелопера є використання всесвітньо
відомого бренда, який символізує високий рівень якості для кінцевого споживача та потенційних інвесторів.
Вигода оператора при співробітництві з українською компанією - у використанні її знань специфіки місцевого
ринку. Це дозволяє реалізувати проект у більш короткі строки з меншими затратами та ризиками[4].
Отже, на підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1) географічне розташування України дає змогу покращувати зв’язки з іншими державами, що, в свою
чергу, збільшує туристичні потоки, отже сприяє розвитку туристичної та готельної індустрії;
2) прийняття Державної програми розвитку туризму на 2013-2015рр., покращення законодавчої бази в
цілому для туризму та готельної справи, бюджетне фінансування програм по розвитку туризму призведе до
активізації розвитку готельного та туристичного бізнесу;
3) вихід міжнародних готельних мереж на ринок України та створення національних мереж обумовлено
високою рентабільностью готельного бізнесу, низьким рівнем насичення ринку та високим попитом на готельні
послуги;
Належний рівень розвитку готельного господарства необхідний для будь - якої держави. Разом з тим
розвиток готельного господарства приводить і до розвитку суміжних видів підприємницької діяльності
(торгівлі, виробництва тощо), сприяє пожвавленню усіх суспільно-економічних контактів, посилює
економічний потенціал регіонів. Розвиток готельного ринку може стати суттєвим каталізатором економічного
піднесення в Україні.
1. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] навчальний посібник / Л.І. Нечаюк,
Н.О.Нечаюк - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 348 с.; 2. Опанащук, Ю.Я. Развития гостиничного
хозяйства в Украине: тенденции и перспективы [Текст] / Ю.Я. Опанащук // Гостиничный и ресторанный
бизнес. - 2008. - №3. - С. 70-72.; 3. Гостиничная индустрия Украины. Прошлое. Настоящее. Будущее. [Текст] //
Гостиничный и ресторанный бизнес. - 2008. - №3. - С. 10-20.; 4. Тупкало, В.М., Вітавська Г.П. Стратегія
розвитку готельного бізнесу в Україні // Економіка та держава. - 2007. - №4.- С. 43-44.; 5. Маркетинг городов
как туристических центров и их инвестиционный имидж [Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес. 2008. - №4. - С. 18-25. (З виправленнями може бути. Літ-ру подай так як є зараз).
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
У невиробничій сфері найперспективнішим та інвестиційно-привабливим є готельний бізнес, головне
призначення якого-надання місць розміщення для обслуговування туристів і відвідувачів, що здійснюють
поїздки з метою задоволення пізнавальних, рекреаційних потреб, вирішення комерційних і службових справ.
Останні роки у готельному господарстві України відбувалися позитивні зрушення, пов’язані зі збільшенням
кількості готелів, покращенням обслуговуванням відвідувачів, зростанням рівня завантаження готельних
номерів, але в цілому готельний бізнес виявився непідготовленим до ефективного функціонування в умовах
ринкової економіки.
Виконані дослідження стану готельного господарства України[1] довели, що така ситуація пояснюється
наявністю ряду проблем, серед яких недосконала законодавчо-нормативна база, несприятливий інвестиційний
клімат, внаслідок значних бар’єрів, входження на вітчизняний ринок готельних послуг, застаріле матеріальнотехнічне забезпечення готелів, невідповідність рівня цін якості готельного обслуговування, відсутність
офіційного обліку мережі альтернативних варіантів засобів розміщення економного класу, низький рівень
конкуренції на ринку готельних послуг через відчутність корпоративних стандартів управління якістю,
неналежний рівень професійної підготовки кадрів, непристосованість готелів до потреб людей з обмеженими
фізичними можливостями.
Зважаючи на активізацію туристичної діяльності та світові тенденції в готельному бізнесі[2]до перспектив
розвитку вітчизняного готельного господарства віднесено:
1. Удосконалення та розвиток законодавчо – правової бази з метою забезпечення відповідних умов для
будівництва нових готелів. Сьогодні рівень забезпечості готелями в Україні при нормі 10 місць на 1000 осіб
становить лише 2,9 готельних місць(у Москві-9,3; у Парижі – 38,4; у Відні- -25,6).
2. Модернізація та реконструкція матеріально- технічної бази і підвищення рівня обслуговування
відвідувачів готелів відповідно до міжнародних стандартів і рекомендацій ВТО.
3. Активізація та своєчасне виконання прийнятих прогам розвитку туризму в країні, що забезпечить
завантаженість наявних готельних номерів і створення сприятливого інвестиційного клімату в туристичноготельному комплексі.
4. Поглиблення спеціалізації готельної та ресторанної пропозиції.
5. Утворення вітчизняних і міжнародних готельних і ресторанних мереж. Сьогодні в Україні існує лише
один національний готельний оператор –Premier-Hotels, до складу якого входять сім готелів, різних за набором
послуг. За рахунок специфіки кожного окремого готелю мережі не доводиться вирішувати проблеми, пов’язані
з уніфікованістю продукту, водночас обєднання готелів дозволяє подвоїти конкурентну перевагу, пов’язану з
позиціонуванням на ринку. На український ринок ввійшли і планують ввійти такі міжнародні бренди, як
Radisson, Inter- Continental, Hilton, Accor Group, Park Inn та інші.
6. Розвиток мережі малих підприємств. Зарубіжний досвід свідчить про популярність у туристів малих
готелів місткістю 20-30 місць, які розміщуються, як правило, в курортних місцях і вздовж насичених
автомагістралей.
7. Створення державного органу обліку та контролю за сертифікацією готелів та інших закладів
розміщення (костелів, апартаментів, міні – готелів) та якістю їхніх послуг.
8. Впровадження в індустрію гостинності нових комп’ютерних технологій.
9. Розроблення та впровадження організаційно –економічних заходів стимулювання розвитку системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи залучення іноземних фахівців до
навчального процесу, розвиток «дефіцитних» спеціальностей на готельному ринку, організування стажування
за кордоном тощо.
Перспективний розвиток вітчизняного готельного господарства за визначеними пріоритетними
напрямками сприятиме розвитку суміжних видів підприємницької діяльності, пожвавленню всіх суспільно економічних контактів, підсиленню економічного потенціалу країни.
1.Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні:[Навч. посіб.] Л.О.
Іванова – Л., 2002.-172с. 2. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне гоподарство: основні показники, оцінка
якості послуг:[Навч. посіб.] В.К. Федорченко, І.М.Мініч – К., 000.- 422 с.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Сільське господарство – це сфера, де кредитні ресурси відіграють вирішальну роль: сезонний розрив між
вкладенням і надходженням коштів, безперервність процесів відтворення, значна потреба в обігових засобах
перетворюють кредит в основне джерело поповнення фінансових ресурсів. Проблеми кредитного забезпечення
сільськогосподарських підприємств, які й досі залишаються нерозв’язаними, зумовили необхідність пошуку
шляхів їх вирішення.
Джерела фінансування підприємств аграрного сектора економіки можна поділити на такі групи:
 державне фінансування;
 власні фінансові ресурси підприємств;
 кредитні ресурси та інвестиції.
Державна підтримка сільського господарства здійснювалась і продовжує здійснюватись у багатьох країнах
за допомогою спеціальних кредитних програм, причому цей інструмент особливо поширений в країнах, що
розвиваються, хоча його використовують і у високорозвинутих країнах. Найчастіше подібні програми
полягають у застосуванні знижених (пільгових) відсоткових ставок, впровадженні відстрочення сплати
відсотків і тіла кредиту, створенні гарантійних установ, урядових агенцій, аграрних банків, а також банків
розвитку і підтримки тощо[1].
В Україні одним із напрямів державного фінансування сільськогосподарських підприємств є
відшкодування витрат, які пов’язані із сплатою відсотків за користування кредитами банків. На мою думку,
важливим завданням для держави є створення таких умов, коли сільськогосподарські підприємства для
здійснення своєї господарської діяльності мають можливість залучати кредитні кошти на пільговій основі. Саме
з цією метою, тобто для поліпшення стану кредитування сільського господарства, у 2000 році запроваджено
механізм пільгового кредитування сільськогосподарських підприємств, який передбачає часткове покриття
відсотків за користування кредитами комерційних банків за рахунок бюджетних коштів.
Щодо кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, то аналіз кредитних правовідносин в
аграрному секторі економіки свідчить, що комерційними банками не враховується специфіка сезонності
сільського господарства. До цього часу сільськогосподарським товаровиробникам, як правило, продовжують
надаватися короткострокові кредити, в результаті чого штучно створюються умови неплатоспроможності
позичальників з усіма наступними негативними наслідками[2].
Основні перешкоди на шляху одержання кредитів
1. Досвід і кваліфікація банківського персоналу
2. Процедура отримання банківського кредиту
3. Недостатнє розуміння кредитних ризиків
4. Забезпечення повернення кредиту
5. Високі процентні ставки
6. Відсутність дієвого механізму застави майна
7. Рівний доступ до кредитних ресурсів
8. Відсутність належного страхування
9. Несприятлива економічна ситуація
10. Невеликі розміри кредитних спілок у сільській місцевості[3]
Важливими джерелами фінансування агропромислового розвитку провідних країн світу є довгострокові
кредити банків, емісія облігацій, цільовий державний кредит, лізинг та ін. Проте, враховуючи скрутну
економічну ситуацію в країні, кредити не є ефективним джерелом фінансування процесу відтворення основних
засобів сільськогосподарських підприємств. Причини цього – високі процентні ставки (21–30 %) та низька
кредитоспроможність господарств
Зацікавленість комерційних банків у збільшенні обсягів кредитних вкладень в агропромисловий комплекс
залежать від досвіду і кваліфікації банківського персоналу. Тому при кредитуванні сільськогосподарських
підприємств працівники банків повинні консультуватися з фахівцями, які мають досвід практичної діяльності в
агропромисловому комплексі, для того щоб розробити власну методологію кредитування села.
Аграрії спільно з банківськими спеціалістами на стадії супроводження кредитів контролюватимуть
проведення агрономічних заходів. У ході збирання врожаю контролюють погашення наданих кредитів та
нарахованих процентів після реалізації виробленої продукції. Отже, необхідне зближення банківського
кредитування з агроекономічною наукою та практикою.
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Також при збільшенні фінансування та покращенні його умов, сільськогосподарських підприємств їх
інвестиційна привабливість звичайно збільшиться, і інвестори як іноземні, так і вітчизняні будуть вкладати у
них кошти. А на даний період українські підприємства мають досить застарілу техніку, обладнання,
технологію, та не мають вагомої підтримки з боку держави, достатнього регулювання ринкових відносин,
захист вітчизняного виробника, що відштовхує інвесторів.
1. Черевко Г.В., Ващик М.С. Система кредитування фермерства у США // Фінанси України. – 2008. - №7.
– С. 102. 2. Габа І.В. Кредитна підтримка сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК. – 2007. - №7.
– С.69. 3. Гривківська О.В. Джерела фінансування підприємств аграрного сектора економіки // Формування
ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2004.-Вип.4 (35).-С. 89-92.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Сьогодні значна частина українських підприємств перебуває у кризовому стані, періодично або постійно
неспроможні продовжувати нормальну виробничо-господарську діяльність і своєчасно розраховуватися за
фінансовими зобов'язаннями. Особливо значних втрат під час фінансово-економічної кризи зазнав будівельний
комплекс, який є одним найважливіших секторів економіки і призначений здійснювати оновлення основних
засобів, реконструкцію, модернізацію, технічне переоснащення виробництва матеріальних благ у різних
галузях національної економіки.
Уже починаючи з кінця 2009р., у будівельній галузі почали знижуватися обсяги виконаних робіт,
посилилися проблеми з ліквідністю. Вплив світової кризи наклався на низку внутрішніх проблем, серед яких
неефективний рівень регуляції галузі, відсутність належного обслуговування власних фінансових ресурсів,
недосконала цінова політика, не відповідність ціни та якості будівельної продукції, помилки та прорахунки в
управлінні.
Основні причини різкого спаду у будівельній галузі України у 2008-2013рр. такі:
 підвищення кредитних ставок та обмеження іпотечного кредитування населення, що зумовило зниження
рівня доступності кредитних ресурсів;
 скорочення кредитування забудовників, що призвело до зменшення проектного кредитування;
 зростання вартості будівельних матеріалів, будівельно-монтажних робіт та енергоносіїв, що зумовило
збільшення собівартості будівельних робіт порівняно із запланованими;
Головною метою антикризового фінансового управління є відновлення платоспроможності, забезпечення
достатнього рівня фінансової стійкості підприємства, постійний контроль за фінансовими індикаторами для
своєчасного виявлення фінансових проблем на підприємстві та недопущення їх переходу в кризу всього
підприємства загалом.
Особливості організації антикризового фінансового управління на будівельних підприємствах, можна
пояснити тим, що розвиток будівельної галузі залежить від ефективного функціонування промислових
підприємств – основних інвесторів під час здійснення капітальних інвестицій. Це означає, що будівництво
характеризується підвищеним рівнем ризику настання кризових явищ, оскільки у разі виникнення фінансовоекономічних проблем у промисловості, зазвичай, насамперед відбувається згортання інвестиційної діяльності.
Криза підприємств у будівництві викликана невідповідністю їх фінансово-економічних параметрів
параметрам навколишнього середовища, що своєю чергою зумовлено невірною стратегією, неадекватною
організацією бізнесу і, як наслідок, слабкою адаптацією до вимог ринку. Способом вирішення подібних
проблем та усунення самої можливості їх виникнення може бути реструктуризація підприємств, яку доцільно
проводити на основі ретельно розробленої стратегії. Однак реструктуризацію в повному обсязі необхідно
здійснювати відразу після виявлення перших ознак кризи, що насувається, тоді як у зоні "близького"
банкрутства ні часу, ні коштів на неї вже немає. Тому перед підприємствами, що прагнуть вийти з кризи, стоять
два послідовні завдання:
 усунути наслідки кризи – відновити платоспроможність і стабілізувати фінансовий стан;
 усунути причини кризи – розробити стратегію розвитку і провести на її основі реструктуризацію
підприємства з метою недопущення кризових явищ у майбутньому.
Особливості організації антикризового фінансового управління на будівельних підприємствах полягають в
тому, що будівельна галузь особливо чутлива до впливу фінансової кризи через введення обмежень у
кредитуванні та скорочення обсягів капітальних інвестицій промислових підприємств та зниження
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платоспроможного попиту населення. Тому систему антикризового фінансового управління потрібно
впроваджувати на різних етапах діяльності будівельних підприємств. Для підприємств будівельної галузі, які є
порівняно успішними і функціонують успішно – система сприятиме запобіганню, своєчасному реагування та
профілактиці настання кризових явищ у їхній діяльності. А для підприємств, які потрапили в кризову ситуацію,
така система допоможе подолати вже існуючу фінансову кризу, тобто здійснити фінансове оздоровлення
підприємства.
1.Гринчуцький В.І. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах господарювання /
В.І. Гринчуцький, Л.А. Ляхович // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 28-33. 2. Сенів Б.Г. Сучасний стан
та перспективи розвитку будівельної галузі України / Б.Г. Сенів // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 1924. 3. Світлична Т.І. Реалізація політики антикризового управління підприємствами будівельного комплексу
України / Т.І. Світлична // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. –
2010. – Вип. 20.3.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У БУДІВЕЛЬНІЙ ГАЛУЗІ
Основна властивість світу, у якому економічна теорія почуває себе затишно – це рівновага і стабільність.
Рівновага не знає різких зрушень, колізій старого і нового. Будь-яка система прагне до стабільного стану і хоче
уникнути хаосу. Однак закони діалектики говорять про зворотне становище. Стабільність не може існувати
сама по собі, без хаосу без кризи. Стабільний стан і криза вступають постійними антагонізмами в розвитку
будь-якої системи.[Василенко В.О. «Антикризове управління підприємством]
Останнім часом термін «Антикризове управління» набув широкого поширення, у зв’язку із нещодавньою
фінансово-економічною кризою.
Виникнення фінансової-економічної кризи України стало очевидним восени 2008 року після погіршення
ряду економічних показників, та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків
України. Восени та на початку зими ціни на нерухомість впали на 25 %, було призупинено понад 80 %
будівельних проектів. Зміна ринку житла в Україні розпочалася з того, що у серпні 2008р. ставки за іпотечними
кредитами підняли 85 % вітчизняних банків, значно піднявши при цьому вимоги до позичальників. Наступним
етапом була заборона НБУ видачі кредитів в іноземній валюті. Як наслідок на ринку відбувся відтік фінансових
засобів, що призвело до занепад ринку іпотеки, а отже і до скорочення попиту, адже 70 % придбання житла
здійснювалося за рахунок отриманих іпотечних кредитів.[Вікіпедія – Фінансово-Економічна криза 2008 – 2009
року в Україні]
Відповідно, зменшення обсягів будівельних робіт призвело до зменшення попиту на будівельні матеріли,
що позначилося на скороченні обсягів їх виробництва. На сьогодні будівельний комплекс України повільними
темпами виходить з кризи. Проте для того щоб вийти із кризи потрібно реалізовувати антикризову політику.
Антикризове управління – це система управлінських заходів з діагностики, попередження, нейтралізації і
подолання кризових явищ та причин їх виникнення. Найважливішим принципом стратегії антикризового
управління є постійний моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства з ціллю раннього
виявлення загрози кризи. Для того що створити ефективну систему антикризового управління потрібно:
 Передчасно діагностувати кризові явища.
 Негайно реагувати на кризові явища.
 Здатність професійно реагувати на кризові явища.
Криза підприємства в будівництві викликається невідповідністю його фінансово-господарських параметрів
параметрам навколишнього середовища, що в свою чергу обумовлено невірною стратегією, неадекватною
організацією бізнесу і, як наслідок, слабким адаптацією до вимог ринку. Способом вирішення подібних
проблем або усунення самої можливості їх виникнення є реструктуризація підприємства, проведена на основі
ретельно розробленої стратегії. При переході підприємства в кризовий стан в довгостроковому аспекті метою є
повна фінансова стабілізація, а в короткостроковому аспекті критерієм стає максимізація або економія
грошових коштів. Виходячи з цього критерію і будує свою роботу антикризовий керівник.
Програма антикризового управління повинна складатися з трьох етапів:
1. Усунення неплатоспроможності;
2. Відновлення фінансової стійкості;
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3. Забезпечення фінансової рівноваги в тривалому періоді.
Отже, підсумовуючи все вище написане можемо сказати, що самостійно будівельна галузь неспроможна
вийти із кризи, на мою думку потребується допомога держави, або покращення інвестиційного клімату у сфері
будівництва. Для того щоб привернути інвесторів потрібно створити сприятливі умови, де інвестор почувався
комфортно та не боячись втратити свої інвестиційні ресурси.
1. Вікіпедія /Фінансово – Економічна криза 2008 – 2009 року в Україні. 2. Василенко В.О. «Антикризове
управління підприємством» Навч. посібник.Киів: ЦУЛ, 2003. - 504с
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Проблема ефективного функціонування та розвитку малого підприємництва в сучасних умовах
господарювання набуває особливої актуальності. Несприятливі політичні умови, недосконале законодавство,
високий податковий тягар та низка інших проблем призводять не тільки до посилення тінізації економіки, а й
ставлять під сумнів можливість існування та розвитку малого бізнесу в Україні.
На початок 2011р. у сфері малого підприємництва в Україні діяли 151,4 тис. підприємств, найбільша
кількість яких зосереджена у місті Київ та Автономній республіці Крим. Серед областей України найвищі
показники концентрації малого бізнесу характерні для Київської, Дніпропетровської та Донецької областей,
найнижчі - для Рівненської, Чернівецької та Волинської, що є свідченням недостатньо ефективного здійснення
регіональної політики щодо розвитку і підтримки даного сектора економіки[1, с.300-314].
Серед основних проблем, які гальмують розвиток малого підприємництва в Україні, виділяють наступні:
недотримання органами державної влади та місцевого самоврядування норм національного законодавства,
труднощі при отриманні дозволів, неефективне виконання національної та регіональної програм підтримки та
розвитку малого підприємництва, невідповідність законодавства України у цій сфері законодавчим нормам
Європейського Союзу.
Несприятливими для малого бізнесу виявилися й зміни в податковому законодавстві, які фактично
призвели до посилення податкового навантаження і значних обмежень щодо здійснення діяльності суб'єктами
малого підприємництва, що за прогнозами призведе до подальшої тінізації малого бізнесу і навіть до згортання
його діяльності. Підтвердженням цього є той факт, що у 2011 році кількість створених фізичних осібпідприємців, приватних підприємств і товариств із обмеженою відповідальністю зменшилася на 30% порівняно
з 2010 роком, а припинених суб'єктів господарювання - збільшилася на 36%. За перші три місяці 2011 року 60
тисяч приватних підприємців припинили свою роботу. Більше 30% малого бізнесу України пішло в тінь через
неможливість пристосуватися до Податкового кодексу і забезпечити виконання передбачених ним вимог[2]. Це
призвело до того, що у 2011 році за оцінкою журналу «Forbes» Україна увійшла до п‘ятірки найгірших
економік світу і зайняла 17 місце за найбільш високою ставкою податку на прибуток. За міжнародними
оцінками сумарна ставка податків в Україні складає 55,5% від прибутку. Більший, ніж в Україні, рівень
податків лише в Білорусії та Киргизії (80,4% та 57,2% відповідно).
Усе вище наведене підтверджує необхідність спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого
підприємництва з метою забезпечення прогресивних змін у вітчизняній економіці. Оптимальною для України
сьогодні вважається система, при якій підприємець сплачував би один платіж. Цей єдиний платіж повинен
замінити (включити у себе) абсолютно усі податки і збори, в тому числі і соціальні, які не стосуються найманих
працівників та реального використання ресурсів із надр.
Проте насамперед для створення сприятливих умов функціонування і розвитку малого підприємництва в
Україні необхідно змінити підходи до формування державної політики у цій сфері. Усунення надмірного
державного регулювання та численних адміністративних бар‘єрів, підвищення рівня виконавчої дисципліни в
органах державної влади, ліквідація корупції - вирішення цих проблем є першочерговим як на
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.
Основним принципом державного регулювання малого підприємництва в Україні має стати забезпечення
стимулів до самостійної економічної діяльності громадян.
Для підтримки розвитку малого бізнесу держава зобов'язана перейти до реалізації послідовної та
узгодженої політики, яка б наслідувала довгострокові перспективи. При цьому малий бізнес слід розглядати не
лише виключно в економічній площині, а й у соціальній, як важливий інструмент забезпечення робочими
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місцями населення та покращання його добробуту.. У подальшому ці проблеми необхідно постійно
координувати і вирішувати якнайшвидше. Для цього в Україні має бути створена відповідна нормативноправова база зі сприятливими умовами та реалізовані низка прогресивних реформ, які визначать формування
передумов для забезпечення сталого розвитку малого підприємництва, а також вдосконалення податкової
політики та забезпечення раціонального функціонування спрощеної системи оподаткування
1. Державна служба статистики України, Електронний ресурс: Режим доступу: ukrstat.gov.ua
(Статистичний щорічник за 2010 рік)
2. Державна податкова служба України, Електронний ресурс: Режим доступу: sta.gov.ua
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АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА НАУКОВОВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Однією з найважливіших проблем, з якою сьогодні стикається науково-виробничі підприємства є
недостатня ефективність організації управління їхніми фінансовими ресурсами. Управління фінансами
суб’єктів підприємництва значно ускладнюється тим, що вони повинні працювати у режимі постійних
внутрішніх та зовнішніх змін. Ефективне вирішення питань, пов’язаних з функціонуванням підприємств,
залежить від форм і методів їх фінансування, розрахунків між підприємством і контрагентами, розподілом і
використанням фінансових ресурсів.
Загальні питання розробки та реалізації системи фінансового менеджменту підприємства досить широко
висвітлені в сучасній науковій літературі. Зокрема, в роботах вітчизняних науковців, а саме Городинської Д.М.,
Данильчук І.В., Карпенко Г.В., Мороз Е.Г., Обущак Т.А., Рудницької О.М., Смачило В.В..
Фінансовий менеджмент представляє собою систему управління фінансами підприємства, призначену для
організації взаємодії відповідно до вимог економічних законів грошових потоків, фінансових відносин і фондів
грошових коштів шляхом використання фінансових інструментів і категорій, стимулів, пільг та санкцій і на
основі законодавчих і нормативних актів держави. Зміст фінансового менеджменту полягає в ефективному
використанні фінансового механізму для досягнення стратегічних і тактичних цілей науково-виробничого
підприємства.
Однією з головних ознак, що свідчать про економічний розвиток підприємства, є безперервний процес
удосконалення його управлінської діяльності, у тому числі фінансового менеджменту. З огляду на те, що
фінансові ресурси – найважливіший чинник економічного зростання, реорганізацію управління фінансовими
ресурсами підприємства необхідно трактувати як центральну ланку усього комплексу заходів, спрямованих на
його забезпечення[1].
Великі науково-виробничі підприємства, маючи значні масштаби фінансово-господарської діяльності та
складну систему управління, потребують комплексної системи керування всіма фінансовими процесами, як
поточного, так і стратегічного характеру. Вирішення проблем управління фінансами та розвитку фінансового
менеджменту на різних рівнях може бути найбільш ефективним при застосуванні системного підходу[2].
Системний підхід до управління фінансами науково-виробничого підприємства повинен задовольняти такі
вимоги:
- мати чітко визначені цілі й кінцевий стан;
- здійснення пошуку альтернативних варіантів досягнення поставленої мети;
- визначення витрат та вигод, пов’язаних з можливою реалізацією кожної альтернативи.
Виходячи з цього, системне управління фінансами науково-виробничих підприємств повинно бути
спрямоване на досягнення завдань, які визначаються їх засновниками і відображаються в засновницьких
документах. Це може бути досягнення необхідного обсягу продаж, рівня прибутків, рентабельності активів,
власного та залученного капіталу, збереження платоспроможності та ліквідності балансу, зміцнення позицій на
ринку товарів[3].
Розглянемо проблеми вдосконалення фінансового менеджменту на ТзОВ НВП «Техноваги»
ТзОВ НВП «Техноваги» працює за умов нестабільного зовнішнього середовища, орієнтуючись на поточне
виживання і недостатньо уваги приділяє стратегічному розвитку.
В центр і уваги фінансового менеджменту ТзОВ НВП «Техноваги» знаходиться проблема раціонального
управління фінансовими ресурсами, на якій базується ефективність процесу досягнення економічних цілей
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компанії. Проблема забезпечення ефективного управління фінансовими ресурсами ТзОВ НВП «Техноваги»
здебільшого розглядається із застосуванням статичних методів та характеризується аналізом стану ТзОВ НВП
«Техноваги» в певний момент часу, що не враховує динамічність процесів діяльності ТзОВ НВП «Техноваги».
З метою покращення діяльності підприємства потрібно більш детально розглянути і проаналізувати звіти
правління, ревізійної комісії підприємства, проаналізувати дії правління щодо реалізації інвестиційної,
технологічної та цінової політики, додержання ТзОВ номенклатури послуг чи бути ініціатором позачергових
ревізій та аудиторських перевірок господарських і фінансових результатів роботи підприємства.
1. Основи менеджменту: підручник / О.Г. Мельник. – 2-ге вид., виправл., доповн. – К.: Академвидав, 2007. –
464 с. – (Альма-матер). – Бібліогр.: с. 451–463. 2. Рябенко Г.М. Шляхи покращення фінансового стану
підприємства. 3. Городинська Д.М. Економічна стійкість підприємства / Д.М. Городинська // Актуальні
проблеми економіки. – 2008. – №10(42). – С. 141-146.
Мавдрик М.В.
гр. МОР -41
Науковий керівник – к.е.н., доц. Дзюбіна А.В.
НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ ТИПОВИХ ПРОБЛЕМ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО
БІЗНЕСУ
Одним із головних чинників формування в Україні середнього класу, становлення демократії, побудови
громадянського суспільства є розвиток підприємництва, яке в умовах системної перебудови національної
економіки виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя громадян. Фактично малий та
середній бізнес (МСБ) найбільше відповідає критеріям прибуткового підприємництва і потенційно міг би
забезпечувати найбільшу частку загального обсягу прибутків у країні. Цей сектор приватного підприємництва
відрізняється від інших масштабами бізнесу, зокрема, незначною кількістю працівників, яких зазвичай не
більше 10–20 на малих фірмах і до 200 на середніх. Також має менші показники вартості залученого капіталу та
площі використовуваних приміщень. Зрозуміло, що обсяги продукції, обороту, доходу значно нижчі. Однак
важливо наголосити, що лише чисельність працівників є найточнішим критерієм малого масштабу бізнесу.
Дрібний бізнес в Україні за різними даними забезпечує до держскарбниці менше ніж 10% доходів. І, працюючи
поза легальною валютно-грошовою системою, він не сприяє досягненню стабільності останньої. То ж надалі
доцільно було б розглянути шляхи підвищення ефективності динаміки малих та середніх підприємств, зокрема
напрями вирішення певних типових проблем, які постають перед ними.
Протягом останніх років проблемами підприємницької діяльності МСП займались такі вчені-економісти:
Донець Л.І., Романенко Н.Г. Ващенко К.О., Варналій З.С., Воротін В.Є., Геєць В.М., Романова Л.В. та ін. Однак
ціла низка проблем сучасного малого і середнього підприємництва залишається невирішеною.
Проаналізувавши ситуацію, можна зробити наступні висновки щодо вкладу малого та середнього
підприємництва (МСП) в національні економіки: в розвинених країнах цим сектором виробляється 50-70%
ВВП, в ЄС МСП забезпечує - 2/3 доданої вартості і 80% робочих місць, в Україні ж показники в чотири рази
менші. Отже, необхідно звернути увагу на вирішення проблемних питань функціонування малих та середніх
підприємств в Україні.
Згідно Господарського кодексу України, малими (незалежно від форми власності) визнаються
підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує
п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує
суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо
гривні.
Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за
звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)
за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку
України щодо гривні. Усі інші підприємства визнаються середніми.
Розрізняють два типи власників малого і середнього бізнесу у ставленні до зростаючої складності,
специфіки технологій, швидкості еволюції і нових підходів реалізації поставлених завдань: 1) тих, що слідують
технологічному прогресу і запроваджують технології на підприємстві 2) тих підприємців, які вважають, що
технічний прогрес їх не стосується.
Дослідження the Economist Intelligence Unit в 2012 році проведені на основі опитування більш як 500
британських власників малого і середнього бізнесу (МСБ), доводять, що володіння технологіями і
використання своїх можливостей у сфері ризик-менеджменту на повну потужність є ключем до успіху малого і
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середнього бізнесу та його конкурентоспроможності. На етапі впровадження сучасних управлінських
технологій багато малих і середніх підприємств чинять опір організаційним змінам.
Некомпетентність у сфері МСБ є однією з основних проблем. По-перше, це низька обізнаність власників
МСБ, які недооцінюють можливості більш складних технологій. Чверть опитаних не активно слідкують за
розвитком технологій і їхнім впливом на бізнес, особливо в сфері роздрібної торгівлі і дистрибуції. Часто це
відбувається з причин, що МСП не мають ІТ-навичок, щоб знати, що вони повинні шукати і не мають
відповідних коштів на це. Цікаво, що ці МСП також менш впевнені у перспективах свого бізнесу і менш
авантюрно налаштовані загалом, у порівнянні із конкурентами, які використовують прогресивні технології.
Головний менеджер Reputation.com Річард Харрісон вважає, що власники МСП рідко планують
господарську діяльність на 12 місяців наперед. З огляду на минуле МСП ймовірно доводилось приймати по
декілька рішень на рік, проте зараз цих рішень має бути у десятки разів більше.
При жорстких і чітко розпланованих бюджетах МСП більш зосереджені на дефіциті своїх ресурсів та
доволі базових інноваційних змінах, таких як захист від вірусів та оновлення пристроїв дублювання. Тоді як
покращення «культури інформації» та удосконалення навичок своїх співробітників, слугували б значно
ефективнішими інноваціями.
Найбільшим фактором ризику серед малих і середніх підприємств є ймовірно помилки людини, попри це
лише 46% МСП відповідно підготували своїх робітників, але тільки 28% переглянули свою політику безпеки.
З розвитком культури інформації і з проблемою центральної безпеки інформації, вирішальне значення для
успіху є інвестування в довірених радників /консультантів. Власники МСБ повинні визнати, що коли вони не
мають необхідних навичок в штаті, то вони повинні звернутись до фахівців в цій сфері для заповнення
кваліфікаційних прогалин. Технологія в даний час є невід’ємною стратегією бізнесу та успіху, і більше не може
відноситись лише до сфери ІТ. Щоб успішно конкурувати на пов’язаному між собою глобальному ринку,
власник МСБ повинен взяти на активний моніторинг поліпшення власних і технологічних навичок своїх
співробітників.
У табл. 1. наведено проблеми, з якими найчастіше стикаються в виробничо-господарській діяльності малі
та середні підприємства, та запропоновані автором напрями їх вирішення. Дані проблеми є нетиповими для
великих компаній та ТНК.
Таблиця 1
Типові проблеми малих та середніх підприємств та рекомендації щодо їх вирішення
Проблеми
Рекомендації щодо вирішення проблем
Відсутність ІТ –підтримки:
Чітке бачення і мета
ІТ-спеціалісти користуються великим попитом і часто Потрібно встановити чіткі бачення компанії, вирішити
залучаються великими компаніями.Для МСП дуже
якою ви хочете бачити компанію в майбутньому. Це
важко залучити хороший ІТ-персонал, ще більш важко бачення має відповідати також ІТ-проекту. У
його втримати.
подальшому потрібно визначити цілі проекту і те, що
Попри це, хороший ІТ-персонал дорогий і не є
він має покращити або яку проблему має вирішити.
доступним для більшості МСП.
Відсутність комп’ютерної грамотності
Створення сильної управлінської команди
Багато співробітників почали працювати після великої Важливим є вказати бачення компанії, бізнес-цілі,
перерви у кар’єрі. Деякі з них часто на провідних і
визначити бізнес-план, а потім визначити, який тип
наглядових посадах. Ці працівники можуть бути
управлінських навиків потрібен в управлінській
комр’ютерно неграмотними і не проявляти гнучкості в команді.
управлінні, яке було комфортним для них попередні Сильна управлінська команда будучи компетентною у
роки.
справах, володіючи відповідними управлінськими
навичками та вмінням цінувати технології, зробить
впровадження ІТ набагато простіше і швидше.
Відсутність формальних процесів і дисципліни
Культура навчання і обміну
Більшість малих і середніх підприємств не мають
Йти в ногу з знанням і баченням світу значило менше в
формальних процедур або часто ці процедури не
дні, коли технології змінювались відносно повільніше.
підкріплені документацією. Крім того, тенденція зміни Проте, у зв’язку з швидкою зміною технологій, навіть
цих документів доволі швидка. Для третьої сторони і компанії намагаються залишатись успішними протягом
новачків бізнесу це ускладнює розуміння
двох-трьох десятиліть. Природа роботи кожного
співставлення цих процесів з ІТ.
працівника теж значно змінюється. У 1990 році
корпорація Digital Equipment була другою за величиною
Нерівномірна технологічна проінформованість і
компанією в комп'ютерній індустрії, десять років по
навички управління
тому вона більше не існує як незалежна компанія. На
Під час розвитку компанії часто наймають нових
початку 1980- х ніщо не могло зупинити IBM, в 1990-і
менеджерів або підвищують працівників з рядових
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посад. Деякі з цих менеджерів можуть не мати навичок відбувся приплив більше 100 000 робочих місць. Щоб
управління і керівництва. Внаслідок чого, через
вижити і бути успішним, організації повинні
нерівномірність майстерності серед керівників
продовжувати удосконалювати і вчитися. Культура
виникають конфлікти щодо реалізації проектів та
бажання вчитися і ділитися знаннями зробить
цілей.
організацію перетворення набагато легше. Це дозволить
зменшити опір змінам.
Нестача фінансових ресурсів
Необхідними є інвестиції в підготовку управлінської
У МСП фінансові ресурси часто обмежені. Тому всі
команди і персоналу. Це дозволить відкрити вікна, для
рішення приймаються з якомога дешевшою їх
більш ефективних і вигідних альтернатив операційного
реалізацією. Часто це є причиною відмовлення від
бізнесу.
проектів або банкрутства.
Опір змінам є одним з найбільших перешкод у реалізації
будь-якої ІТ-організації або її покращення. Маючи свою
культуру навчання та обміну знаннями допоможе звести
до мінімуму цей рахунок. Формування культури
компанії можливе лише під керівництвом топменеджменту. Вище керівництво повинно подавати
приклад і показувати готовність до змін.
Спілкуватися, спілкуватися, спілкуватися
Брак людських ресурсів
Реалізації деяких великомасштабних ІТ проектів
Це дуже характерно для деяких топ – менеджерів
особливо тих, які пов'язані з бізнес - процесами в
ігнорувати спілкування або наміри їх співробітників. Це
різних відділах або вимагають великої кількості
може бути пов'язано з звичайним напруженим графіком
початкових записів даних вимагають людських
роботи вищого керівництва або з причин
ресурсів в ході своєї реалізації. Деякі МСП часто
конфіденційності. Якщо співробітники не знають
перебувають у стадії пожежогасіння і браку робочої довгостроковий план і цілі при виконанні певних
сили. Це ускладнюю процес реалізації. Крім того,
завдань, проявляти ініціативність для них є дуже важко.
завжди є конфлікт між виконанням рутинної роботи і В свою чергу це створює додаткову роботу для топ впровадженням Екстра-ІТ.
менеджменту по забезпеченні ретельної
проінформованості та керівництву. Персонал буде менш
мотивованими у виконанні завдань у зв'язку з
відсутністю права власності на задачу. Якщо топ менеджмент не може мати базову довіру до своїх
співробітників, то і дуже малоймовірно є те, що їх
співробітники будуть довіряти їм. Це недовіра буде
створювати перешкоди для будь-якого організаційного
поліпшення.
Зовнішня допомога
Хороший зовнішній радник або консультант може мати
інший погляд на бізнес і досвід в деяких специфічних
сферах.
Як правило, це не по кишені для МСП використовувати
високу якість управління і висококваліфікований
технічний персонал. У зв’язку із заздалегідь обмеженою
перспективою кар’єрного росту для досвідчених
менеджерів та технічного персоналу виникає певна
демотивація. Тим не менш, знання і досвід персоналу
необхідні для росту компанії. Як можливо вирішити
проблему добору кадрів? Одним з найбільш поширених
способів є залучення зовнішніх консультантів і
консультантів на терміновій договірній основі для
керівництва та поліпшення конкретних питань бізнесу.
Як тільки компанія виросте до великих розмірів, більш
високі масштаби якості тоді буде легше залучити.
Відсутність досвіду використання консультантів
Зовнішня фінансова допомога
Хороший консультант часто зберігає час і зусилля, і Є багато допоміжних фінансових схем. Деякі з них з
допомагає запобігти підводних каменів під час ІТ державних установ, а деякі з апаратного та програмного
проектів. Однак, більшість малих і середніх
забезпечення. МСП можуть скористатися цими
підприємств не вистачало досвіду в роботі з
схемами, щоб мінімізувати свої грошові потоки у зв'язку
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консультантами. Відсутність знань в цій області
з питаннями впровадження ІТ проектів.
робить перепони у визначенні хорошого консультанта
по проектах. Вони часто відчувають, що
консультаційні витрати занадто високі, і вони можуть
з цим впоратися із власними співробітниками. Якщо
компанія не має обізнаного і досвідченого в ІТпроектах персоналу, то уникання зовнішньої допомоги
часто в кінцевому результаті коштує ще дорожче.
Мале і середнє підприємництво перебуває у найбільш конкурентному ринковому середовищі,
відрізняючись найсильнішим впливом ринку на внутрішні господарські рішення та швидким і адекватним
реагуванням компаній на ринкові зміни. До того ж малі та середні підприємства є найактивнішими у відкритій
конкурентній ринковій боротьбі, які повинні не лише зосереджуватись на швидкоплинних потребах споживачів
але і розвивати себе масштабно, тому цим суб’єктам інструменти для отримання конкурентних переваг
необхідно тестувати і залучати нові технології, кваліфікованих спеціалістів, консалтингові послуги та бути
більш гнучкими до інновацій, прагнучи неперервного розвитку.

Маринівська О.
МОРм-21
Науковий керывник доц. Войцеховська Ю.В.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМОК ОПТИМІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ФІРМ
Стимулюючи вплив туризму на національну економіку полягає в наявності й зростанні: його частки в
доході та валовому внутрішньому продукті; кількості іноземної валюти, заробленої завдяки міжнародному
туризму; особистих і комерційних доходів власників; кількості додаткових робочих місць, створених завдяки
туризму; ефекту мультиплікації; внеску в державний бюджет через податки, збори, мито тощо; суто
економічного внеску туризму в національну економіку, тобто надходження мінус витрати; ефективності
використання існуючих туристично-рекреаційних ресурсів для максимального підвищення економічної
ефективності туризму.
З метою збільшення обсягів туристичних послуг застосовуються різні методи. Одним з таких є збагачення
та диверсифікація туристичних послуг. У широкому розумінні диверсифікованість – це поширення
господарської діяльності на нові сфери бізнесу: випуск нових виробів, розширення номенклатури продукції,
додаткові види послуг, що надаються тощо [2, с. 294].
З погляду сучасного стану й розвитку туристичної сфери їй уже давно стали властиві ознаки
диверсифікованості, хоча в наукових розробках цієї сфери це поняття в широкому розумінні практично не
використовувалося. Проте об’єктивний процес розвитку туризму, а також вивчення наукових досліджень у
сфері туристичної діяльності дає безліч прикладів диверсифікованості. Наприклад, збільшенню потоків
туристів сприяло створення нових спеціалізованих транспортних фірм з їх обслуговування.
Найбільш важливим і відповідальним етапом у розробці проектів диверсифікаційного розвитку
туристичної сфери, тобто програм упровадження нових послуг є прогнозування витрат і прибутків від їхньої
реалізації. Очевидно, що для цього повинні використовуватися сучасні наукові розробки у сфері маркетингу.
При цьому варто зазначити, що всі, навіть найбільш ретельні прогнози носитимуть імовірнісну
характеристику, тобто реалізація кожного проекту має певний ступінь ризику [3, с. 28].
Таким чином, вибір варіантів диверсифікації туристичних послуг слід вважати одним із важливих
напрямів оптимізації діяльності та розвитку туристичних фірм.
Для досягнення збалансованого розвитку держави необхідно враховувати весь комплекс витрат і прибутків
економічного, екологічного і соціального характеру.
Проте, якщо розвиток туризму не контролювати, то можуть виникнути певні економічні проблеми. Перш
за все, економічні вигоди значно зменшуватимуться, якщо у сфері туризму висока частка імпортованих
товарів і послуг, а багатьма туристичними об’єктами володіють і управляють іноземні компанії. За такого
стану скорочуються чисті доходи і надходження іноземної валюти від туризму, а це може призвести до
певних негативних наслідків. Деякі шляхи формування туристичної інфраструктури не можливі без володіння
чи управління туристичними обєктами з боку іноземних компаній. Це може бути необхідним на початкових
етапах розвитку, коли національний капітал і управлінський потенціал обмежені залучення іноземних
інвестицій.
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Як показує аналіз, застосування стратегії диверсифікації є досить ефективним для нових туристичних
ринків. Цю стратегію використовують туристичні фірми-новатори, які мають фінансові можливості для
переходу до нових туристичних напрямків у своїй діяльності і роботи з новими неохопленими сегментами
ринку.
Загалом в науковому плані розробка та реалізація варіантів диверсифікації туристичних послуг потребує
як досліджень якісного характеру, так і застосування відповідних кількісних методів, в тому числі апарату
економіко-математичного моделювання та оптимізації
1. Корінько М.Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи / М.Д. Корінько. - К.: ЗАТ
«Нічлава», 2010. - 328с. 2. Аронов А.М. Стратегический анализ дивер сифицированных предприятий /
А.М. Аронов. —СПб.: Издво СПб ГУЭФ, 2001. — 27с. 3. Данилишин Б.М. Сфера та ринок послуг у контексті
модифікації суспільства / Б.М. Данилишин. — К.: ЗАТ «Нічлава», 2009. — 328с. 4. Економічна енциклопедія: у
трьох томах / [Редкол.: C.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. — К.: Видавничий центр «Академія». — Т. 1. —
2000. — 864с. 5. Косовська Г.В. Економічний словник / Г.В. Косовська, О.О. Юркевич, Й.С. Завадський. — К.:
Кондор, 2007. — 358с. 6. Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи /
М.Д. Корінько. — К.: ЗАТ «Нічлава», 2009. — 328с.

Марчук Т.А.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Грибик І.І
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПЛАСТМАС ТА ЗАХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Промисловість пластмас розвивається сьогодні високими темпами. Починаючи з 1960-х років,
виробництво полімерів, основна частка яких становлять пластмаси, подвоюється що п'ять років, й за останніми
прогнозами аналітиків темпи зростання збільшаться втричі.
За даними Дежкомстату у січні-квітні 2012 року порівняно з відповідним періодом минулого року
виробництво промислової продукції збільшилось на 12,6 %. Приріст продукції одержано у більшості основних
видів діяльності. За підсумками роботи хімічних підприємств обсяги виробництва основних видів продукції за
4 місяці 2012 року становлять 123,8 %.
Відходи пластмас перетворилися на серйозне джерело забруднення довкілля, що зумовило більшість країн
різко розпочати роботу зі створення ефективних процесів на утилізацію чи знешкодження цих відходів. У разі,
коли сировинні нафтохімічні проблеми і проблеми енергетики дуже гостро стоять у багатьох країн світу,
певний внесок у розв'язання цих питань може зробити застосування раціональних способів утилізації і методи
обробки пластмасових відходів.
За джерелами відходи діляться на великі групи: відходи виробництва та відходи споживання. Перша група
складається з відходів, які виникають на стадії синтезу полімерів та їх переробці. Друга ж група включає у собі
відходи технічного призначення, джерелом освіти яких стають різні області промисловості, які застосовують
пластмаси і побутові відходи.
В сучасному світі основну увагу потрібно приділити питанням утилізації або знешкодження виробничих
відходів, які виникають на підприємствах по виробництві пластмас.
Нині поруч із удосконаленням технології синтезу і переробки пластмас дедалі більша увага приділяється
розробці процесів і методів утилізації чи знешкодження пластмасових відходів. Тому можна виділити такі
основні напрями:
1) повторна переробка відходів чи використання у різних композиціях;
2) термічне розкладання із отриманням цільових продуктів;
3) термічне знешкодження з регенерацією виділеної теплоти;
В наукових колах постійно ведуться дискусії з питань застосування, розвитку чи заборони полімерних
виробів та проблем, які виникають у зв'язку з їх широким використанням в сучасному житті та значним
збільшенням кількості побутових відходів.
Враховуючи наростаюче значення екологічних факторів стає зрозумілим зацікавленість до удосконалення
полімерних виробів та підтримка біорозкладних матеріалів та біоупаковки. Одна із серйозних проблем, над
якою працюють вчені та яку необхідно вирішувати в найближчий час – це період розпаду полімерів. У
дослідження даної проблеми вагомий внесок зробили українські науковці Замотаев П.В., Шибирин Е.В.,
Кривошей В.М., Федоряк О.Д., Капінус Г. та інші.
Відходи пластмас або ховають (з попереднім обробкою чи без), або рециклізують, додаючи їх як сировини.
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Залежно від сорту одержуваного продукту розрізняють рециклізацію, у якій використовуються відходи
пластмас без домішок (так звана «первинна рециклізація»), і таку, у яку додають відходи пластмаси, з
невеликою кількістю забруднених домішок. Вторинна обробка («вторинна рециклізація») передбачає
використання відходів у виробництві продуктів нижчої якості, ніж продукти першого сорту. Дуже забруднені
відходи пластмас переробляють до інших - олії, парафіни, жири, мономери, синтез-газ (так звана «третинна
рециклізація»).
У процесі виробництва пластмас ціна на сировину становить 50—70% загальної вартості продукту і тому
важливо зменшення виходу відходу і максимально можливе використання відходів та брухту.
Охорона природи - завдання ХХІ століття. Вплив людей на довкілля прийняло загрозливі масштаби. Щоб
поліпшити становище, знадобляться цілеспрямовані і продумані дії. Звісно, промислова розбудова
неспроможна зупинитися, але це має піти іншим шляхом. Людство має змінити багато речей своєї ділової
активності і стиль життя, інакше попереду важкі випробування, пов'язані з різким погіршенням довкілля.
Вважаю, що досягнення стабільного екологічного стану стане можливим, коли суспільство усвідомить, «що все
взаємозалежне з усім», і природа завжди даватиме нам те, що ми змогли дати їй.
1. Бистров Г.А., Гальперин В.М., Титов Б.П. Обезвреживание і утилізація відходів у виробництві
пластмас. Л.: Хімія, 1982. c. 178 – 214. 2. В.В. Кафаров. Принципи створення безвідхідних технологій хімічних
виробництв, М.: Хімія, 1982. c. 285. 3. Циганков О.П., Балацький О.Х., Сенін В.М. Технічний прогрес – хімія –
довкілля. М., Хімія, 1979. 296c. 4. Д.А.Арашкевич.Вторичная переробка відходів пластмас і спеціальні роторні
дробарки / Пластичні маси, 2003, № 5, c. 13 5. О.П. Циганков, В.М. Сенін. Циклічні процеси у хімічній
технології. Основи безвідхідних виробництв. М.: Хімія, 1988. C. 120 – 131.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ
Найкращим інструментом для запровадження інформаційних технологій в ринкових умовах є IT - проект.
ІТ-проект – це комплекс формально організованих заходів з метою досягнення єдиної цілі, створення
складної системи із встановленими характеристиками якості та обмежених ресурсах[1].
Проекти в сфері ІТ можуть мати різноманітні форми і масштаби; серед них – техніко-економічні
обґрунтування, проекти розвитку, розробки, модернізації, організації служби підтримки, аутсорсингові
проекти. Вміння керувати – один із найважливіших факторів, який визначає ефективність проектів в області ІТ.
Менеджери ІТ-проектів відіграють важливу роль в максимально ефективному використанні потенціалу ІТ. В
контексті управління ІТ можна виділити 6 ролей, в яких часто виступають керівники проекту:[2]
Лідер – в даному випадку менеджер проекту відповідає за контроль, навчання, організацію, координацію і
мотивацію співробітників для досягнення цілей проекту.
Розподільник ресурсів – менеджер, який вирішує, як розподілити людські, фінансові, інформаційні та інші
види ресурсів в рамках даного проекту.
Представник – менеджер, який перш за все, відповідає за те, як буде сприйматися проект.
Підприємець – в цьому випадку менеджер проекту ідентифікує потреби користувачів, очікування
керівників і розробляє рішення, які дозволяють змінювати ситуацію в бізнесі.
Посередник – менеджер контактує з зовнішнім середовищем, обмінюється інформацією з зацікавленими
сторонами.
Спостерігач-аналітик – ця роль вимагає аналізу зовнішнього середовища з ціллю вчасно помітити значні
технічні зміни і дії конкурентів.
Витрати на ІТ-проекти майже завжди перевищують план бюджету. В середньому за статистикою
перевитрати бюджету в одному із шести великих ІТ-проектів можуть скласти до 200%.
Основними причинами перевитрат бюджету ІТ-проектів є:
1)недосконалість традиційних систем моделювання ризиків в управлінні ІТ-проектами, оскільки шанси
виходу витрат з під контролю у витратних комп'ютерних проектах виявилися в 20 разів вищими, ніж
очікувалося;
2)тенденція серед ІТ-керівників ігнорувати малоймовірні, але значні за наслідками ризики для планів
проектів, так званий "синдром чорного лебедя". "Чорні лебеді" — події, що негативно впливають на хід проекту
і уражають рідко, але якщо вони це роблять, то з великою силою. ІТ-менеджери, як правило, не бачать цих
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"чорних лебедів", оскільки припускають, що вони, напевно, уразять когось іншого.
Управління ІТ- проектом включає наступні фази:
- вивчення потреб клієнта;
- формування бізнес-цілей;
- оцінка наявних ресурсів та технічної бази;
- аналіз потенціалу використання наявної бази для реалізації нових цілей;
- визначення кола зацікавлених осіб в реалізації проекту (кінцеві користувачі, менеджмент, інвестор);
- створення проектної групи;
- управління проектом (розробка, впровадження, тестування тощо);
- супровід та консалтинг[3].
Сьогодні характерні такі проблеми управління ІТ-проектами:
1) немає достатньої кількості кваліфікованих менеджерів для всіх ІТ, що виконуються;
2) наявна методологія не забезпечує відповідності ІТ-про-ектів цілям компанії, не створена основа для
оцінки повернення інвестицій, вкладених в ІТ;
3) роботи виконуються за різними технологіями, рівень керованості недостатній;
4) відсутня оперативна аналітична звітність і накопичення досвіду за проектами.
1. Використання internet-проектів в економіці знань. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
virt.lac.lviv.ua/mod/book/view.php?id =3701& chapterid=20&MoodleSession=9194a68f576d93e0f9707233a4a264aa.
2. Готтшальк П. ИТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества / Петер Готтшальк, Ханс
Солли-Сетер; Пер. з англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 390с. 3. Управління ІТ-проектами. // [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: aitico.com/index.php?option= com_content&view=article&id=86%3A2011-12-21-07-5618&catid=39% 3A2011-12-21-07-45-16&Itemid=156&lang=uk.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРУ ІТ-СФЕРИ У ЛЬВОВІ
Інформаційна технологія – це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів,
об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення
їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу.
Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт наголосив, що Україна належить до країн, які готують найбільшу
кількість IT-фахівців, і відстає лише від США, Індії та Китаю[1]. Сьогодні Україна входить до п’ятірки світових
лідерів з експорту програмної продукції, її випереджають лише Індія, Китай, Росія і Бразилія.
Чільне місце серед регіонів в ІТ-сфері посідає Львівщина. Львів є третім в Україні містом за рівнем
розвитку інформаційних технологій. Нещодавно таке дослідження було зроблене на замовлення Державного
агентства з інновацій. Місто має понад 10 тисяч працівників у цій галузі і темпи їх щорічного росту
перевищують 30%. Крім того, готується проект Бізнес-парку, де будуть сконцентровані компанії, які працюють
в сфері ІТ та аутсорсингу.
Позитивною стороною розвитку ІТ-сфери є створення в 2011 році «Кластеру інформаційних технологій та
бізнес-послуг» у Львові. Метою діяльності кластеру є об’єднати галузі, які функціонують за рахунок
інтелектуального ресурсу, а отже – створюють багато робочих місць.
За три роки існування кластер вирішував такі питання, як пілотування курсів англійської мови серед
студентів ІТ-спеціальностей у НУ «Львівська політехніка», запуск магістерської програми «Ms in Technology
Management», об’єднання зусиль таких українських ІТ гігантів, як SoftServe Inc., ELEKS Software, N-IX, Global
Logic, «Техніка для Бізнесу» тощо. Також кластер у 2013р. спільно з ЛМР зініціював проект «Будівництво
житла для ІТ»[2].
Але розвиток сфери ІТ в Україні та, зокрема, у Львові, має свої негативні сторони. Так, основним
проблемами даної сфери є: недостатня мотивація працівників, відтік українського ІТ-інтелекту закордон,
неефективні дії щодо захисту права інтелектуальної власності тощо.
Для успішного розвитку сфери ІТ у Львові та в Україні в цілому, необхідно в найкоротші терміни
вирішувати глобальні (житло, підготовка й відтік кадрів) та локальні (мотивація спеціалістів) проблеми.
1. Головні новини Львова та Західної України. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zaxid.net/,
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ФАКТОРИ ПЕРЕХОДУ ГОТЕЛЮ З ДВОЗІРКОВОЇ НА ТРЬОХЗІРКОВУ КАТЕГОРІЮ
Згідно з Законом України «Про туризм» від 15.05.1995р. готельні послуги та послуги харчування, що
надають суб'єкти туристської діяльності, підлягають обов'язковій сертифікації. Для туристичних і готельних
послуг вона запроваджена з 04.04.1998p., а для послуг громадського харчування з 01.07.1998р.
Сертифікація - це діяльність з підтвердження відповідності послуг встановленим вимогам. Її здійснюють
органи з сертифікації Системи УкрСЕПРО, зареєстровані у Держкомстаті України. Для готелів з 01.01.1997р.
діє Державний Стандарт України «Класифікація готелів» (ДСТУ 28681.4 95). Його було розроблено в Росії на
основі європейської системи класифікації готелів і прийнято як міждержавний стандарт для країн СНД.
Відповідно до цього документу готелі України поділяють на п'ять категорій зірок, що позначаються
символом «*», на підставі комплексу вимог до матеріально-технічного забезпечення, номенклатури та якості
послуг, рівня обслуговування. Особливої уваги заслуговують вимога безпеки та вимоги до персоналу, що є
новими для нашого готельного господарства[1]. У нашій країні кількість трьохзіркових готелів, які отримали
сертифікацію, майже у двічі перевищує кількість двозіркових (станом на 2011 рік: двозіркові – 100, трьохзіркові
– 215)[2].
Проведення сертифікації передбачає дві схеми. Перша з них — це проведення атестації готелю з
перевіркою на відповідність вимогам нормативних документів. В результаті готелю надається певна категорія
— зірки та видається сертифікат відповідності, термін дії якого 2 роки. Друга схема складніша, оскільки
проводиться перевірка системи якості готельних послуг. Термін дії сертифіката, виданого за такою схемою, не
більше 3 років. Якщо готель не відповідає у повному обсязі вимогам найнижчої категорії «*», але відповідає
вимогам безпеки, то йому буде видано сертифікат з терміном дії на 1 рік.
Можливо, вимоги нового стандарту «Класифікація готелів» здаються завищеними для сьогоднішнього
стану української готельної бази, але, орієнтир на міжнародні стандарти обслуговування значно підвищує
ефективність спроб української індустрії туризму активно включитися в міжнародний туристичний обмін[3].
Існує комплекс вимог, які повинен виконати готель, щоб перейти з двозіркової на трьохзіркову категорію,
а саме, вимоги щодо: матеріально-технічної оснащеності, переліку надаваних послуг та кваліфікації персоналу.
Для цього потрібне значне вкладення додаткових коштів. Тим більше, такі зміни не гарантують прибутковості,
а, навпаки, існує ризик банкрутства та не окупності витрат.
При атестації готелю для присвоєння йому певної категорії враховують вимоги, що висуваються[4]: до
будинку та території, яка прилягає до нього; номерному фонду; технічному устаткуванню; оснащенню
меблями; предметам санітарно-гігієнічного оснащення номера; загальним приміщенням; приміщенням для
надання послуг харчування; послугам, пропонованим підприємствами розміщення; персоналу та його
підготовці й ін.
На виконання цих пунктів підприємствам знадобляться роки. Адже всі характеристики повинні бути
значно покращені. І, якщо в двозірковому готелі устаткування може бути недороге, то в трьохзірковому
повинно бути середньої вартості та відповідати єдиному стилю. Це стосується і персоналу, який повинен буде
виконувати більший обсяг роботи, а також володіти багатьма додатковими навиками. Тому, в майбутньому, це
може призвести до плинності кадрів.
Отже, враховуючи те, що результативність діяльності готелю залежить від того, чи задоволений клієнт
наданням послуг, потрібно усунути всі можливі ризики, які можуть цьому завадити. А саме: позбавити готель
від некваліфікованого персоналу, який не здатен якісно та швидко обслуговувати клієнтів; максимально
можливо забезпечити комфортність в номерах, враховуючи всі норми. Але, в першу чергу, потрібно кількісно і
якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі та відхилення від мети.
1. ДСТУ ГОСТ 4268:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів». - К.: Держстандарт України,
2003. 2. Державне агентство України з туризму та курортів. – К.: Держкомтуризм, 2011. 3.
library.if.ua/book/38/2532.html 4. buklib.net/books/32513/
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ПРОБЛЕМИ ТА ПРОГРАМНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Львівська область входить до п'ятірки найпривабливіших регіонів України. За статистичними даними[3] у
2012 році на Львівщині здійснювали діяльність 280 туристичних підприємств (туроператорів і турагентів) та
фізичних осіб — підприємців туристичного супроводу, які обслужили 168,4 тис.осіб, в тому числі 16,3 тис.
іноземців. Кількість туристів охоплених виїзним туризмом, постійно зростає і в 2012 році сягнула значення
113,7 тис.осіб. Негативною тенденцією останніх років є[4] зменшення кількості туристів, що охопленні
внутрішнім туризмом. У 2012 році обслужено 4 тис.осіб, що на 6% нижче показників 2011 року. Обсяг наданих
туристичних послуг туроператорів і турагентів у 2012 році становив 418,6 млн.грн, що на 3 % більше у
порівнянні з 2011 роком. Платежі до бюджету суб’єктів туристичної діяльності у 2012 році зросли у порівнянні
з минулим роком на 28% і становить 7 млн.881 тис.грн.
За результатами виконання досліджень[2] можна констатувати, що при активізації розвитку туризму на
Львівщині наявні проблеми, основні серед яких:
- наявність виїзної моделі туризму, яка сприяє вивезенню капіталу за кордон;
- високі ціни на туристичні продукти, що усуває з ринку значний контингент вітчизняних туристів;
- невиразний образ Львівщини на туристичних ринках;
- низький рівень розвитку туристичної інфраструктури, а саме невідповідність засобів розміщування
туристів вимогам світових стандартів, відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів, недостатня
кількість місць відпочинку вздовж доріг і т. п.;
- незадовільний стан дитячого, підліткового та молодіжного туризму;
- неефективне використання потенціалу в сільській місцевості, як одного з чинників скорочення
безробіття;
- низька якість і вузький асортимент послуг внутрішнього туризму через відсутність місць
короткотермінового відпочинку, гірських притулків, єдиної системи знакування пішохідних і велосипедних
маршрутів тощо.
Такі проблеми обумовлюють необхідність розроблення повноцінної регіональної політики розвитку
туризму. Згідно з концепцією програми розвитку туристично - рекреаційної галузі у Львівській області[1] до
пріоритетних напрямів віднесено:
1. Формування та утворення туристичного бренду Львівщини на вітчизняному та світовому туристичних
ринках. Туристичний бренд області повинен надавати чітку інформацію та докази потенційним споживачам,
створювати їхню переконаність у двох аспектах: про те, що регіон достойний своїх відвідувачів і здатний
підвищити їхній статус. Він формується “подійним рядом” - значними політичними, науковими, культурними,
спортивними подіями, соціальними заходами та діями.
2. Вдосконалення та забезпечення розвитку туристичної інфраструктури в області. Таке вимагає виконання
аудиту та створення Єдиної обласної бази даних, удосконалення дорожної та придорожної інфраструктури на
туристичних об’єктах, модернізації матеріально - технічної бази у сфері туризму тощо.
3. Створення сприятливих умов для ефективного управління туристичною галуззю області, що охоплює
такі основні напрями, як координація дій державних органів управління, громадських організацій та приватної
ініціативи; аналітично — дослідна діяльність; інвестиційна діяльність та ін.
4. Підвищення рівня професіоналізму працівників туристичних підприємств і обмін досвідом.
5. Забезпечення безпеки туристів. Важливою проблемою для Львівщини вважається створення туристичної
міліції та дружини із волонтерів, інформування туристів і туристичних підприємців про заходи безпеки при
надзвичайних ситуаціях, правилах поведінки на туристичних об’єктах та ін.
Розроблення і впровадження відповідних заходів за виокремленими пріоритетами розвитку туристичної
галузі у Львівській області забезпечить:
- пропозицію туристичних продуктів на екологічно чистих територіях, серед яких переважають гірський,
водний, оздоровчий, сільський зелений та культурно — пізнавальний туризм;
- розвиток туристичної галузі на базі раціонального використання природних і кліматичних умов,
історичних, архітектурних пам’яток краю;
- зростання кількості туристичних потоків і приток коштів;
- створення додаткових робочих місць у різних секторах економіки та зменшення відтоку працівників за
кордон;
- активність і розвиток малого і середнього бізнесу в туризмі й супутніх секторах економіки;
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- позитивний імідж області в Україні та за кордоном тощо.
1. Про затвердження Програми розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 роки:
матеріали V сесії VI скликання Львівської обласної Ради від 24 травня 2011 року. Рішення № 136 2. Долішній
М.І. Проблеми та перспективи забезпечення інноваційного розвитку національної економіки та її регіонів //
Вісник Львівської комерційної академії. – Сер.: Економічна. – Львів: Вид-во Львівської КА, 2005. – № 18, ч. І. –
С. 3-6. 3. Державна служба туризму і курортів. [Електронний ресурс]. – Доступний з tourism.gov.ua 4. Новини
туристичної індустрії. [Електронний ресурс]. – Доступний з to-ursmnews.com.ua

Пенц І.М.
МІДм-21
науковий керівник – к.е.н., доц. Просович О.П.
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Ні для кого не є таємницею, що криза торкнулася не лише фінансового стану України, але і стану
природних ресурсів, ефективність енергоспоживання яких є дуже низькою. Таким чином однією з головних
проблем нашої країни залишається не тільки пошук шляхів виходу з економічної кризи, але і пошук шляхів
надійного і якісного енергозбереження на рівні країни.
Енергоефективність та енергозбереження є взаємопов’язаними, оскільки в більшості випадків
енергозбереження є головним чинником підвищення рівня ефективності використання паливно-енергетичних
ресурсів. Енергозбереження – це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована
на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних
енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних,
економічних та правових методів. Енергоефективність характеризує міру використання енергії на одиницю
кінцевого продукту[1, с.41].
У енергетичній сфері виділяють три етапи, на яких відбуваються втрати енергії і де можливо впровадити
заходи щодо зниження цих втрат, тобто, заходи з енергозбереження:
- втрати на етапі виробництва енергії (генеруючі підприємства);
- втрати на етапі транспортування енергії (в енергомережах);
- втрати на етапі споживання енергії (споживачі)[2, с.147].
Найбільш вагомими чинниками зазначених проблем є:
1. Незадовільний технічний стан об’єктів енергетики, що призводить до великих понаднормативних втрат
енергоносіїв.
2. Нестача інвестиційних ресурсів для здійснення енергозберігаючих проектів.
3. Низький рівень використання потенціалу альтернативних видів палива та альтернативних джерел енергії.
4. Відсутність стимулів для енергозбереження.
5. Відсутність авторитетних енергозберігаючих компаній, які б забезпечували надійний проектний
менеджмент, що гарантував би інвестору повернення вкладеного капіталу.[1, с.41-44].
Основною проблемою енергетичних підприємств Західного регіону України, зокрема Західної ЕС ДП НЕК
„Укренерго” є незадовільний технічний стан основних засобів, що призводить до великих понаднормативних
втрат енергоносіїв. Це пояснюється тим, що модернізація технологічного обладнання Західної ЕС потребує
значних затрат часу та коштів. Тому цей процес здійснюється невеликими заходами, поступово, щоб процеси
модернізації та впровадження нововведень не мали негативних наслідків для основної діяльності підприємства.
Необхідними умовами для активізації процесів енергозбереження в Україні є:
- розробка та прийняття нової національної програми по енергозбереженню, яка буде узгоджена з іншими
законодавчими актами (податковим та бюджетним законодавством та ін.) і базуватиметься на реальних
прогнозах розвитку економіки країни;
- формування цілісного законодавчого та нормативного поля та його реалізація, адаптація законодавства в
галузях енергозбереження та енергетики до вимог ЄС;
- запровадження стимулюючих заходів з енергозбереження при належному контролі з боку держави;
- застосування механізмів Енергетичної Хартії, в т.ч. для створення умов економічної зацікавленості
суб’єктів господарювання у підвищенні ефективності використання енергоресурсів;
- впровадження адекватної юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб за неефективне
використання паливно-енергетичних ресурсів;
- здійснення інформаційно-пропагандистської й навчально-освітньої роботи для підвищення обізнаності
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споживачів щодо переваг та можливостей енергозбереження[1, с.46].
Так, роль держави в організації енергозбереження є визначальною і повинна полягати насамперед в
скоординованій податковій, ціновій, бюджетній і кредитно-фінансовій політиці. Основними принципами такої
державної політики на сучасному етапі повинні бути: врахування умов енергозбереження при розгляді питань
державної підтримки інвестиційних проектів; надання податкових кредитів підприємствам, які впроваджують
енергозберігаючу технологію; надання податкових пільг виробникам енергозберігаючого обладнання;
активізація можливостей самофінансування енергозбереження підприємствами шляхом введення прискореної
амортизації для основного енергоспоживаючого обладнання; створення фонду енергозбереження для
фінансування наукових досліджень в цій сфері.
1. Мица Н.В Сутність та проблеми енергозбереження в Україні/ Н.В. Мица // Сталий розвиток економіки.
– 2011. – №4. – С.41–46. 2. Тормосов Р.Ю Економічні проблеми енергозбереження на місцевому рівні /Р.Ю.
Тормосов // Ефективна економіка. – 2010. – №10. – С.147.
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гр. МОРм-22
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Машинобудівний комплекс є основою для розвитку науково-технічного прогресу України і об’єднує
систему науково-дослідних, конструкторсько-технологічних організацій; охоплює 11267 підприємств, з яких
146 – великих, 1834 – середніх та 9287 – малих; понад 22% зайнятого промислово-виробничого персоналу,
13,4% загального обсягу промислової продукції та понад 15% вартості основних виробничих фондів[1].
Тенденції реалізації продукції машинобудування за період 2010 - 2012рр. мали змінний характер, що
зумовлено нестійкою економічною та політичною ситуацією в країні, і видно з наведених даних.
Таблиця 1
Обсяг реалізації продукції машинобудівного комплексу України
Значення відносно
до загального
Значення за період*, млн. грн.
обсягу
ВЕД
промисловості, %
2010
2011
2012
2010 2011 2012
Промисловість
1065850,5 1331887,6 1404564,0
Переробна промисловість
716400,6 868392,4 893574,9 67,2 65,2 63,6
Машинобудування,
99270,5 133469,0 143913,4 9,3 10,0 10,2
з нього
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної
7008,4
11747,3
8365,8
0,7
0,9
0,6
продукції
- виробництво електрич-ного устатковання
16193,4
17332,3
22743,2
1,5
1,3
1,6
- виробництво машин і устатковання, не віднесених до
31222,4
38474,2
38688,2
2,9
2,9
2,7
інших угруповань
- виробництво авто-транспортних засобів, причепів та
44846,3
65915,2
74116,2
4,2
4,9
5,3
інших транспортних засобів
* Дані офіційного сайту Державної служби статистики України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
ukrstat.gov.ua/
Територіально, розвиток машинобудування в Україні нерівномірний. Про це свідчить той факт, що 80 %
виробництва галузі зосереджено в 10 областях нашої держави. Це Харківська, Київська, Донецька, Запорізька,
Дніпропетровська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська та Миколаївська області. На інші 14 областей і
АРК припадає лише близько 20 % виробництва машинобудівної продукції держави[2].
Через кризові явища, які супроводжувалися девальвацією гривні щодо основних світових валют і
скороченням промисловості, обсяги експорту машин та устаткування у 2010р. по відношенню до 2009р.
зменшились на 53,2 %, транспортних засобів – на 82,1 %, приладів та апаратів – на 44,7 %. У 2011р. відбулося
поступове відновлення експорту: обсяги експорту машин та устаткування зросли на 30,5 %, транспортних
засобів – на 69,3 %, приладів і апаратів – на 31,7 % відносно 2010р.[3].
Основні проблеми машинобудівного комплексу України пов'язані із необхідністю розвитку економічних
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зв'язків у постачанні комплектуючих, втратою традиційних ринків збуту продукції, орієнтацією підприємств на
випуск продукції військового призначення, а також технічною відсталістю і низькою, порівняно з
міжнародними стандартами, якістю виробів.
Подальший розвиток машинобудування потребує технічного переоснащення, реконструкції,
переспеціалізації підприємств, що виробляють непотрібну суспільству продукцію. Нові напрями — це
створення приватних невеликих і середніх заводів, що випускатимуть прилади, продукцію загально
машинобудівного призначення, товари народного споживання.
Для розв’язання цих завдань необхідно виконати заходи у таких напрямках:
 створити нові високопродуктивні виробництва, у тому числі з іноземною участю;
 модернізувати діючі підприємства на інноваційній основі;
 покращити сервісне обслуговування продукції в період повного життєвого циклу і до утилізації;
 організувати технічне переозброєння на основі використання устаткування вітчизняного виробництва;
 стимулювати розвиток науково-виробничих комплексів, де б потреби виробництва продукції напряму
впливали на наукові проекти та розробки;
 забезпечити державну підтримку експорту машинобудівної продукції.
1. Розвиток машинобудування в Україні: стан, проблеми, перспективи. /Під заг. ред. чл.-кор. НАН України
Ю.М. Барташевської. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2010 - 308с. 2. Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка / В.І. Лишиленко // Наук. вісн. НЛТУ України. — 2009. — С. 156—162.
3. Державний комітет статистики України. –– Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ
Хімічна промисловість є доволі складною і багатогранною галуззю, у якій в Україні функціонує понад 300
підприємств. Проте на сучасному етапі розвитку національного господарства хімічна галузь України упродовж
2008-2012 pp. зазнала деструктивних змін. Це пов'язано, перш за все, зі зміною принципів господарювання і,
відповідно, форм власності багатьох підприємств (зокрема приватизація державних, створення великих
корпорацій); а з іншого боку – з існуючою потребою у пошуку нових виробничих технологій та методів їх
впровадження відповідно до формування інтелектуальних чинників розвитку, виникнення принципово нового
типу розширеного виробництва, які базуються на інноваційних знаннях[1].
Основними проблемами, що перешкоджають ефективному розвитку підприємств хімічного комплексу
України можна вважати:
1) Неефективне споживання паливно-енергетичних ресурсів. В хімічному комплексі середній показник
енергоспоживання на виробництво продукції перевищує загальносвітовий в 2,5 рази. На сьогодні (за
інформацією спеціалізованих ЗМІ) фактичне енергоспоживання вітчизняних хімічних виробництв перевищує
аналогічні показники провідних сучасних технологій у виробництві: аміаку – в 1,4−1,8 рази; каустичної соди –
в 1,3−1,4 рази; кальцинованої соди – у 2,0−2,3 рази; метанолу – у 2,0−2,3 рази; етилену – у 2,8−3,0 рази;
технічного вуглецю – в 1,5−2,5 рази[2].
2) Використання застарілих екстенсивних технологій. Значна частина підприємств хімічної промисловості
України до цього часу використовують застарілі екстенсивні технології, оскільки через брак коштів не мають
сучасного обладнання та змушені працювати зі старим. Оновлення основних засобів здійснюється дуже
повільно, при тому, що їх знос продовжує зростати.
3) Нестача інвестицій. Це значно гальмує реалізацію інноваційної моделі розвитку хімічних підприємств, у
тому числі насичення внутрішнього ринку новими якісними товарами хімічного виробництва, переоснащення
та модернізацію основних засобів хімічного комплексу[3] тощо.
4) Відсутність належної державної підтримки наукових досліджень і впровадження наукових розробок у
виробництво.
5) Велика залежність від імпортованої сировини, що позначається на збереженні від'ємного сальдо у
зовнішньоторговельному галузевому обороті.
6) Шкідливий вплив на довкілля та розташування хімічних виробництв поблизу населених пунктів. Викиди
хімічно небезпечних речовин підприємствами хімічного комплексу в атмосферне повітря щороку зростають,
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що згубно впливає на стан навколишнього середовища та може становити загрозу життю людей.
Отже, для того, щоб уникнути ризиків втрати ринкових позицій або повного занепаду галузі
підприємствам хімічної промисловості та державним установам необхідно узгодити план заходів щодо
вирішення першочергових проблем, до якого, на нашу думку, слід зокрема включити:
- технічне переозброєння виробництв з метою зменшення енергоємності технологій, зниження
собівартості, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції;
- створення з участю галузевих наукових установ системи прогнозування технологічного розвитку,
моніторингу пріоритетних напрямів технологічного переоснащення виробництв;
- виведення з експлуатації надлишкових потужностей виробництв, продукція яких не має попиту і вимагає
великих енергозатрат, а також застарілих і небезпечних виробництв, максимальне завантаження діючих
виробничих потужностей;
- розроблення системи державної підтримки наукових досліджень та впровадження нових наукових
розробок у виробництво та ефективної системи поєднання досягнень науки, технології, виробництва і ринку;
- впровадження сучасного технологічного регулювання та технічних регламентів на хімічну продукцію,
розробки національних стандартів на методи виготовлення і підготовки зразків.
1. О.М. Алимов: Нова парадигма розвитку хімічної промисловості України - [Електронний ресурс] режим доступу: archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/eprom/2010_52/st_52_38.pdf. 2. Л.Г. Ліпич, Т.В. Глубіцька:
Сучасний стан та пріоритетні напрями енергоспоживання хімічної галузі України - [Електронний ресурс] режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/ ekonomika/...4/.../Lipych.pdf3. 3. Н.В. Тарасова: Сучасні
проблеми розвитку хімічного комплексу України [Електронний ресурс] - режим доступу archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2007_3/0967.pdf
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ
Літні канікули становлять значну частину річного обсягу вільного часу школярів. У системі безперервної
освіти канікули в цілому, а літні особливо, відіграють вагому роль для розвитку, виховання та оздоровлення
дітей[5].
Виховна цінність системи літнього відпочинку полягає в тому, що вона створює умови для педагогічно
доцільного, емоційно привабливого дозвілля школярів, зміцнення їхнього здоров’я, задоволення потреб у
новизні вражень, спілкуванні й самодіяльності в різноманітних формах, що містить працю, пізнання, культуру
та інші сфери можливого самовизначення[1].
Такий відпочинок в Україні забезпечують позашкільні дитячі санаторно-оздоровчі комплекси. Проте, не
всі батьки можуть забезпечити свою дитину путівкою на відпочинок та оздоровлення. Щороку вартість путівки
у такі табори зростає. Давайте порівняємо: середня місячна заробітна плата в Україні у 2012 році становила
приблизно 3400-3500 грн., а путівка, навіть для пільгової категорії, становила більше 5000 грн. (в «Артек»). Як
бачимо, для середньостатистичної сім’ї забезпечити своїй дитині відпочинок у літньому таборі складно. Тому
виникає питання про фінансування державою відпочинку дітей у оздоровчих комплексах.
На забезпечення оздоровчої кампанії у 2012 році використано більше 2 мільярдів гривень. У державному
бюджеті на 2013 рік коштів на оздоровлення та відпочинок дітей закладено на 20% менше, ніж у попередньому
році. Давайте хоча б порівняємо: у 2011 році на оздоровлення талановитих дітей з державного бюджету було
виділено 6 мільйонів гривень, у 2012 – 360 тисяч, у 2013 році – всього лиш 300 тисяч гривень. У держбюджеті
на 2013 рік передбачається тільки 47 відсотків необхідних коштів, в результаті чого приблизно 20 тисяч дітей
втратять можливість оздоровитись, оскільки батьки не спроможні заплатити за повну вартість путівки[2].
Лутковська В.В. провела власне дослідження, запитавши деякі обласні державні адміністрації з приводу того,
як розподіляються бюджетні кошти на відпочинок і оздоровлення. З відповідей видно, що більшість коштів
розподіляються на відпочинок у пришкільних таборах, тобто на відпочинок, а не на оздоровлення дітей. Тоді
виникає досить доцільне питання: на що ми можемо розраховувати при такому фінансуванні?[3]
Це й не дивно, що за останні 20 років кількість оздоровчих комплексів в Україні скоротилась аж утричі!
Тільки за останні 2 роки кількість таких комплексів скоротилась на 31[4]. Усі ми прекрасно розуміємо, що
Україна знаходиться у непростій економічній ситуації, але питання здоров’я наших дітей, нашого майбутнього
покоління стоїть як ніколи гостро. Відповідно, потрібно належне фінансування таких закладів. Виникає
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запитання: за які власні кошти санаторно-оздоровчі комплекси можуть оновити власну інфраструктуру? Який
прибуток мають дитячі заклади і на що його вистачить? Практично у всіх них застаріла інфраструктура, яка
потребує оновлення. Це також стосується таких відомих на весь світ комплексів як «Артек» та «Молода
Гвардія». Що тоді можна говорити про інші?
Якщо вже Україна знайшла можливість організувати Євро -2012 і звільнити від податку на прибуток на 10
років реконструкцію та будівництво нових готелів, то невже реконструкція дитячих оздоровчих закладів менш
важлива? Наприклад, утримання «Арени-Львів» обходиться у 20 мільйонів в рік. Навіщо у Львові два
стадіони?[6]
Тому на основі вищесказаного, можна твердо констатувати, що Україна повинна фінансувати дитячі
оздоровчі заклади. На сьогодні вже схвалено проект Концепції Державної цільової соціальної програми
оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на період до 2017 року.
Однак, пам’ятаючи, що попередні програми розроблялися протягом років, виникає сумнів, що й ця програма
буде затверджена вчасно. При цьому всі розуміють, що без державної програми, без чіткого, розписаного на
кожен місяць плану інвестицій держави в оздоровчу сферу, насамперед в її інфраструктуру, про жодні якісні
зміни у державній політиці стосовно цієї сфери не може бути й мови[2].
1. Гігієнічне забезпечення оптимальних умов життєдіяльності дітей – основа збереження їх здоров’я
//Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров’я: матеріали круглого столу. – К., 2003.- С.22-23.
2. Палатний А.Л. Парламентське слухання з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді/ А.Л.
Палатний. – К., 2013. 3. Лутковська В.В. Парламентське слухання з питань оздоровлення та відпочинку дітей і
молоді/В.В. Лутковська. - К., 2013. 4 Рибак В.В. Парламентське слухання з питань оздоровлення та відпочинку
дітей і молоді/В.В. Рибак. – К., 2013. 5. Ланда Б.Х. Организационно-управленческая модель комплексного
педагогического мониторинга показателей здоровья и результаты ее внедрения в практику работы
образовательных учреждений / Б.Х. Ланда // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. –
2003. – № 1. – С. 57. 6. Томенко М.В. Парламентське слухання з питань оздоровлення та відпочинку дітей та
молоді/ М.В. Томенко. – К., 2013.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРАТ «ГАЛИЧИНА»
Сучасний стан економіки України характеризується масштабними процесами соціально-економічного
розвитку. Вони об’єднують в собі суперечливі процеси формування динамічних і конкурентоздатних ринкових
структур, економічних відносин та інтересів, які можуть призвести до глибокої системної крихи.
З огляду на це, особливу актуальність набуває вивчення можливостей ефективного управління
підприємством в умовах кризи, загострюються питання визначення глибини кризи, дослідження причин її
розвитку й контролю розподілу грошових коштів санацій.[1]
Система антикризового управління повинна забезпечувати постійний моніторинг кризових явищ,
здійснювати планування, організацію та реалізацію антикризових заходів з метою збереження базових
позитивних характеристик підприємства, а також відновлення його ефективного функціонування. Предметом
антикризового управління є передбачувані та реальні причини кризи, фактори що її викликають, симптоми та
наслідки до яких вона призводить, тобто, всі прояви порушення рівноваги, які спричиняють загрозу настання та
розвитку кризи.[2]
Ефективність антикризового управління забезпечується якісними антикризовими рішеннями та заходами,
які покладені в його основу, результат застосування яких сприятиме виходу підприємства з кризового стану,
відновлення його ефективної діяльності та недопущення виникнення кризових ситуацій в майбутньому.
Система оцінки критеріїв ефективності антикризового управління повинна визначати рівень якості,
результативності і своєчасності досягнення цілей антикризового управління шляхом виконання запланованих
антикризових рішень та відновлення функціонування підприємства при дотриманні визначених критеріїв
показників і обмежень.[3]
Молочна промисловiсть України - одна з провiдних галузей агропромислового комплексу України. Питома
вага галузi в загальних обсягах харчової та переробної промисловостi складає 12 %. В українськiй молочнiй
галузi переплилися двi кризи. Одна економiчно-фiнансова, а друга сировинна. Зараз важко визначити яка з цих
криз впливає на галузь бiльш негативно. Рiзке зниження виробництва молока в останнi роки спричинили
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зменшення випуску цiлого ряду молочних продуктiв країни, а в перiод мiжсезоння український молочний
ринок буде все бiльше залежати вiд iмпорту.[5]
У 2011 році на українському молочному ринку тривала стагнація, обумовлена з одного боку низькою
купівельною спроможністю населення, а з іншого – важким становищем самих підприємств.
Основними тенденціями на молочному ринку України в 2011 році було скорочення поголів'я корів, при
зростання продуктивності молочного стада, внаслідок чого загальне виробництво молока у 2011р. скоротилось
на 1,4 % і склало 11,1 млн. т; Середньорічний надій молока від однієї корови, що була в наявності на початок
року, в господарствах усіх категорій склав 4174 кг (на 92 кг, або на 2 %, більше проти 2010р.) зниження обсягів
виробництва сировини. За 9 місяців 2011 року виробництво молока склало за даними Держкомстату 8710,3 тис
тонн, що на 3 % менше, ніж у відповідному періоді 2010 року. Відбулося зростання цін на молочну сировину –
ціни на молоко підвищилися протягом 2012 року на 30 %. У 2011 році середня ціна на молоко в Україні
становила 3938 грн/т, що приблизно відповідало цінами на молочну сировину в Європі.[6]
Даний стан галузі негативно впливає на роботу підприємств, змушуючи їх шукати додаткове
фінансування, брати кредити для ефективного функціонування. У такій ситуації опинилося ПрАТ «Галичина».
Основними причинами такого стану являється: недостатність обігових коштів, зростання закупівельних цін на
сировину, неефективна законодавча політика та відсутність дотацій з боку держави постачальникам сировини.
Отже, для підвищення ефективності управління та недопущення підприємства до кризового стану є
розробка та реалізація антикризових заходів як на підприємстві так і на рівні держави. Оскільки молочна галузь
є досить прибуткова і має можливість розвитку, необхідно провести ряд заходів збоку держави щодо
покращення її становища.
1. Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 2.
Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством / Л.О. Лігоненко. – К.: Т-во «Знання», 2005.
3. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством / В.О. Василенко – К.: Центр навчальної літератури,
2005. 4. Офіційний сайт компанії “Галичина” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: galychyna.com.ua/. 5.
Моніторинг розвитку ринку молока та молочних продуктів України / Спілка молочних підприємств України. За
ред. Бутенко М.І. – V випуск. – К., 2010. – 100 с. 6. Бєлінська Н. С. Економічна ефективність підприємницької
діяльності молокопереробних підприємств та шляхи її підвищення. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–
Вінниця, 2005. – 280с.

Сігаєва Ю.
гр. МОРм-21
Науковий керівник – к.е.н., доц. Лісовська Л.С.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Термін конкурентоспроможності є багаторівневим, складним поняттям та має декілька рівнів, які мають
тісну внутрішню та зовнішню залежність. Серед визначень поняття конкурентоспроможності науковцями, слід
особливо відзначити визначення Г.Л. Азоєва та Р.А. Фахутдинова. Так, Р.А. Фахутдинов під цим поняттям
розуміє здатність підприємства випускати конкурентоздатну продукцію тої ж самої галузі, як у середині країни
так і за її межами[1]. Щодо Г.Л. Азоєва, то він стверджує, що конкурентоспроможність є здатністю фірми
конкурувати на ринках з виробниками і продавцями товарів субститутів за допомогою забезпечення більш
високої якості, доступних цін та створення перш за все зручності для покупців та споживачів[2].
Конкурентоспроможність має свою ієрархічну структуру, яка складається з таких складових: національної,
галузевої конкуренто-спроможності та конкурентоспроможності підприємств або товарів чи послуг. Перші дві
складові в остаточному підсумку залежать від здатності конкретного товаровиробника випускати конкурентоспроможний товар. Для нашого дослідження важливо виокремити саме складову конкурентоспроможності
підприємства, адже саме воно пов’язане з сутністю та роллю конкуренції, які безпосередньо обумовлені низкою
проблем пов’язаних з діяльністю готельних фірм. Готельна діяльність, як економічна сутність має
нематеріальний характер. Готельні підприємства пропонують ринку широкий вибір продуктів у вигляді послуг,
у виробництво яких першим чином залучається споживач.
Загалом можна стверджувати, що поняття конкурентоспроможності являє собою найважливіший фактор
забезпечення ефективного та прибуткового розвитку підприємств різної сфери діяльності у тому числі
готельних. Саме ця категорія підприємств визначає їх здатність функціонування не тільки в політичних і
фінансово-економічних умовах а і за наявності економічної кризи.
В процесі пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства ми звернулись до
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проблеми результатів гостинності, які визначаються з боку клієнта позитивно або негативно.
Позитивні результати гостинності відображаються шляхом збільшення постійних клієнтів готелю,
популярності його торгової марки, підвищення прибутку. Основними складовими гостинності є: гість, послуга і
середовище, які є покладеними в основу технологічної, гуманітарної та комерційної концепції гостинності[3].
Розглянемо вище наведені концепції гостинності з точки зору їх потенціалу щодо підвищення
конкурентоспроможності готельних підприємств.
Технологічна концепція визначає організацію комфортних вимог і гостинності через створення певних
стандартів, які передбачають виконання технологічних вимог. Технологічні вимоги ґрунтуються на організації з
планування, функціонування і дотримання технологічних інструкцій та правил обслуговування. Щодо
гуманітарної концепції, то вона орієнтована на формування позитивного іміджу готелю у споживачів. В цьому
випадку зусилля керівництва спрямовуються на розширення асортименту послуг, їх відповідності потребам і
вподобанням споживачів а також підвищення їх якості. Якщо ці всі вимоги будуть виконані будь-яке готельне
підприємство буде конкурентоздатним на ринку готельних послуг. Відповідно комерційна концепція відповідає
за облік динаміки цін і послуг. Готельне підприємство має просувати свою стратегію на забезпечення його
гнучкості в залежності від потреб споживачів, а також зосереджувати свою увагу на відповідність ціни та якості
послуг, що надаються.
Результатом вдалого використання даної концепції буде повторне звернення гостя, що й буде визначено як
конкурентна перевага готелю.
Тому, в якості основних шляхів підвищення конкуренто-спроможності готельних підприємств можна
запропонувати комплексну реалізацію технологічної, гуманітарної та комерційної концепції гостинності.
Результатом цієї концепції буде створення конкурентних переваг, які зможуть забезпечити відповідний рівень
конкурентос-проможності готельних підприємств.
1. Маркетинг. Словарь /[Азоев Г. Л., Завялов П. С., Лозовський Л. Ш. и др.]. – М.: ОАО “НПО Экономика”,
2000. – 362с. 2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент:[ученик] /Р.А. Фатхутдинов. – М.: Дело,
2005. – 448с. 3. Мініч І М. Технологія туристської галузі: навч. - метод. посібник[для студентів ВНЗ
економічних спеціальностей] / І. М. Мініч. – К.: Видавництво КУТЕП-Друк, 2006.- 163с.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В
УКРАЇНІ
На сьогоднішній день туризм відноситься до найдинамічніших секторів як вітчизняної, так й світової
економіки. Кількість подорожуючих постійно збільшується. Проте, на жаль, в Україні переважає імпорт
туризму над експортом. Це означає, що країна втрачає великі можливості одержання валюти і розвитку туризму
як одної з самих прибуткових на сьогодні галузей економіки. Існує ряд об’єктивних факторів, які заважають
успішному розвитку туризму і без спрямування зусиль на їх вирішення неможливо досягнути позитивних
результатів в туристичній діяльності та забезпечити конкурентоспроможність вітчизняного туристичного
продукту на світовому ринку.
Україна має що запропонувати іноземним туристам як в плані туристично-рекреаційних ресурсів, так і в
плані історико-культурної спадщини, однак в державі відсутній комплексний підхід до раціонального
використання наявного потенціалу. Це проявляється в наступному:
- невелика кількість пропозицій щодо розроблених цікавих туристичних маршрутів;
- відсутність чітко розроблених, насичених екскурсійною програмою турів, оптимально розрахованих на
декілька днів перебування туриста (в залежності від його бажання);
- практично відсутня пропозиція відпочинку за видами туризму (екскурсійний, пізнавальний, спортивний,
оздоровчий та ін.) при достатньому для цього потенціалі;
- непідготовленість (застарілість, відсутність) матеріально-технічної бази для розвитку спеціалізованого
туризму;
- недостатнє фінансування державних закладів відпочинку, їх низька конкурентоспроможність, збитковість
більше ніж половини з них;
- якість послуг та сервісне обслуговування надається на нижчому рівні, як в закордонних країнах, проте за
таку ж, а часом і більшу ціну;
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- самовільне завищення цін на послуги окремими підприємцями, особливо в пік сезону;
- незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до туристичних об’єктів;
- слаба маркетингова підтримка.
Найбільш платоспроможним сегментом туристичного ринку для України є іноземні туристи. Враховуючи
відсутність візового режиму з Україною, а також порівняна близькість розташування до європейських країн,
доцільною є маркетингова робота по залученню іноземних туристів.
Для ефективного функціонування туристичної галузі необхідно:
- сприяти спрощенню прикордонних і митних формальностей, паспортно-візового режиму;
- уніфікувати державні галузеві стандарти та розпочати роботу по створенню стандартів якості,
орієнтованих на європейські та міжнародні вимоги;
- активізувати роботу нормативних матеріалів зі стандартизації туристичних послуг;
- удосконалити систему державного регулювання цін та ціноутворення на туристичні послуги;
- забезпечити пріоритетність вітчизняного внутрішнього туризму та в’їзного іноземного туризму на основі
раціонального використання туристично-рекреаційного та культурного потенціалу, сприяти розвитку
спеціалізованого туризму;
- розробляти нові цікаві туристичні маршрути;
- сприяти створенню об’єктів відповідної туристичної інфраструктури;
- сприяти підвищенню рівня організації та розповсюдження інформаційно-рекламних послуг у сфері
туризму, особливо серед іноземців;
- розробити та впровадити активну маркетингову стратегію, спрямовану на стимулювання іноземного
туризму шляхом створення позитивного туристичного іміджу країни;
- налагодити співробітництво в галузі туризму з прикордонними європейськими країнами;
- проведення узгоджених дій щодо гарантій захисту туристів, їх безпечного та комфортного перебування та
забезпечення виконання угод і домовленостей.
Галузь туризму вимагає постійного руху вперед. Для досягнення успіху в туристичному бізнесі, треба
забезпечити високий професіоналізм, складовою частиною якого виступає використання інноваційних підходів.
Реалізація запропонованих заходів сприятиме подальшому розвитку туризму, популяризації його
потенціалу та підвищенню конкурентних позицій на міжнародному ринку туристичних послуг. Доцільним є
здійснення постійного моніторингу і поглибленого аналізу проблемних напрямів розвитку вітчизняного ринку
туристичних послуг.
1. Черниш О.І. Інноваційні впровадження як основні чинники пріоритетного розвитку сфери туризмі та
рекреації в Україні /О.І. Черниш, О.І. Дімова/ Економічний простір, №22/2, 2009, с. 208-213. 2 Интернет
изменит туриндустрию в ближайшее время[Электронный ресурс] / Сайт Держ. Служби туризму і курортів
Міністерства культури і туризму України. — Режим доступа: tourism.gov.ua/publ.aspx.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Становлення, розвиток та ефективне функціонування підприємництва у туристично-готельному бізнесі
сприяє пожвавленню соціально-економічного розвитку країни та окремих її регіонів. Готельне господарство
відіграє важливу роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва, що призводить до зростання
життєвого рівня населення.
На сьогоднішній день розвиток готельного бізнесу в Україні має ряд проблем, які є важливими
перешкодами для становлення європейських стандартів якості послуг в підприємствах готельного
господарства, гальмують розвиток індустрії туризму загалом та інші ключові галузі економіки — транспорт,
зв'язок, будівництво, торгівлю тощо. Відповідно, постійно зростає рівень складності завдань, які необхідно
вирішити для ефективного управління суб'єктами підприємництва.
Основні проблеми функціонування готельного бізнесу в Україні є такі: незначні обсяги інвестування у
будівництво нових готелів, високий рівень податків, незначний досвід у впровадженні новітніх технологій,
недостатня кількість кваліфікованих фахівців у галузі управління підприємствами готельного господарства,
низька якість послуг на вітчизняному готельному ринку, відсутність корпоративних стандартів управління
якістю готельних послуг. Більшість керівників сфер послуг стикається з проблемою реалізації готельного
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продукту, що, в свою чергу, приводить до потреби постійних маркетингових досліджень та вирішення питань
ефективного просування послуг даної сфери.
Розглядаючи готельний маркетинг як основну ринкову концепцію управління в готельному бізнесі, слід
зазначити, що індустрія готельного бізнесу за своїми основними характеристиками не має принципових
відмінностей від інших галузей, тому всі істотні положення сучасного маркетингу можуть бути повністю
застосовані в готельному маркетингу. Проте, існує певна специфіка готельного маркетингу, що обумовлена
особливостями створення й споживання готельного продукту. Крім унікальності характеристик готельних
послуг, їх ефективне просування залежить від ефективності маркетингових комунікацій: популярності послуг
готелю, достатнього рівня проникнення бренда готелю на ринок, чіткої орієнтації на певні категорії споживачів,
позитивного іміжду готелю, що зумовлює купівлю послуг [1].
Серед головних завдань маркетингу готельного бізнесу є забезпечення рентабельності готелю в умовах
ринкової конкуренції, підтримка іміджу готелю серед споживачів, максимальне задоволення потреб клієнтів
щодо обсягу, структури та якості послуг, які надаються готелем. Виконання поставлених завдань створює
умови для комплексного вирішення організаційних, комерційних і соціальних проблем колективу готельного
підприємства.
Враховуючи важливість маркетингових заходів, варто також зазначити, що рекламні кампанії готелів
повинні мати здебільшого інформаційний характер, оскільки однією з найважливіших реклам готелям
створюють задоволені обслуговуванням гості. Для створення позитивного іміджу готелю необхідно
забезпечити високу якість пропонованих послуг: рівень комфортності та рівень обслуговування, а також
встановлення відповідної ціни. За умови усунення основних перешкод для розвитку готельного бізнесу,
вітчизняні готелі зможуть надавати послуги, що відповідатимуть світовим стандартам якості, збільшити обсяги
їх надання, покращити імідж країни.
1. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005. - 408с. 2.
archive.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/sre/2012_5/117.pdf. 3. tourlib.net/statti_ukr/manachynska.htm.
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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ КАДРІВ НА ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ У
ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Одним з найважливіших показників ефективності функціонування готельних підприємств є якість
обслуговування. Ефективне управління якістю у готелях повинно враховувати ефективні маркетингові
дослідження, запровадження галузевого стандарту обслуговування, наявність корпоративної структури, та
найважливішим є забезпеченість готелю кваліфікованими працівниками.
На якість надання послуг безпосередньо впливає ступінь мотивації працівників готельного підприємства.
Тому гостро постає проблема формування ефективної системи мотивації персоналу. Нагромаджений в
економічній науці досвід стимулювання праці готельного персоналу сьогодні не зовсім влаштовує науковців і
практиків, є практична потреба у подальшому його збагаченні новими підходами, адаптації зарубіжного
досвіду нематеріального стимулювання до вітчизняної системи.
Питання стимулювання трудової діяльності завжди перебувало в центрі уваги науковців. Існують різні
теорії мотивації, які розроблялися і вивчалися видатними науковцями такими як Маслоу, Альдерфер, Герцберг.
Дослідження цих вчених грунтується на відповідній мотивації людини до певної дяльності та достатній
винагороді. У працях таких сучасних вчених як Капустянин К.О.[2], Городецька Л.О, Беженар Ю.О.[1] знайшли
глибоке обґрунтування шляхи ефективного управління персоналом та його мотивації, розкриті чинники, що
сприяють або перешкоджають підвищенню продуктивності праці персоналу. Проте, як побудувати гнучку і
просту у виконанні систему мотивації у готелі і яким чином ефективно поєднати матеріальні та нематеріальні
методи стимулювання – це питання залишається актуальним та має свою специфіку відповідно до особливостей
організування діяльності кожного підприємства.
В зарубіжній практиці діяльності успішних готельних підприємств система заохочення персоналу
складається з декількох рівнів, які деякою мірою збігаються з ієрархічною пірамідою потреб Маслоу:
фізіологічні потреби, потреба в безпеці і захисті, в належності до певної соціальної групи, причетності,
підтримці, потреба в повазі і визнанні, а також в самовираженні[1]. Але сьогодні задоволення потреб
працівників здійснюється без врахування даної послідовності, так як кожен працівник має власну систему
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цінностей, яка визначає унікальний набір і співвідношення мотивуючих факторів
На сьогодні в Україні основним мотивуючим фактором для працівників є отримання справедливої
заробітної плати, а роботодавці вважають, що цей елемент є основним і повинен задовільнити всі потреби
працівників. Доцільно запозичити досвід передових країн у сфері стимулювання персоналу. Наприклад, у США
існує два основних напрямки в нематеріальному стимулюванні персоналу, перший з яких полягає у створенні
довірчих відносин між керівником і підлеглими, що досягається встановленням спільних цінностей, тобто,
перед працівниками ставляться чіткі завдання і цілі діяльності, досягнення яких здійснюється в результаті
якісної, ефективної праці та постійного підвищення професійного рівня.
Другий напрямок нематеріального стимулювання персоналу пов’язаний з розвитком у працівника
індивідуалізму. Важливою собливістю методів нематеріального стимулювання персоналу в США є широке
поширення таких методів, як командоутворення або teambuilding і моральне заохочення. У результаті активного
впровадження в систему управління персоналом методів нематеріального стимулювання, ці компанії
відрізняються найнижчою текучістю кадрів та більшою ефективністю[3].
Отже, якість місць проживання й обслуговування клієнтів забезпечується персоналом, а його ефективна
діяльність є визначальною для успіхів галузі туризму. Саме тому,велика увага приділяється питанню
стимулювання персоналу готельних підприємств.Тому важливо розробити систему мотивації, пристосовану до
знань, вмінь, особливостей діяльності, креативності та психології конкретної людини. Дані рекомендації
доцільно впроваджувати на готельних підприємствах.
1. Городецька Л.О. Удосконалення систем стимулювання праці персоналу підприємства// Проблеми
підвищення інфраструктури: Збірник наукових праць / Л.О.Городецька, Ю.О. Беженар- К.: НАУ, 2007. - №15. С. 120 - 129.
2. Капустянин К.О. Формування цілісної системи мотивації персоналу підприємства в контексті
управління прибутком підприємства // Економіка та підприємництво – 2009.– №1. – С. 159-164.
3. Прозман О.А. Мотивація персоналу на підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. –
2008. – №9 (88). – С. 139-142.
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ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Малий і середній бізнес в Україні не можна назвати драйвером економіки. До МСБ зараховують більш ніж
90% підприємств/компаній, зареєстрованих в Україні, але реальний внесок цих підприємств у ВВП – близько
11 %.
Малий та середній бізнес переживає в Україні не найкращі часи. Його стан помітно погіршився після
поспішного схвалення і вступу в силу на початку минулого року Податкового кодексу. Проблем додає і
банківська система, яка дуже неохоче забезпечує малий і середній бізнес кредитними ресурсами. Через
неможливість вести прибутковий бізнес в даних економічних умовах підприємці йдуть у тінь. За різними
оцінками, рівень тінізації української економіки становить до 60 %. І половина цієї цифри припадає на малий і
середній бізнес [1].
Малі та середні підприємства об'єктивно є вузькоспеціалізованими, що дає змогу підтримувати високий
рівень якості продукції (послуг), якщо справою займаються професійно, і з часом його підвищувати. Відносно
низький рівень капіталомісткості підприємств цього сектору надає можливості для швидкого оновлення і
уникнення старіння матеріально-технічної бази виробництва [2]. Малі та середні приватні компанії є
найтиповішими класичними буржуазними (вільними) структурами. Власник у безумовній більшості випадків
одночасно є керівником бізнесу. Завдяки цьому забезпечується ефективний контроль власників над
виробництвом і безпосередня їхня участь та ініціювання пошуку господарських вдосконалень [1]. Зокрема,
всередині фірми немає ієрархічних відносин, що виключає бюрократизацію, тяганину, ефект «несправного
телефону». Спостерігається менша напруженість стосунків між власником і працівниками. Навпаки жорсткість
умов функціонування фірм і загрози швидких банкрутств навіть дещо зближують власника з найманими
працівниками, підвищуючи зацікавленість останніх у результатах бізнесу. Працівники за таких умов виконують
роботу не за принципом «від дзвінка – до дзвінка», а «скільки треба». Завдяки цьому раціональніше
використовується робочий час. Цілком закономірно, всередині компаній вдається запровадити жорстку і чітку
фінансову дисципліну з мінімальними виробничими витратами. Стосунки між владою та малим і середнім
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бізнесом залишаються напруженими.
Головна проблема української системи підтримки сектора – непристосованість до потреб адресата.
Система надмірно зосереджена на фінансових інструментах при недооціненому значенні інших форм. Вона не
готова сприймати кошти міжнародної допомоги. Відповідних програм мало, вартість реалізованих проектів
доволі низька [3].
Однак нині малий і середній бізнес перебуває у найскрутнішому становищі. Він цілковито відрізаний від
внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування, цілеспрямовано утискається владою, витісняється з національної
економіки, а тому згортається, емігрує або ховається в тіньовому секторі [2]. Він антипод державних та
олігархічних корпорацій. Натомість чиновникам-корупціонерам і товстосумам він непотрібен, адже не має
надприбутків і не в змозі заплатити великі хабарі, а його дрібні послуги конче необхідні людям [3].
На мою думку, МСБ найбільше відповідає критеріям прибуткового підприємництва і потенційно міг би
забезпечувати найбільшу частку загального обсягу прибутків у країні. Але в українських умовах малі та середні
бізнесмени уникають співпраці з великими корпораціями та з державними органами, визнаючи їх
невідповідальними і, зважаючи на умови українського безправ’я, такими, з якими не можна законно вирішувати
якісь суперечності, а отже, взагалі мати з ними справу.
1. Продан О. Малий і середній бізнес не просить – а вимагає, не критикує – а пропонує [Електронний
ресурс] / О. Продан. – Режим доступу: blogs.lb.ua/oksana_prodan/152364_maliy_i_seredniy_biznes_prosit-.html.
2. Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні" від
22.03.2012 № 4618-VI. 3. Желяк М. Чи підтримає держава малий бізнес [Електронний ресурс] / М. Желяк. –
Режим доступу: epravda.com.ua/publications/2013/08/4/387418.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств, які безперебійно
забезпечують виробництво, стає дедалі актуальнішою проблемою. Одним із засобів підвищення
конкурентоспроможності промисловості виступає раціональне та ефективне використання ресурсів.
На даний момент існує багато наукових праць, присвячених питанням конкурентної боротьби та переваг, а
також ефективної економіки та раціонального використання ресурсів промислового виробництва. Проте мало
уваги приділяється взаємному впливові раціонального використання ресурсів на підвищення
конкурентоспроможності промислових підприємств. На даний час основним завданням промислових
підприємств є вдосконалення методики інтегральної оцінки конкурентоспроможності та розробка
обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на основі
раціонального використання ресурсів.
Ефективне використання ресурсів передбачає раціональне, економне, дбайливе використання якісних
ресурсів, придбаних за відповідною ціною у відповідних об’ємах, що дозволяє підвищити ефективність
виробництва в цілому без додаткових вкладень. Конкурентоспроможність поєднує в собі технічні, технологічні,
економічні, соціальні, психологічні і управлінські аспекти проектування, створення, реалізації і використання
об’єкту; інтегрує показники якості і ресурсомісткості всіх процесів і об’єктів. Придбання якісних ресурсів за
відповідною ціною є необхідною умовою раціонального їх використання, і водночас прямо впливає на
конкурентоспроможність
підприємства.
Нижче
наведена
методика
інтегральної
оцінки
конкурентоспроможності промислового підприємства з врахуванням раціонального використання ресурсів, що
показано за допомогою формули:
k

КСП * КПС * ... * КПС

1
2
k
КСП =
, (1)
де КСП – конкурентоспроможність промислового підприємства; КПСk – конкурентоспроможність
промислового підприємства за k-им видом ресурсу; КПСk =Іяk/ Іцk; Іяk, Іцk- індекс якості і індекс ціни k-го
ресурсу на оцінюваному підприємстві.
Основними видами ресурсів, які використовують промислові підприємства, є матеріальні, трудові,
фінансові та інформаційні. Раціональне використання матеріальних ресурсів (які мають найбільшу питому вагу
в структурі витрат підприємства) передбачає закупівлю ресурсів відповідної якості у потрібній кількості за
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помірною ціною та їх зберігання у належних умовах. Для трудових ресурсів таке використання передбачає
забезпечення підприємства реально необхідною кількістю працівників, з відповідним рівнем кваліфікації,
оптимальною завантаженістю і відповідною оплатою праці. Для фінансових ресурсів – оптимальне
співвідношення між власними і невласними фінансовими ресурсами, між цільовими і універсальними. Для
інформаційних ресурсів – передбачає отримання необхідної кількості достовірної інформації за відповідною
ціною.
Для кожного виду ресурсу є свої параметри визначення якості, від яких залежить раціональність його
використання. Саме ці параметри використовуються при розрахунку конкурентоспроможності ресурсу у
порівнянні з вибраною базою. Зокрема для матеріальних ресурсів такі параметри за характером поділяються на
технічні і специфічні.
Проведена оцінка конкурентоспроможності промислових підприємств на прикладі МДСВ ЛДЗ "ЛОРТА"
(за матеріальними ресурсами) показала, що виграш у конкурентоспроможності відбувається не через вищий
індекс якості, а завдяки нижчим цінам на сировину.
Можна запропонувати наступні шляхи (варіанти) раціоналізації ресурсів з урахуванням впливу цього
процесу на рівень конкурентоспроможності: 1) повна заміна ресурсу на більш якісний за певними параметрів за
умови збереження цим ресурсом конкурентної переваги; 2) пошук можливостей економії ресурсу за умови
збереження прийнятного для споживача рівня його якості; 3) зміна технології використання ресурсу, що
зумовить перехід до варіанту (1) або (2).
Підсумовуючи, варто запропонувати способи раціоналізації використання ресурсів на підприємствах:
1) використовувати якісні ресурси, придбаних за прийнятною ціною; 2) удосконалювати технічні бази,
транспортування і зберігання сировини; 3) механізувати трудомісткі процеси; 4) застосовувати
ресурсозберігаючі технології; 5) проводити економічну оцінку результатів раціонального використання
ресурсів на підприємстві (згрупованих за видами цих ресурсів і за підрозділами підприємства); 6) зацікавити
працівників у постійному пошуку та реалізації заходів із раціонального використання ресурсів на всіх етапах
життєвого циклу продукції шляхом створення ефективної системи економічних санкцій та заохочень.
1. Галузева програма розвитку промисловості на період до 2015р. 2. Гупанова Ю. Організаційноекономічний механізм управління якістю продукції промислових підприємств // Машинобудівна промисловість.
– 2006. – № 8. – С. 56-60. 3. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Савицька Г.В. – К.:
Знання, 2005. – 662с.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Основним напрямком розвитку продовольчого ринку України, на сьогоднішній день, є спрямованість на
задоволення потреб споживачів продукцією вітчизняного виробництва високої якості та за доступними цінами.
Актуальність проблематики обумовлена впливом існуючих економічних умов на зміни у створенні випуску
продукції хлібопечення, яка вимагає високої якості продовольчого зерна, і, відповідно, борошна вітчизняних
виробників. Так як на сучасному ринку існує безліч аналогів, а особливо на ринку хлібобулочних виробів,
необхідно досліджувати рівень конкурентоспроможності продукції і впроваджувати нові заходи для її
підвищення за допомогою як технічних характеристик, так і маркетингового забезпечення розвитку
хлібопекарської галузі.
Успішний розвиток галузі передбачає те, що підприємства пристосовуватимуться до нових умов
господарювання та здійснюватимуть постійний пошук новітніх форм і методів взаємодії та співпраці.
Специфіка хлібопекарської продукції та її виробників визначають регіональний характер ринку хлібопекарської
продукції. Це зумовлює виникнення нових підприємств чи організацій для підвищення ефективності й
збільшення потужності виробництва, що слугуватиме основою для найповнішого задоволення потреб
населення того чи іншого регіону. Відбувається загострення конкурентної боротьби між підприємствами за
збут продукції, за місце на ринку, і це примушує їх шукати шляхи створення більш економічних товарів
підвищеного рівня якості.
Рівень розвитку хлібопекарської галузі значною мірою є відображенням стану економіки держави.
Хлібопекарська галузь за своїм економічним потенціалом є прибутковою, експортно-орієнтованою та
інвестиційно-привабливою в виробничо-економічній діяльності завдяки короткому періоду окупності
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вкладених інвестицій.
Незважаючи на особливе значення хліба для українського суспільства, його виробництво, відповідно до
офіційної статистики України, щорічно скорочується. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в
січні-квітні 2013 року становило 493 тис. тонн, що на 5,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року,
повідомила Державна служба статистики. Згідно з повідомленням, обсяг виробництва цієї продукції в квітні
становив 126 тис. тонн, що на 2,3% менше, ніж у тому ж місяці 2012 року і на 0,8% поступається березневим
показникам цього року. Як повідомляв УНІАН, виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 1-му
кварталі 2013 року знизилося на 7,2% порівняно з січнем-березнем 2012 року - до 367 тис. тонн. За підсумками
2012 року обсяг виробництва хлібобулочних виробів в Україні становив 1,6 млн тонн, що на 5,3% менше, ніж у
2011 році [1, 2].
Стійкі тенденції у зменшенні обсягів виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні за останні
роки пов'язані багато в чому із скороченням обсягу споживання цієї продукції. Пояснюється це рядом причин,
зокрема скороченням населення країни на 5,74 млн. осіб, зменшенням купівельної спроможності населення,
відповідно, споживання хліба стало економнішим.
Перспективним напрямком розвитку хлібопекарської галузі в Україні є інтеграція виробників на основі
кооперування учасників агропромислового комплексу, переробної промисловості та хлібопекарських
підприємств. Для хлібопекарських підприємств можливі декілька переваг інтеграції: підвищення ефективності
діяльності підприємства та галузі за рахунок ефективної спеціалізації, економії масштабу (при купівлі
сировини), вдосконалення логістичних ланцюгів та ін.; створення можливості для інноваційного розвитку
промисловості регіону; стимулювання та полегшення формування нових підприємницьких структур. Таким
чином, розвиток і формування структури ринку хлібопекарської галузі може забезпечуватись інфраструктурою
ринку, складанням оптимальних балансів продовольчих ресурсів, підтриманням рівноважного попиту і
пропозиції, підвищенням нетрадиційних каналів просування продукції, контролем за якістю та безпекою
продукції. Основним напрямком розвитку ринку хлібопекарської галузі має бути подальша інтеграція та
кооперування підприємств. Цей напрям розвитку ринку дасть можливість налагодити міцні та взаємовигідні
зв’язки не лише між виробниками, але й узгодити взаємовідносини між підприємствами та регіональними
органами влади.
1. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів в Україні за 4 місяці скоротилося на 5,9% [Электронный
ресурс]:АГРО / Главные новости / Сайт інформаційного агентства УНІАН. — 27.10.2013. — Режим доступа:
//
economics.unian.net/ukr/news/168386-virobnitstvo-hliba-ta-hlibobulochnih-virobiv-v-ukrajini-za-4-misyatsiskorotilosya-na-59.html. 2. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]: Офіційний сайт. —
2013. — Режим доступу: // ukrstat.gov.ua.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Важливим розділом поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва i
реалізації продукції. Виробнича програма визначає потрібний обсяг виробництва продукції в плановому
періоді, який відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів.
Основним завданням виробничої програми є максимальне задоволення потреб споживачів у високоякісній
продукції, яку випускають підприємства за найкращого використання їхніх ресурсів та отриманні
максимального прибутку. З метою вирішення цього завдання в процесі розроблення виробничої програми на
всіх рівнях потрібно дотримуватися таких вимог:
1) правильне визначення потреби в продукції, що випускається, і обґрунтування обсягу її виробництва
попитом споживачів;
2) повне ув'язування натуральних і вартісних показників обсягів виробництва і реалізації продукції;
3) обґрунтування плану виробництва продукції ресурсами, і насамперед виробничою потужністю.
Вона зумовлює завдання щодо введення в дію нових виробничих потужностей, потребу в матеріальносировинних ресурсах, чисельності персоналу тощо [2, с. 146].
Значення виробничої програми полягає в тому, що це ключовий розділ загального плану підприємства,
який визначає необхідний обсяг виробництва продукції, її номенклатуру та асортимент в плановому періоді
згідно до вимог плану продажу. [1, с.352].
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Виробнича програма має формуватися з урахуванням ресурсів підприємства. Оптимальною виробничою
програмою є така, що відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його
діяльності за прийнятим критерієм. Її обчислюють за допомогою економіко-математичного методу — лінійного
програмування з використанням ЕОМ. Критерієм оптимальності найчастіше вважають прибуток, або вартісний
обсяг виробництва. Обмеженнями є виробничі потужності, матеріальні або трудові ресурси.
В основу розробки виробничої програми повинна бути покладена реальна потреба в конкретній продукції.
На рівні промислового підприємства конкретизація потреби в продукції забезпечується за допомогою попиту
споживачів і господарських договорів по розгорнутій номенклатурі виробів.
Для того, щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства, у його бізнес-плані повинна бути
представлена така важлива інформація, як характеристика пропонованої продукції, оцінка можливих ринків
збуту та конкурентів, стратегія маркетингу.
Оптимізація виробничої програми проводиться з метою:
1) планування оптимальної структури номенклатурних позицій, тобто більш економічно вигідного
формування виробничої програми: скільки та яких виробів треба виготовити в плановому періоді за
раціонального й повного використання виробничих потужностей, трудових і матеріальних ресурсів;
2) визначення максимально можливого обсягу продукції та економічної межі нарощування її виробництва,
при цьому враховують закон спадної продуктивності ресурсу.
Перша задача роз’язується за допомогою економіко-математичних методів:
· симплекс-методу лінійного програмування, за якого вибирають критерій оптимізації та його математичну
форму — цільову функцію, якою можуть бути: максимальний прибуток, максимальний обсяг виробництва,
рівномірне завантаження устаткування, тощо; обмеженнями вважають: повне завантаження кожної групи
устаткування, трудомісткість програми, витрати матеріальних ресурсів;
· методу «гілок і обмежень», що є спрямованим перебиранням з відсіюванням неефективних побудов
плану;
· більш простого й доступного методу оптимального формування виробничої програми з допомогою
інтегральних показників, за якого формування плану триває до виконання установленого критерію
оптимальності.
Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що в сучасних умовах на підприємстві важливу
роль відіграє виробнича програма. Для досягнення високих результатів потрібно здійснювати планування
виробничої програми. Вона визначає потрібний обсяг виробництва продукції в плановому періоді, який
відповідає номенклатурою, асортиментом і якістю вимогам плану продажів.
1. Захарченко В.І. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті:. Навчальний посібник /
В.І. Захарченко,.- Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 352с. 2. Кучер В.А. Определение оптимального объема
производства продукции на промышленномпредприятии // Экономика промышленности. – 2005. – № 1(27). – С.
144-154.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
В умовах глобалізації економічного, політичного, культурного та соціального просторів сучасної
економіки туризм є однією з найдохідніших та найдинамічніших галузей, що розвиваються[1]. Аналіз ситуації в
Україні показує, що туристична галузь поступово розвивається, хоча не характеризується стабільним
зростанням. Наша держава використовує лише одну третину туристичного потенціалу, яким володіє[2].
В роботі туристичної галузі можна виділити наступні проблеми, що стримують її розвиток:
 відсутність ефективної стратегії розвитку цієї галузі як на національному, так і на регіональному
рівнях;
 недостатньо високий рівень об’єктів туристичної інфраструктури, їх невідповідність світовим
стандартам;
 недосконале правове забезпечення галузі;
 відсутність сприятливої податкової політики та інвестиційного клімату для розвитку в’їзного та
внутрішнього туризму;
 недостатня інформаційно-рекламна діяльність щодо України за кордоном;
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 складнощі митного контролю і несприятливий візовий режим для іноземних туристів;
 низький рівень якості надання послуг, пов'язаний з недостатньою кваліфікацією персоналу, задіяного в
туристичній сфері;
 неефективне та нераціональне використання природних ресурсів.
Серед найважливіших шляхів вирішення цих проблем є оптимізація державної туристичної політики,
розвиток туристичної інфраструктури у мережі міжнародних транспортних коридорів, підвищення якості
надання вітчизняних туристичних послуг до європейського рівня, удосконалення старих туристичних
маршрутів і розроблення на їх основі нових, впровадження інновацій у туризмі, формування позитивного
туристичного іміджу держави.
Основними напрямами державної політики України в галузі туризму є:
 удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі туризму;
 забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі економіки України, заохочення
національних та іноземних інвестицій;
 розвиток в'їзного та внутрішнього туризму;
 розширення міжнародного співробітництва;
 утвердження України на світовому туристичному ринку;
 створення сприятливих для розвитку туризму умов;
 забезпечення доступності туризму для всіх громадян України[1].
Пріоритетні напрями розвитку державного туризму повинні бути орієнтовані, перш за все, на:
 розвиток соціальних програм у туризмі, у тому числі в бюджетних організаціях (інсентив-туризм),
 розвиток навчальних турів (спеціалізований туризм), культурно-масових програм;
 стимулювання розвитку інфраструктури туристичних послуг;
 реконструкцію туристичних об’єктів (будинків відпочинку, профілакторіїв тощо) у зонах екологічного
відпочинку;
 розвиток ділового середовища (співпраця з науковими організаціями, у т.ч. зарубіжними);
 удосконалення інформаційної політики (зокрема інформаційна підтримка туристичних об’єктів
державного значення);
 розвиток громадських форм управління туристичним комплексом (профільних об’єднань та асоціацій
підприємців).
Можна зробити висновок про те, що в Україні існує величезний потенціал розвитку туристичної
діяльності, проте він є істотним недовикористаним національним ресурсом. Метою політики розвитку сфери
туризму на найближчі роки повинно стати формування сучасного конкурентоспроможного туристичного
комплексу, а також створення умов для сталого розвитку туризму в Україні.
1. МальськаМ.П. Туристичний бізнес: теорія та практика: підручник / М.П. Мальська, В.В. Худо. – К.:
Центр навч. літ-ри, 2012. – 368с. 2. Захарін С. Потоки зростають. А от доходи... // Дзеркало тижня. – 2008. –
4 жовт. – С.11 3. marshruty.in.ua/index.php/rozvytok-turyzmu-v-ukraini.php 4. archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/pekon/2010_2/28-33.pdf
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УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Промисловість будівельних матеріалів є однією з провідних галузей, що забезпечує соціально-економічний
розвиток держави, сприяє технічному переоснащенню господарського комплексу країни відіграє важливу роль
у формуванні доходів місцевого та державного бюджетів
На даний час господарська діяльність будівельних організацій здійснюється в умовах конкуренції та
наростаючої невизначеності бізнес-ситуацій, неясності у кінцевих результатах[1]. Саме тому перед
підприємством постає завдання по-новому вирішувати проблему виживання та розвитку, створювати
механізми, що дають змогу приймати ефективні управлінські рішення. Підвищення прибутковості діяльності
підприємств промисловості будівельних матеріалів в умовах посилення макроекономічної нестабільності та
зниження платоспроможного попиту може бути забезпечено за рахунок ефективного управління витратами[2]..
Дослідження проблеми управління витратами набуває дедалі більшого значення. Воно зводиться не лише
до зниження витрат в певній сфері, а поширюється на всі елементи управління підприємством. Оптимізація
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рівня витрат призводить до зниження собівартості продукції, скорочення непродуктивних витрат, підвищення
рентабельності та до покращення фінансових результатів підприємства.
Управляти витратами підприємства означає[3]:
 організовувати облік витрат по кожному підрозділу, аналізувати структуру витрат та її вплив на
результати діяльності підприємства;
 приймати обґрунтовані управлінські рішення;
 планувати рівень витрат;
 планувати прибуток з урахуванням обсягів здійснюваних витрат та змін у ринковому середовищі;
 формувати дієву систему мотивації працівників до контролю та зменшення витрат;
 контролювати рівень витрат та вживати заходів для їх зменшення.
Вирішення проблем в управлінні витратами на підприємстві потребує розробки та впровадження такої
системи управління ефективністю виробництва, яка б мінімізувала всі види витрат на виробництво[2]. Це в
свою чергу дозволить контролювати ціну на продукцію, максимізуючи при тому отриманий прибуток, що є
головним критерієм виживання підприємства в ринкових умовах господарювання.
В зв’язку з негативною тенденцією зниження показників рентабельності діяльності підприємств
промисловості будівельних матеріалів, пропонується застосування сучасних інструментів в системі управління
витратами. Доцільним є застосування таких методів, як стандарт-кост, директ-костінг, система «точно в
термін», функціонально-вартісний аналіз, АВС-аналіз.
Оскільки досліджувана промисловість є досить матеріаломісткою, особливу увагу слід приділяти стану
матеріальних витрат підприємства та їх зниженню Значну частину витрат займають витрати на оплату праці,
тому необхідно шукати шляхи зростання продуктивності праці: підвищення ефективності використання
робочого часу, оптимізація чисельності персоналу, використання системи матеріального і морального
стимулювання для підвищення результативності роботи. Також необхідно контролювати інші операційні
витрати підприємства, тобто мінімізувати втрати від браку, втрати від операційних курсових різниць, від
знецінення запасів, витрати на проведення рекламних заходів тощо.
Разом з тим, зниження витрат виробництва не повинно негативно вплинути на якість продукції та
ефективність виробництва, оскільки головною метою управління витратами підприємства є підвищення
конкурентоспроможності та ефективності його діяльності[4]. Тому питання зниження витрат розглядають у
сукупності з іншими важливими показниками ефективності господарювання. При цьому ефективність
управління витратами виробництва підвищиться тоді, коли результати виробництва (прибуток, обсяги
виробництва) збільшуються вищими темпами, ніж зростають витрати.
Отже, важливим напрямом підвищення ефективності управління витратами підприємств будівельних
матеріалів є використання сучасних інноваційних методів управління. При цьому доцільним є розгляд витрат
виробництва з позиції активного і своєчасного впливу на них, уникнення втрат виробництва, зниження рівня
непродуктивних витрат, зниження впливу факторів, які підвищують витрати і знижують ефективність роботи
підприємства.
1. Біловодська О.А. Логістичні витрати підприємств виробництва будівельних матеріалів: Всеукраїнський
науково-виробничий журнал. [Електронний ресурс] – Режим доступу: nbuv.gov.ua 2. Рогожин П.С. Економіка
будівельних організацій / П.С. Рогожин, А.Ф. Гойко. – К.: Вид. дім «Скарби», 2001. – 448с. 3. Турило А.М.
Управління витратами підприємства: Навч. посібн. / А.М.Турило, Б.Ю.Кравчук, А.А.Турило. – К: Вид-во КНЕУ,
2006. – 120 с.4. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: навч. посібн. / Ю.С. Цал-Цалко. – К.: Вид-во ЦУЛ,
2002. – 656 с.
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МЕРЕЖЕВИЙ МАРКЕТИНГ: СПОСІБ ЗАРОБІТКУ ЧИ ОБМАН
Мережевий маркетинг, починає історичні підвалини ще з ХХ ст., але з часом набуває все більшої і більшої
популярності. На сьогоднішній день річний оборот цієї індустрії становить понад 100 мільярдів доларів і вже
цим бізнесом займаються у більш як 100 країнах світу. За оцінками фахівців, у США налічується близько тисячі
мережевих компаній, а по всьому світі - не менше трьох тисяч. У всьому світі налічується близько 35 мільйонів
дистриб’юторів (зайнятих в бізнесі як частково, так і повністю).
Мережевий маркетинг (що походить від англійського multilevel marketing — МLM, тобто багаторівневий
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маркетинг) заснований на створенні структури незалежних дистриб’юторів (агентів зі збуту), кожен з яких, крім
продажу продукції, володіє правом на залучення партнерів, що мають аналогічні права. Ідея мережевого
маркетингу проста: компанія не витрачається на рекламу, оренду приміщень та зарплату, відтак має змогу
продавати товар за нижчими цінами без посередників.
Мережевим маркетингом займаються чоловіки й жінки різного віку і національностей. Жінок приблизно в
чотири рази більше, ніж чоловіків. Літні люди складають близько 5% мережевих дистриб'юторів;
дистриб'юторів з фізичними вадами нараховується до 8%.
Існують дві протилежні думки щодо мережевого маркетингу. З одного боку, мережевий маркетинг – це
спосіб успішного ведення бізнесу, завдяки якому можна значно підвищити свої доходи та зробити їх
стабільними. З іншого - MLM – це лише шахрайство та обман, заробити яким неможливо.
Оскільки чимало пірамід почали маскуватися під MLM- проекти виник міф про те що MLM - це
шахрайство або фінансові піраміди. Однак, слід чітко розрізняти те, що мережевий маркетинг - це бізнес, а
піраміда - шахрайство і обман. Справжню MLM можна відрізнити, по-перше, за розміром вступного внеску і
можливості нормально функціонувати без залучення додаткових учасників (основна концепція пірамід залучення нових людей). По-друге, слід врахувати реальну вартість товару. Якщо він символічний: сайт, статус
або даремна програма, за яку платяться гроші, - той проект, найвірогідніше, піраміда
Твердження про те, що у MLM заробити нічого не можливо також можна є міфом. Вважається, що його
придумали ті, хто пробував працювати за допомогою мережевого маркетингу, але по яких-небудь причинах не
зміг здійснити задумане. Однак, існує чимало прикладів активних та ініціативних людей, що досягли значних
успіхів у MLM – компаніях.
Існують також міфи, які були придумані з метою залучення більшої кількості людей до мережевих
компаній. До них належать: MLM - це шлях до незалежності, створення власного бізнесу; мережевий маркетинг
- це гарантований успіх і багатство. У MLM-проектах, особливо на нижніх рівнях, відсутня можливість
самостійності і незалежність, оскільки правила загальні для всіх учасників проектів. Навіть на верхніх рівнях
необхідно зважати на загальну стратегію.
Незважаючи на всі «за» і «проти», MLM – проекти продовжують успішно функціонувати. Компанії, що
будуються за типом багаторівневих, приділяють багато сил і засобів для навчання своїх консультантів. Вони
проводять семінари, де вивчаються принципи мережевого маркетингу, історія і філософія компанії, її
продукція, план маркетингу, психологічні аспекти стратегії продажів, особового зростання, комунікації. Не
дивлячись на усі розбіжності у поглядах з приводу MLM, побудувати бізнес таким чином все ж таки можливо.
Для цього необхідно:
- знайти відповідний MLM-проект;
- створити підструктури;
- створити свій сайт;
- правильно організувати свій час;
- бути незвичайними і яскравими.
Однак, згідно звіту Української асоціації прямих продажів MLM - компанії, які спеціалізуються на
парфумерно-косметичній продукції, за минулий рік знизили свою загальну ринкову частку з 26% до 24%.
Згідно з підсумками 2012-го, обсяги прямих продажів членів асоціації знизилися на 4,25%, до 4,6 млрд.
грн. ($564,5 млн.). Для порівняння весь ринок парфумерно-косметичної продукції зріс на 4% і сягає $2,47 млрд.
Отже, враховуючи всі «за» і «проти» мережевого маркетингу, можна стверджувати, що існує золота
середина, яка полягає у тому, що як і будь-який бізнес-план, потрібно ретельно продумати, зважити всі нюанси
та власні можливості. Та як до кожної роботи потрібно докласти зусиль.
1. Барбер Д. Мережний маркетинг// Д.Барбер – М.:Фаир-пресс, 2000. – 192с. 2. Куденко Н.В.
Стратегічний маркетинг //Н.В. Куденко – М., 2004 3. Всехсвятський С. Технологія аналізу маркетинг-плану
мережевої компанії // С. Всехсвятський - М.: «Добрі новини», 2002.- с.9.
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ВЕРТИКАЛЬНО-ІНТЕГРОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК
УКРАЇНИ
У зв'язку із нестійким економічним станом нашої країни сукупність фінансових відносин у реальному
секторі економіки стає важливим напрямом наукових досліджень. Постійні зміни в економіці України
безпосередньо впливають і на господарську діяльність аграрних підприємств, не маючи інших можливостей
вони змушені адаптуватись до трансформацій у ринкових умовах господарювання. Найбільш гнучкими до
економічних та організаційних інновацій є вертикально-інтегровані компанії, котрі завдяки своїм обсягам
діяльності мають кращі шанси для утримання та розвитку усіх сфер господарювання в конкурентних ринкових
умовах.
Експерти аграрного ринку стверджують, що вертикальна інтеграція - найважливіша складова побудови
конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва[1]. Однак агросектор України продовжує
залишатися фрагментованим. Його основу складають десятки тисяч малих сільгосппідприємств, фермерських
господарств, які не здатні залучати інвестиції для організації невеликих виробничих циклів. В таких умовах
виникає необхідність створення механізму для трансформації малих та середніх агропідприємств у
вертикально-інтегровані утворення.
В умовах економічної кризи і неоднозначної кон'юнктури світового ринку сільгосппродукції кожна
компанія виробляє власну стратегію і політику поведінки. Зокрема, інтеграція агрохолдингів за вертикальним
принципом дозволяє зменшити залежність від переробників, збільшити доходи за рахунок випуску готової
продукції, залучати капітал в нові стратегічні зони господарювання. Разом з тим малі агрофірми не здатні не
лише залучити необхідний капітал для розширення масштабів бізнесу але й акумулювати достатню кількість
оборотних коштів для ведення поточної господарської діяльності.
Таким чином, актуальною проблемою АПК України є неможливість виходу малих та середніх підприємств
на інвестиційний сектор фінансового ринку. Як наслідок, практична неможливість одержання дешевих кредитів
та державних дотацій змушує малі та середні агрофірми замислитися про ефективність виробництва і шукати
можливості підвищення рентабельності бізнесу для залучення додаткових інвестицій.
В 2012 році надходження до державного бюджету від АПК збільшилися на 40% (до 17,3 млрд грн.), а
обсяги інвестицій - майже на 13% (до 24 млрд грн.), при цьому основний приріст частки АПК у ВВП України
був забезпечений діяльністю потужних агрохолдингів[2]. Таким чином, спостерігається поступове зменшення
ролі малого та середнього бізнесу як основи розвитку агросектору України.
Учасники агроринку констатують, що численні державні програми і кампанії, покликані стимулювати
розвиток малих та середніх підприємств АПК України, практично не працюють[1]. Оновлення виробничотехнологічної сфери діяльності, як стратегічного напрямку розвитку підприємств, якщо відбувається то
безсистемно і ситуативно. За умов агроринку України, коли державними контролюючими органами блокується
експорт продукції більшості невеликих агрофірм, вводяться несправедливі обмеження на обсяги перевезень
всередині країни, відсутній механізм укладення форвардних контрактів з приватними та державними
структурами, малі фермерські підприємства не здатні реалізувати свою продукцію за вигідними цінами, як
наслідок рентабельність на таких фірмах значно нижча ніж у вертикально-інтегрованих компаніях.
Єдиним шляхом який може зробити аграрний сектор стабільно конкурентоспроможним є концентрація
капіталу і виробничих потужностей, їх інтеграція за вертикальним принципом. Тому з метою реалізації
потенційних конкурентних переваг не лише вертикально інтегрованих підприємств але й невеликих агрофірм,
виникає потреба створення необхідних передумов для довгострокової кооперації окремих агровиробників в
формі регіональних агропромислових кластерів що забезпечить рівні економічні умови господарювання і
рівновигідність співробітництва для всіх учасників утворення та конкурувати на рівні з розвинутими
агрохолдингами.
Отже, для таких об’єднань характерна наявність спільних корпоративних систем управління, бізнеспроцесів, централізованого контролю та аналізу, створення єдиного технологічного ланцюга окремих
виробників різних видів сільгосппродукції. При цьому діяльність кластера націлена, насамперед, на генерацію
нових інвестицій, тобто створення «додаткових інвестицій», що відкриває більш реальні можливості отримати
інвестиції і для невеликих організацій-учасників відповідного об'єднання, залучати капітал і кредити на
вигідних умовах від фінансових установ, які конкурують в обслуговуванні процвітаючих галузей.
1. Журнал БИЗНЕС №38 (1025) от 17.09.2012, Татаренко Галина Моисеевна, Шаповал Евгений 2. Журнал
73

БИЗНЕС №14(845) от 06.04.2009, Силивончик Алла Викторовна

Чапля Н.Р.
гр.МЕ-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. Процак К.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Підприємництво – це невід’ємна частина розвитку ринкової економіки,це важливий фактор формування
середнього класу суспільства. Важливу роль у цьому відіграють малі та середні підприємства. Сьогодні – це
основа соціально-економічної моделі ЄС. На їхню частку доводиться порядку 2/3 зайнятих і 60 % доданої
вартості. Малі та середні підприємства – це передусім стимул розвитку конкуренції в європейській економіці,
вони змушують великі компанії поліпшувати ефективність і впроваджувати нові технології. Підприємства
малого та середнього бізнесу впливають на рівень зайнятості ЄС, слугуючи важливим джерелом створення
нових робочих місць.
За умов глобалізації національної економічної системи та посилення конкуренції малі й середні
підприємства постали перед дуже серйозними проблемами. Вони опинилися у досить невигідному становищі в
наслідок зростання виробничих обсягів та їх очевидного програшу за різними параметрами порівняно з
великими підприємствами. Одна з причин успішного розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою
економікою полягає у тому, що велике виробництво не протиставляється малому. Тут дотримуються принципу
кооперування великих та малих суб’єктів господарювання, причому великі підприємства не пригнічують малий
бізнес, а взаємодоповнюють один одного.
Суттєво вразливі малі і середні підприємства також і у сфері податкової політики, адже вони роздроблені і
практично не мають своїх представницьких груп у органах влади. Негативно позначається їх обмежений доступ
до стартового капіталу та можливостей залучення фінансових ресурсів, до інформації і нових технологій,
кадрових ресурсів.
Незважаючи на позитивні тенденції розвитку малого бізнесу, його потенційні можливості створювати нові
робочі місця й розв'язувати проблему безробіття використовуються в Україні не сповна. В окремих регіонах, де
мале підприємництво відстає в розвитку, зафіксовано високий рівень безробіття.
Головними перешкодами, що заважають розвитку малого підприємництва в Україні є:
- поширення адміністративних бар'єрів (реєстрація, ліцензування, сертифікація, системи контролю і
дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо);
- надмірний податковий тиск та обтяжлива система звітності;
- високий рівень недовіри підприємців до влади і, зокрема, до її здатності здійснювати довгострокову
політику і забезпечити стабільні умови ведення бізнесу;
- надмірне втручання органів державної влади у діяльність суб'єктів господарювання;
- високий рівень корумпованості державних структур;
- тиск на підприємців з боку рекету[1].
Сьогодні в Україні залишаються невирішеними чимало проблем розвитку малого підприємництва та існує
необхідність в активізації ролі держави щодо прискореного формування сектору малих бізнесових структур. На
мій погляд, доцільно використовувати універсальні методи державного регулювання та стимулювання розвитку
малого підприємництва.
Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямами:
- формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;
- зниження податкового навантаження шляхом установлення граничної межі оподаткування суб’єктів
малого підприємництва, зменшення кількості податків;
- встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва;
- фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;
- залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних
програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.
Отже, як ми бачимо, малий та середній бізнес є невід'ємною рисою будь-якої ринкової господарської
системи, без чого така економіка і суспільство в цілому не можуть не тільки розвиватися, але навіть й існувати;
саме в секторі малого підприємництва створюється і функціонує чимала маса національних ресурсів, яка є
основою для середнього та великого підприємництва. Саме малі та середні підприємства забезпечують
розвиток економічної системи країни та наближають її до споживачів.
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ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Проблема оцінки конкурентоспроможності підприємства передбачає реалізацію основних функцій
конкуренції, до яких належать: визначення ринкової вартості товару у процесі конкурентної боротьби;
стимулювання впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво як засобу підвищення
життєздатності підприємства та отримання переваг над конкурентами; сприяння вибору найефективніших форм
власності та господарювання; формування високоефективних конкурентних структур ринку.
Основним завданням кожного економіста, який вивчає проблему оцінки конкурентоспроможності
підприємств, є відшукання критеріїв конкурентоспроможності, її джерел і чинників. Аналіз економічної
літератури з даної тематики дозволяє виділити кілька підходів до вирішення сформульованої задачі.
Матричний метод[6;7]. Даний підхід базується на маркетинговій оцінці діяльності підприємства і його
продукції. Методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції підприємства[1;2;4]. Ця група
методів базується на судженні про те, що конкурентоспроможність підприємства тим вища, чим вища
конкурентоспроможність його продукції. Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції[5;8;9].
Відповідно до цієї теорії, найбільш конкурентоспроможними є ті підприємства, де найкращим чином
організована робота всіх підрозділів і служб. На ефективність діяльності кожної зі служб впливає безліч
чинників - ресурсів підприємства. Оцінка ефективності роботи кожного з підрозділів передбачає оцінку
ефективності використання ним цих ресурсів. В основі підходу лежить оцінка групових показників або
критеріїв конкурентоспроможності.Комплексні методи[10]. Методи, віднесені до даного підходу, визначені як
комплексні в силу того, що оцінка конкурентоспроможності підприємства в рамках кожного з методів ведеться
на підставі виділення не тільки поточної, а й потенційної конкурентоспроможності підприємства. В основі
підходу лежить твердження, відповідно до якого конкурентоспроможність підприємства є інтегральна величина
по відношенню до поточної конкурентоспроможності та конкурентного потенціалу.
Зауважимо, що жоден з існуючих підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств не знайшов
широкого застосування в практиці економічного аналізу. Це дозволяє зробити висновок про те, що
універсальної методики комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства в даний час не існує. На
наш погляд, це обумовлено тим, що запропоновані підходи мають цілу низку недоліків.
Переважна більшість методик ґрунтується на виявленні факторів, що визначають конкурентоспроможність
господарюючих суб'єктів, при цьому наголос робиться на виявленні максимальної кількості цих чинників,
створенні їх вичерпного списку. Далі виділені фактори обробляються за допомогою різних математичних
методів.
Для оцінки виявлених дослідниками чинників конкуренто-спроможності, а також визначення ряду інших
показників використовуються приблизні оцінки, «експертні методи», які страждають суб'єктивністю і
умовністю. Звичайно, у ряді випадків уникнути такого підходу неможливо, однак використання подібних
оцінок як базового методу призводить до дуже слабкою математичного зв'язку вихідних умовних факторів з
оцінюваним показником конкурентоспроможності.
Певні нарікання викликає зведення різнорозмірних і неоднорідних показників (наприклад, рівня
продуктивності праці та ймовірності банкрутства підприємства) в єдиний показник конкурентоспроможності
господарювання суб'єкта. Тут економісти вводять коефіцієнти, визначаючі вагоме значення кожного з
оцінюваних чинників, а в той же час і такі, що приводять в порядок розмірність показників. Однак
застосовувані коефіцієнти в більшості випадків досить умовні, що тягне за собою неадекватність оцінки впливу
тих чи інших факторів на конкурентоспроможність підприємства.
Зазначені недоліки існуючих підходів до оцінки конкуренто-спроможності підприємств обумовлюють
невисокі можливості практичного застосування більшості з них. Основною причиною такого, за нашу думку, є
недостатньо чітко визначення більшістю економістів поняття конкурентоспроможності підприємства та
критеріїв оцінки цього показника.
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АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО РЕГІОНУ ЛЬВІВЩИНИ
З метою активізації соціально-економічних процесів Яворівського району, впровадження ринкових умов
господарювання, інтеграції економіки району з Європейськими країнами, розвитку транспортної
інфраструктури міжнародного рівня, а також збільшення виробничого потенціалу, прийнято 15 січня, і з 17
лютого 1999 року, дня його опублікування, набрав чинності Закон України “Про спеціальну економічну зону
«Яворів», яким забезпечено правову форму успішної реалізації інвестиційної діяльності у Яворівському районі
і гарантується його незмінність до 2020 року[1].
Суб’єктам СЕЗ «Яворів» надаються передбачені Законом пільги щодо: - сплати податку на прибуток
підприємств; - сплати ввізного мита; - податку на додану вартість; - збору на обов'язкове соціальне страхування
на випадок безробіття; - збору до Державного інноваційного фонду; - плати за землю[2]. Реалізовуючи основні
нормативно-правові акти, що регулюють діяльність суб’єктів СЕЗ «Яворів», починаючи з 1999р., досягнуто
значних успіхів, а саме:
- затверджено 90 інвестиційних проектів кошторисною вартістю 248,8 млн. дол. США, з них 52
інвестиційні проекти кошторисною вартістю 71,1 млн. дол. США реалізуються;
- до 2005р. надходження до Зведеного бюджету Яворівського району зросли більше, ніж у п’ять разів, а сальдо надходжень до бюджетів усіх рівнів та сум отриманих пільг є позитивним і становить майже 93,3 млн.
грн., а бюджетна ефективність її функціонування становить 12%[3].
У 2005р. уряд ліквідував пільги для підприємств, зареєстрованих у спеціальних економічних зонах. Ці
зміни суттєво вплинули на розвиток регіону в цілому, оскільки майже 90% обсягу виробництва в районі
припадало на суб’єктів цієї спеціальної економічної зони. Натомість за рік, відколи відмінені податкові пільги
для СЕЗ, в регіон не надійшли понад 380 мільйонів доларів інвестицій. Близько 30 інвесторів у 2005р. мали
намір вкладати гроші у Яворівську СЕЗ. Станом на 1 січня 2013р. у Львівській області реалізувалось 59
інвестиційних проектів у спеціальній економічній зоні «Яворів», проте 40 проектів було знято з реєстрації.
Упродовж 2012 року суб’єкти зони отримали 60,2 млн грн інвестицій, що на чверть менше, ніж попереднього
року.
З табл. видно, що після відміни пільг суб’єктам СЕЗ «Яворів» бюджетна ефективність зросла більш ніж у 3
рази. Незважаючи на те, рівень соціально – економічного розвитку значно погіршився. В результаті скасування
пільг у СЕЗ «Яворів» ліквідували свою діяльність численні підприємства, які давали для району робочі місця,
забезпечували належною заробітною платнею та створювали привабливий інвестиційний клімат для регіону[4].
Таблиця
Співвідношення податкових надходжень і пільг суб'єктів СЕЗ «Яворів»
Надходження до бюджету, млн.грн. Податкові пільги, млн.грн. Показник бюджетної ефективності
1999-2007
2007-2013
1999-2007
2007-2013
1999-2007
2007-2013
215,464
461,636
83,1
54,45
2,6
8,5
Згідно з дослідженням Кабміну, після першого півріччя 2013р. Львівська обл. за усіма важливими
соціально – економічними показниками спромоглась посісти аж 26 – е місце у рейтингу регіонів України за
соціально – економічним розвитком. Індекс продукції становить 97,4 %, а іноземні вкладення коштів складають
661 долар на одного жителя, що у порівнянні з Києвом і Дніпропетровщиною, 9457 і 2658 доларів відповідно, 76

просто мізер, хоча за рівнем інвестиційної привабливості Львівщина є на 2 місці серед регіонів держави[5].
Для створення привабливого інвестиційного клімату на теренах Львівщини необхідно представникам
влади регіону працювати над формуванням позитивного іміджу територій та створювати інвестиційну
інфраструктуру, визначити інвестиційні пріоритети, розвивати кластери, ефективно використовувати місцеві
ресурси, а також підтримувати діючих інвесторів. Перш за все, необхідно максимально враховувати інтереси та
потреби інвестора, якого хвилює питання балансу економічної доцільності та інвестиційних ризиків. У свою
чергу інвестор повинен неухильно дотримуватись вимог законодавства, етичних норм ведення бізнесу, а також
взятих на себе фінансових та інвестиційних зобов’язань.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ ГАЛУЗЗЮ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА
ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ
Державна політика відіграє важливу роль у розвитку будівельної галузі, оскільки саме держава контролює
основний і найбільш обмежений ресурс, без якого неможливе будівництво, – землю. Досвід розвинутих країн
показує, що ефективне виконання державою своїх функцій дає потужний стимул розвитку будівництва. Проте,
інколи сучасні адміністративні бар’єри, непрозорість публічної влади, корумпованість призводить до зниження
обсягів ринків будівельної галузі та завищення ціни на об’єкти будівництва[1]. За кордоном розвитку
будівельної галузі приділяється найбільша увага, оскільки вона становить високу питому вагу в економіці.
Так. у будівельній галузі США роль регулюючого органа виконує Міністерство житлового будівництва і
міського розвитку, завданням якого є координація будівництва об'єктів, що фінансуються з федерального
бюджету, а також будівництва приватних житлових будинків, що кредитуються з цього бюджету[2]. Велику
роль у регулюванні будівельної галузі також відіграють Корпус військових інженерів, будівельні асоціації і
товариства, які розробляють і видають різні нормативні документи, інструкції і положення, пропагують
передовий досвід, організують семінари, симпозіуми і конференції, школи і курси підвищення кваліфікації,
виступають у ролі консультантів урядових органів, випускають спеціальні журнали.
В Японії сферу будівництва очолює Міністерство у функції якого входить розробка проектів,
законоположень і нормативних актів у капітальному будівництві, ведення ліцензійної роботи[2]. Важливу роль
в управлінській ієрархії Японії на стику інтересів державних установ і приватного бізнесу відіграє Федерація
економічних організацій, яка є рекомендаційним органом по найважливіших економічних проблемах для
урядових закладів і координуючим – для приватного бізнесу.
Дотримання будівельних норм, законів і правил у Фінляндії контролює – апарат[3]. Міністерство
навколишнього середовища від імені держави видає національні директиви для регіонального планування,
сформульовані в загальнодержавному плані розвитку на 5 років, які розробляються Асоціацією регіонального
планування на рівні губерній.
В Україні ведеться дещо інша державна політика щодо розвитку будівництва. Порівняно із
західноєвропейськими країнами вітчизняна матеріальна база в контексті наявності житла є в 3-5 разів
меншою[4]. В Україні бракує джерел фінансування будівництва, що зумовлено скороченням обсягів державних
капітальних вкладень, зменшенням інвестиційних можливостей суб'єктів господарювання, неспроможністю
значної кількості населення придбати собі власне житло, зносом основних засобів тощо.
В Україні регулюючими органами в сфері будівництва є Державний комітет комунального господарства та
Державний комітет України з будівництва та архітектури. Для галузі будівництва України характерними є
непрозорість та бюрократія, тобто забудовнику потрібно пройти через терни інстанцій, комітетів, державних
організацій з технічного нагляду, проектні установи та багато інших державних кабінетів, що супроводжується
втратою часу, коштів тощо. Реалії сьогодення нажаль свідчать про те, що в Україні дуже повільно
впроваджується закордонний досвід управління будівельною галуззю. Однак вивчення і застосування досвіду
77

провідних закордонних країн в управлінні сферою будівництва має суттєве значення для подальшого розвитку і
розбудови вітчизняної будівельної галузі в сучасних умовах. Важливу роль в управлінні будівельною галуззю
повинні відігравати підприємницькі спілки, які б представляли інтереси підприємців та впливали на
формування державної політики в будівельній сфері. Рекомендації підприємницьких спілок мали б бути
основою для покращення функціонування приватного бізнесу в будівельній сфері та формування чи внесення
змін до законодавчих та нормативних актів. Співпраця органів державної влади та інших активних учасників
будівництва (будівельних корпорацій, підприємницьких спілок тощо) повинна відбуватись на більш прозорому
та відкритому рівнях.
Враховуючи наявність позитивного закордонного досвіду, процес оптимізації державного регулювання
будівельною галуззю України мав би стати запорукою подальшого економічного росту, а відповідно й
зниження рівня інфляції, скорочення дефіциту державного бюджету, стабілізації грошового обороту,
стабільності національної валюти та підвищення рівня життя співвітчизників.
Федерація роботодавців України разом із Держпідприємництвом, Мінрегіонбудом, Мінекономрозвитку та
Антимонопольним комітетом України повинні поглиблено вивчати проблемні питання, що заважають розвитку
будівництва та вжити невідкладних заходів для створення сприятливого інвестиційного клімату у будівництві.
Також варто зазначити, що одним із шляхів забезпечення розвитку будівельної галузі України є формування
позабюджетних інвестицій. На сьогодні існує кілька можливих способів залучення ресурсів для кредитування
будівництва і придбання житла: населення, яке потребує поліпшення житлових умов; підприємства, державні
органи влади і органи місцевого самоврядування, що бажають вирішити житлові проблеми своїх
співробітників; фінансові інвестори.
1.Будівельний комплекс в капіталістичній економіці /(За ред. Я.А. Рекитара). – М.: Наука, 1991. – 271с.
2. Казанський Ю.Н. Управління будівництвом: досвід США, Японії, Великобританії, ФРН, Канади /
Ю.Н. Казанський. - К: Стройвид., 1994. – 407c. 3. Benko G. Geografia Technopolii./ G. Benko. – Warszawa: PWN,
1993. – 215s. 4. Електронний ресурс. – Режим доступу: auc.org.ua/files/f12023092872.doc
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ЯКІСТЬ ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНі
На сьогоднішній день колосальною проблемою постає якість та надійність ювелірної продукції. Якщо
ювелірна промисловість могла похизуватись тим, що висока якість ювелірних виробів підтверджувалась
правом на клеймування власного виробництва, то тепер постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2012
року №1080 «Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів від 2 березня 1998 року
№238 і від 5 лютого 2002 року №157» означає заборону використання державних пробірних клейм для
клеймування виробів власного виробництва з дорогоцінних металів, що призвело до значних непередбачених
втрат.[1, с. 24]
Зокрема, на ДП «Львівський державний ювелірний завод» (далі - ЛДЮЗ) всі витрати підприємства, що
були понесені для забезпечення вимог, пов'язаних з клеймуванням державним пробірним клеймом, а це
організація акредитованої лабораторії, організація дільниці клеймування, прийом і навчання кадрів, придбання
комп'ютерної і лазерної техніки та 15 років бездоганної репутації роботи заводу з державними клеймами,
перекреслені постановою Кабінету Міністрів від 03.10.2012 року № 1080.
За оцінками фахівців державного підприємства така ситуація призведе до зупинки виробництва, на якому
зайнятість населення понад 400 працівників. У рамках країни це створить реальну загрозу повного зникнення
національного виробника ювелірних виробів та відкриє шлях для заповнення українського ринку сумнівною
закордонною, як правило контрабандною, продукцією.
З 1960 року ЛДЮЗ випускає ювелірні вироби із золота 375, 583, 750 проб. А в 1990р. згідно з
міжнародними стандартами підприємство перейшло на виробництво ювелірних виробів із золота 585 проби.
Завод гарантує споживачам високу якість продукції, тому що володіє технічними, технологічними та
виробничими можливостями зміни структури випуску ювелірної продукції залежно від купівельних вимог
ювелірного ринку не лише України, а й таких країн, як Білорусь, Молдова, Туркменістан. Крім того,
підприємство має акредитовану хімічну лабораторію, наявність якої дає право ставити державне клеймо на
випущеній продукції з дорогоцінних металів.
Економічну кризу завод пережив болісно, як і багато інших підприємств країни. Але вже в 2009 — 2011рр.
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львів’янам вдалося наростити обсяги реалізації продукції: з 54,6 до 82,6 млн. грн. в оптових цінах, у тому числі
з 2,7 до 6,7 млн. грн. — на експорт. Виробництво ювелірних виробів під замовлення торговельних організацій
гарантує швидке надходження коштів від продажу та зниження часу їх реалізації, у результаті відбувається
розширення асортименту продукції, у тому числі тематичного характеру, як, наприклад, до Євро-2012.
Нині асортимент продукції, що випускає завод, перевищує 5 тисяч виробів, причому спостерігається не
лише збільшення попиту на вироби із золота, а й на продукцію зі срібла. Більшість продукції продається на
території підприємства — у власних салонах-магазинах.
Асортиментний ряд вітчизняних ювелірних заводів поповнюється не тільки за рахунок виготовлення
традиційних прикрас. З'явилися нові напрями, які раніше були відсутніми в українському масовому
виробництві. Мова йде про виготовлення посуду з дорогоцінних металів. Майстри почали використовувати
техніку емалі і воронування. Раніше ці напрями освоювали тільки вузькоспеціалізовані окремі заводи, сьогодні
ж майже кожне велике українське підприємство пропонує власну продукцію цих груп. Інтерес до виготовлення
посуду сприяв підвищенню попиту на срібло. Якщо в 2006 році срібло займало тільки 38% ринку ювелірних
виробів, то минулого року його частка збільшилася до 49%. І це відповідає європейській традиції, де срібло
займає на ринку більше 60%. Та все ж українські прикраси по художніх характеристиках відстають від світових
тенденцій моди років на 10–15.[4, с. 37]
Основну небезпеку вітчизняні ювеліри вбачають з боку турецьких виробників, чия продукція орієнтована
на недорогі ринки, що розвиваються. Вітчизняні виробники вимушені купувати золото у 2-2,5 рази дорожче ніж
турецькі майстри, не говорячи вже про країни, які самі займаються видобуванням дорогоцінних металів.
З метою збереження вітчизняного ювелірного виробництва, підвищення якості ювелірної продукції та
забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку, вважаємо за необхідність проведення таких
заходів: посилення контролю пробірною службою України за правилами торгівлі ювелірними виробами із
дорогоцінних металів; організування роботи силових структур органів влади з метою вилучення підроблених і
контрабандних ювелірних виробів з торгівлі; відміна Постанови КМУ від 03.10.2012р. № 1080, якою
встановлено заборону використання державних пробірних клейм для клеймування виробів власного
виробництва з дорогоцінних металів.
1. Алексеев Н.С., Гінців Ш.К., Кутянін Г.І. Теоретичні основи товарознавства непродовольчих товарів.
М.: Економіка, 1988. 2. Алесковскій В.Б. Фізико-хімічні методи аналізу. Л.: Хімія, 1988. 3.Галюк В.А. та
ін..Мінералогія дорогоцінних і кольорових каменів виробів: Навчальний посібник. М.: Изд. Міграції, 1981.
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ВИБІР КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ НА РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ТА ПИТНИХ ВОД
За умови прогресивного розвитку ринкових відносин в Україні підприємствам стає дедалі важче
утримувати свої конкурентні позиції.. На сьогодні економіка, що динамічно розвивається, призводить до того,
що підприємства й організації вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і
бізнесу. Сучасні стратегічні підходи зорієнтовані на споживача та ґрунтуються на уникненні чи зміні форми
конкуренції
Одним з прикладів ринків з високим рівнем конкуренції в Україні є ринок мінеральних та питних вод.
Проведений авторм аналіз показав, що найбільшими виробниками мінеральної та питної води Україні в 20092012рр. є: «IDS Group», «Coca-Cola», ПФ «Галс», корпорація «Ерлан/ Біола», корпорація «Оболонь»,
корпорація «Українські мінеральні води», філія «Карпатські мінеральні води», «Росинка». На інших виробників
припадає трохи більше третини загального розливу води в країні. Водночас, проблемою розвитку ринку
мінеральних і питних вод є недобросовісна конкуренція як в сенсі ціни, так і якості продукції. В окремих
випадках дрібні виробники очищають водопровідну воду, газують її і з такою продукцією із суттєво нижчими
цінами виходять на ринок. Також, специфікою ринку мінеральних вод є те, що різні торговельні марки води
конкурують не тільки між собою, але й з продукцією суміжних категорій напоїв. Разом з цим лідери ринку
продовжують дотримуватися агресивної маркетингової політики та застосовувати для цього типові
маркетингові інструменти (реклама, PR, просування продукції через Інтернет тощо). В умовах перенасичення
даного ринку товарною пропозицією, неефективності ведення ціновї конкуренції та тиску з боку товарів79

замінників, виробниками доцільно застосовувати нові інструменти впливу на ринок[1], запропоновані у ряді
новітніх концепцій, які з'являються як спроби пошуку альтернативних способів функціонування у жорсткому
конкурентному ринковому середовищі (латеральний маркетинг, стратегія блакитних океанів тощо).
1. Чухрай Н.І. Стратегії інноваційного розширення та захисту меж ринку від конкурентів/ Н.І. Чухрай //
Проблеми формування та реалізації конкурентної політики: аспекти молодіжного підприємництва: міжнар.
наук.-практ. конф., 17-18 вер. 2009р., тези доп. – Львів: ТзОВ «Компанія«Манускрипт»», 2009. – С. 351-355.
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АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогоднішній динамічний розвиток економіки призводить до того, що підприємства та організації
вимушені постійно еволюціонувати, щоб не залишитися за бортом прогресу і бізнесу. Абсолютно всі ринки
насичені такою мірою, що компаніям доводиться буквально битися за покупців, і це призводить до розуміння
виняткової ролі збуту в діяльності підприємства. Продукція або послуга, вироблена підприємством, повинна
бути продана з урахуванням всіх переваг і побажань клієнтів, і з отриманням найбільшої вигоди. Тому головне
завдання будь-якого підприємця — сумістити бажання клієнтів і власні виробничі можливості. У цьому
випадку у нього буде можливість довести покупцю незаперечні переваги свого товару, або послуги. Саме тому
збутова стратегія є важливою складовою у системі економічної стійкості роботи підприємства.
Орієнтація виробництва на задоволення споживчого попиту вимагає вдосконалення методології
управління збутом продукції вітчизняних підприємств з урахуванням тенденцій розвитку ринкової ситуації, з
одного боку, і особливостей конкретного виробництва, з іншого.
Практика показує, що управління збутом готової продукції вимагає комплексного підходу, заснованого на
маркетингових дослідженнях, так як з переходом до ринкової системи господарювання перед вітчизняними
підприємствами, поряд з іншими проблемами, постала проблема самостійного пошуку споживачів своєї
продукції.
Об’єктивно виникла необхідність удосконалення існуючих збутових систем і розробки економічного
механізму, що дозволяє використовувати ефективні важелі управління збутом продукції на вітчизняних
підприємствах.
Для того, щоб покращити збутову діяльність підприємства необхідно спочатку продіагностувати її стан і
виявити ефективність функціонування вже існуючої збутової системи на підприємстві. На основі виявлення
сильних та слабких сторін збутової діяльності треба розробити стратегічні рішення. Щоб покращити збутову
діяльність необхідно приймати стратегічні заходи, спрямовані на створення більш ефективної збутової
політики.
Одним із найновіших методів стимулювання збуту є відкриття інтернет-магазинів продажу продукції
оптом чи вроздріб, що допомагає позбавитись багатьох проблем, що виникають в збутовій системі
підприємства[2].
Збутова діяльність більшості підприємств має декілька проблем, які необхідно терміново вирішувати для
того, щоб підприємство було більш прибутковим. Одним з найкращих рішень для підприємства може бути
відкриття інтернет-магазину.
Продаж через Інтернет буде слугувати для підприємства новим каналом збуту, що дозволяє домогтися
значної економії витрат, що досягається шляхом зниження операційних витрат. Витрати на відкриття онлайнмагазину складають близько 50 тис. грн. В цю суму входять витрати на розробку дизайну сайту, програмне
забезпечення та пошукову оптимізацію.
Однак, не дивлячись на перспективність та достатньо велику кількість переваг інтернет-магазину, існує ряд
недоліків та супутніх труднощів, що суттєво можуть вплинути на формування ефективної збутової стратегії.
Окрім підтримання власне інтернет-магазину, необхідно привернути увагу клієнтів[3].
У наш час Інтернет надає широкий спектр можливостей і різноманітних інструментів для популяризації
Інтернет-ресурсу. Усі вони відрізняються ефективністю та, відповідно, пов’язаними з ними витратами. Тому
варто розробляти рекламну кампанію таким чином, щоб забезпечити максимальну ефективність і разом з тим
не втратити можливість повернути інвестиції підприємства.
Відкривши успішно функціонуючий інтернет-магазин, підприємство зможе позбавитися залишків готової
продукції на складі, і тим самим підвищити прибутковість підприємства.
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Є велика кількість підходів до покращення збутової діяльності підприємства, і їх характер залежить від
специфіки роботи підприємства, стану вже існуючої збутової системи та ефективності її функціонування. Такий
метод стимулювання збуту як створення інтернет-магазину є економічно виправданим та доцільним.
Очевидним є те, що такий метод має значно більше можливостей та більш низькі ризики в порівнянні з
традиційним веденням бізнесу. Враховуючи тенденцію зростання інтернет-користувачів та інтернет-придбань,
можна прогнозувати, що через декілька років мережа стане основним джерелом для здійснення покупок
населенням і, відповідно, основним осередком торгівельних точок.
1. Войчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу / А.В. Войчак // Маркетинг в Україні. — 2010.
— № 2. — С. 42-43. 2. Матвійчук-Сосніна Н. Розвиток маркетингових комунікацій в Інтернет-просторі
України // Маркетинг в Україні. — 2011. — №6. — С. 14-16. 3. Пересадько Г.О. Аналіз маркетингової політики
просування та збуту продукції підприємства / Г.О. Пересадько, О.В. Пересадько, О.В. Радченко, С.І. Науменко
// Механізм регулювання економіки. Міжнародний науковий журнал. — 2010. — Т. 3, № 3 (48). — С. 72-80.
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ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛІВ ЛЬВІВЩИНИ
Розвиток туристичної індустрії у Львівській області та в цілому в Україні є надзвичайно актуальним, адже
сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, підвищенню зайнятості населенню та сприятиме виходу
економіки з кризи.
Провівши аналіз наявного потенціалу готельного господарства Львівщини[1], можна визначити основні
проблеми та недоліки його діяльності.
Удосконалення МТБ існуючих та будівництво нових сучасних готелів:
- З метою залучення інвестицій у сферу готельного господарства забезпечити створення бази даних вільних
земельних ділянок для будівництва готелів, зокрема, з урахуванням можливості побудови підземних паркінгів.
- Враховуючи тенденцію розвитку готельної мережі «малих» готелів, залучити науковців-маркетологів та
розробити модель окупності типового «малого» готелю, діагностику та оцінку його маркетингових
можливостей з врахуванням місцевих факторів впливу.
- Забезпечити певні запобіжні заходи для життєдіяльності готелів (автономне водо- та енерго- постачання
тощо), цілодобове чергування ремонтно-технічного персоналу.
Підвищення якості обслуговування.
Однією з основних умов підвищення конкурентноздатності готелів є відмінне обслуговування клієнтів.
Клієнти завжди пам'ятають заклади, в яких вони почуваються комфортно. А в ті готелі, де їх обслуговували
погано, скоріш за все, більше ніколи не повернуться. Для покращення якості готельних послуг необхідно не
тільки відновити їх МТБ, а й підвищити кваліфікацію менеджерів, всіх працівників підприємств готельного
сервісу, покращити якість веб-ресурсів та запровадити участь власників готелів у фінансуванні спільних
ініціатив, проводити обговорення та вирішення проблемних питань по всіх аспектах розвитку туристичної
галузі. Для цього необхідно:
- Впровадити програму підвищення якості послуг у готелях "Обслуговування клієнтів".
- Активізувати співпрацю навчальних закладів з підготовки кадрів для підприємств готельного бізнесу
шляхом удосконалення механізму виробничої практики на базі готелів.
- Забезпечити проведення “круглих столів”, конференцій, презентацій, бізнес-зустрічей з представниками
туристичної інфраструктури, інших виконавчих і контролюючих органів.
- Запровадити навчання обслуговуючого персоналу іноземним мовам (мінімум англійської, німецької,
румунської, російської, польської).
Забезпечення функціонування готелів відповідно існуючої нормативно-правової бази:
Однією з найважливіших характеристик якості готельного господарства Львівщини є рівень комфорту,
який визначається технічним оснащенням, складом номерів та обсягами пропонованих послуг. У багатьох
країнах готелі поділяють на категорії ("зірки"), що дозволяє клієнтам наперед орієнтуватися стосовно якості і
номенклатури послуг, а також можливих цін. Критеріями для віднесення готелів до окремих категорій є якість
приміщень загального користування і номерів, кількість ванних та душових кімнат, стандарти умеблювання,
види, кількість та якість технічного обладнання (наприклад, засоби зв'язку, кондиціонери), рівень та асортимент
послуг з харчування, інших послуг тощо.
Реалізація основних пріоритетів готельного господарства сприятиме розвитку готельної сфери, як однієї з
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основних складових туристичної індустрії; підвищить зацікавленість внутрішніх та іноземних інвесторів до
готельної галузі; підвищить та наблизить рівень обслуговування і якість надання послуг до загальноприйнятих
світових стандартів. Основні пріоритети, які розглянуті у роботі сприяють розвитку готельного господарства
Львівщини та України в загалом.
1. Опанащук Ю.Я. Система послуг готельного комплексу, їх класифікація та особливості / Ю.Я Опанащук
// Вісник ЛКА: збірник наукових праць. - Львів: вид-во ЛКА, 2007. - Вип. 26. - С. 399-402. - (Серія економічна). 2.
Опанащук Ю.Я. Суть та класифікація готельних підприємств / Ю.Я. Опанащук // Вісник Житомирського
національного агроекологічного університету. - 2008. - № 2. - С. 347-351. використаної літератури. 3.
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ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЯКОСТІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
На сучасному етапі соціально-економічного розвитку найважливішим завданням діяльності підприємства
має бути постійний, ретельний аналіз дослідження якості продукції та виявлення її пріоритетних чинників на
всіх товарних ринках, у тому числі продукції продовольчого комплексу.
Визначенню складових якості продовольчої продукції присвячено багато досліджень науковців та
практиків, зокрема Б.М.Данилишина, Л.В.Дейнеки, А.О.Коваленка, П.І.Коренюка, Е.І.Шелудька, Ю.М. Хвесика
та інших. Аналіз наукових праць показав, що головним чинником забезпечення високого рівня
конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції є її якість.
Сьогодні у світі значно підвищились вимоги споживачів до якості харчових продуктів. Тому особливої
актуальності після вступу України до СОТ набуває питання державного регулювання якості продукції, яке
здійснюється через систему стандартизації та сертифікації.
Конкурентоспроможною на європейському ринку може бути лише та продукція, яка розроблена згідно з
міжнародними та європейськими стандартами. Саме тому одним з пріоритетних напрямів діяльності
Держспоживстандарту України є забезпечення розвитку національної системи стандартизації та її гармонізація
зі системами стандартизації ЄС.
Важливою характеристикою харчових продуктів є висока залежність їхньої якості від складу та якості
сировини, яка теж визначається системою показників, що відображають хімічний склад, фізичні властивості,
вологість, забрудненість, однорідність, калорійність. Однак виробництво продуктів харчування високої якості
та глибоке комплексне перероблення сільськогосподарської сировини з максимальним збереженням корисних
речовин можна досягти лише завдяки докорінній реконструкції підприємств харчової промисловості,
оснащенню їх сучасною технікою за рахунок налагодженого в країні виробництва вітчизняного обладнання,
створення нових енергоощадних технологій тощо.
Важливою умовою ефективності виробництва є ощадливе використання ресурсів. Зважаючи на те, що
сьогодні загальносвітовою тенденцією є пошук нових шляхів одержання продовольчої продукції,
господарський механізм у харчовій і переробній промисловості нашої країни повинен бути спрямований на
посилення режиму економії сировини та енергоресурсів, оптимізацію технологічних процесів і витрат усіх
видів ресурсів, впровадження у виробництво нетрадиційної сировини, пошук нових технологічних і технічних
рішень та виробництво конкурентоспроможних харчових продуктів. Це зумовлює переорієнтацію підприємств
харчової промисловості, оперативне впровадження науково-дослідних розробок, що передбачають покращення
якісних показників і зниження собівартості харчової продукції.
Для вирішення цього складного завдання важливим інструментом підприємств є одержання інвестиційних
ресурсів. Привабливість галузі для іноземних інвесторів, перш за все, полягає у швидкості обігу капіталу, що
зменшує ризики інвесторів та кредиторів. З огляду на це важливо створити сприятливі умови як для іноземних,
так і вітчизняних інвесторів.
Найважливішими кроками у цьому аспекті є: створення державою відповідної законодавчо-нормативної
бази, усунення практики надання окремим підприємствам необґрунтованих пільг, ліквідація протекціонізму та
корумпованості суспільства, стимулювання розвитку національного товаровиробника, зниження занадто
високої реальної відсоткової банківської ставки тощо.
Важливими функціями підприємств продовольчого комплексу є стабільний збут продукції, який відповідав
би їх потужності, постійний пошук нових ринків збуту, боротьба з конкуренцією. У їх реалізації якість
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продукції набуває пріоритетного значення. Для цього необхідно постійно рекламувати свою продукцію;
забезпечити якісні смакові показники продукції, що відповідали б чинним нормативним документам і попиту
споживача; розробляти нові види високоякісної продукції; вирощувати харчову сировину, яка відповідала б
усім екологічним та економічним вимогам.
Отже, в умовах сучасної ринкової економіки для успішної роботи на продовольчому ринку будь-якому
підприємству необхідно постійно вдосконалювати якість продукції, покращувати її споживчі властивості,
намагатися знизити собівартість продукції за рахунок впровадження новітніх технологій, а не за рахунок
зниження якості продукції.
1. Остапчук М.В., Сердюк Л.В., Овсянникова Л.К. Система технологій [Текст] Підручник /
М.В. Остапчук, Л.В. Сердюк, Л.К. Овсянникова - К.: Центр учбової літератури. - 2007. – С. 368.;
2. Дейнеко Л.В. Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку [Текст] / Л.В. Дейнеко,
А.О. Коваленко, П.І. Коренюк, Е.І. Шелудько; За ред. Б.М. Данилишина. - К.: Наук. думка. - 2007. –С. 276;
3. Хвесик Ю.М.
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засади
дослідження
взаємозв'язку
конкурентних
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і
конкурентоспроможності підприємств АПК [Текст] // Економіка та держава. - 2009. - № 4. - С. 31-33.

Яцишен С.В.
гр. МОРм-23.
Науковий керівник – к.е.н., доц. Рачинська Г.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВЩИНИ
Будівельна галузь є однією з рушійних сил, що забезпечує соціально-економічний розвиток Львівщини.
Підприємства Львівщини за січень-вересень 2013р. виконали будівельних робіт на 1548,8 млн. грн., з них
житлових будинків зведено на 324,5 млн. грн., господарських – на 507,2 млн. грн., а інженерних споруд – на
717,1 млн. грн. Індекс будівельної продукції у січні-вересні поточного року порівняно з відповідним періодом
2012р. становив 85,7%. Серед регіонів України за обсягами будівництва Львівщина посіла дев’яте місце.
Найбільше робіт виконано з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння - 80,5%
загального обсягу; з капітального ремонту – 10,9%; з поточного ремонту – 8,6% (див. рис.1)[2].
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Рис. 1. Структура обсягу будівельних робіт за видами будівельної діяльності Львівської області
Головною проблемою, яка постає перед будівельною галуззю на даному етапі, є створення сприятливого
інвестиційного клімату на Львівщині, реальних фінансово-кредитних механізмів для стимулювання
промислового та житлового будівництва з метою підвищення конкурентоздатності галузі, через те, що ринкові
умови господарювання вимагають формування нових засад взаємовідносин учасників інвестиційного процесу у
капітальному будівництві.
Пропозицією щодо вирішення даної проблеми є формування позабюджетних інвестицій. Джерелами цих
ресурсів зокрема можуть виступати:
 населення, яке потребує поліпшення житлових умов;
 підприємства, що бажають вирішити житлові проблеми своїх співробітників;
 державні органи керування і місцеві адміністрації;
 фінансові інвестори.
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Одним із видів фінансового забезпечення житлового будівництва може стати довгострокове кредитування,
або іпотека. Сьогодні іпотека є найпоширенішим видом фінансових операцій у розвинутих країнах.
Серед пріоритетних напрямів розвитку будівельної галузі Львівщини можуть бути:
 розробка нових та удосконалення існуючих проектів будинків і споруд різного призначення для
звичайних та складних інженерно-геологічних умовах з метою створення умов безпечного проживання
населення та технологічної безпеки будівель та споруд;
 стандартизація та нормування у будівництві, що сприятиме удосконаленню діючого законодавства і
нормативної бази та адаптуватиме їх до міжнародної нормативної бази;
 підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації у сферах будівництва та архітектури, що дозволить
підвищити рівень вирішення науково - технічних та технологічних проблем у зазначених сферах;
 розробка і впровадження новітніх технологій будівництва та експлуатації споруд, що забезпечить
ресурсо- та енергозбереження як у житлово-комунальному господарстві, так і у промисловому та створить
комфортні умови для проживання населення і виконання ним виробничих функцій.
Фінансовий механізм будівельного комплексу Львівщини потрібно вдосконалювати, задіявши нові
джерела та форми фінансування, досягнувши таким чином баланс цілей стратегічного розвитку та його
фінансового забезпечення[1].
1. Сікорака Л.А., Пшенишна Л.М. Проблеми та перспективи розвитку будівельної галузі регіонів
[Електронний ресурс] – Режим доступу: ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/19822/1/43_
Sikoraka_Pshenishna.pdf 2. Соціально-економічний розвиток України / Державна служба статистики України
[Електронний ресурс] – Режим доступу: lv.ukrstat.gov.ua
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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
За останні 5 років більшість промислових підприємств України понесла значні збитки, викликані
передусім масштабною кризою 2008-2009 років, а також подоланням її наслідків. Ці підприємства були
змушені або зменшувати обсяги виробництва, або ж взагалі згортати виробництво, а до банкрутства їх призвело
насамперед послаблення економічної безпеки під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів.
Саме тому метою даної публікації є дослідити зміст економічної безпеки підприємства, можливі фактори
впливу на її рівень і розглянути можливі варіанти забезпечення економічної стабільності промислових
підприємств України.
Незважаючи на значимість досягнення економічної безпеки промислових підприємств, її рівень фактично
не висвітлений у законодавчо-нормативних документах, також практично відсутні методичні матеріали щодо
визначення і управління економічною безпекою промислових підприємств.
Після узагальнення найбільш популярних визначень поняття економічної безпеки[1-3] нами було
сформульоване таке: економічна безпека – це процес забезпечення стабільного функціонування промислового
підприємства, фінансового розвитку та спроможності виконувати поставлені цілі та завдання, з урахуванням
сукупного впливу зовнішніх загроз і внутрішніх проявів ризику.
При цьому відзначимо, що більшістю вчених виділяється 7 основних складових економічної безпеки
промислового підприємства: інформаційно-аналітична, фінансова, виробничо-технологічна, кадрова,
законодавчо-правова, екологічна і силова.
На економічну безпеку промислового підприємства впливає низка факторів, які поділяться на внутрішні та
зовнішні[2]. Класифікацію внутрішніх факторів нами доповнено їх диференціацією за рівнем розвитку
аналізованих суб’єктів господарювання і виділено такі ознаки: рівень економічного розвитку підприємства,
ступінь адаптації промислових підприємств до зовнішніх умов господарювання, стабільність та особливості
стану розвитку організаційно-економічних механізмів забезпечення функціонування підприємств, ступінь його
участі у міжрегіональних і міжнародних господарських зв’язках.
Для успішного уникнення і протистояння ризикам, необхідно сформувати загальну концепцію управління
економічною безпекою промислового підприємства. Для розробки і реалізації такої концепції (з урахуванням
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окремих положень, зазначених у[3], та з нашими коректуваннями і доповненнями) пропонуємо включити три
блоки:
1. Блок аналізу показників економічної безпеки, у якому формуються бази даних щодо визначення впливу
зовнішнього оточення на економічну безпеку промислового підприємства, та бази даних показників оцінки
його стану і результатів діяльності
2. Блок оцінювання загроз економічної безпеки промислового підприємства, у якому проводиться
класифікація загроз, визначення їх взаємозв’язків, вибір моделей та методів оцінювання рівня небезпеки.
3. Блок управління економічною безпекою підприємства, у якому проводиться вибір управлінських рішень
та оцінюється їх ефективність. До системи вибору таких рішень віднесемо етапи: виявлення управлінської
проблеми чи завдання, попередньої постановки цілей, збору і аналізу необхідної інформації, визначення
вихідних характеристик проблеми з урахуванням накладених обмежень, уточнення цілей і критеріїв
управління, кінцевого їх формулювання, обґрунтування і побудови формалізованої моделі проблемної ситуації,
розробки альтернативних варіантів і вибору способу рішення, його економічного обґрунтування, організації і
контролю виконання рішення.
Загалом можна зробити висновок про необхідність своєчасного і адекватного управління економічною
безпекою промислових підприємств з огляду на набір зовнішніх і внутрішніх можливих ризиків і загроз та
зважаючи на потенційні сфери прояву різних небезпек. Реалізація управління економічною безпекою
промислового підприємства може стати більш грамотною за умови уведення певної запропонованої нами
концепції, яка дозволить вчасно реагувати на виявлені загрози, ризики і протистояти посиленню нестабільності
середовища.
1. Козаченко Г.В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення:[монографія] /
Г.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К.: Лібра, 2005. – 280с. 2. Жаліло Я.А. Економічна
стратегія держави: теорія, методологія, практика:[монографія] / Я.А. Жаліло. – К.: НІСД, 2005. – 368 с.
3. Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства /
І.В. Сорокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №12. – С. 114-122.
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ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНА ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
В сучасних умовах господарювання підвищення рівня конкуренції малих і середніх підприємств є одним із
важливих стратегічних пріоритетів сталого розвитку України. Інноваційна модель розвитку та сприятливе
інвестиційне середовище безпосередньо поліпшує національну економіку країни. А тому, саме сьогодні,
ключовою проблемою для уряду нашої країни є формування висококонкурентної економіки на основі
інноваційного розвитку. Конкурентоспроможність малого і середнього бізнесу розглядається в численних
наукових працях В.І. Ландика[1], Є.В. Савельєва[2], В.П. Соловйова[3], С.І. Юрія[2], Дж. Воркса[4], М.
Джорджа[4].
Малий та середній бізнес виникає і розвивається в досить жорсткому конкурентному середовищі, тому
власники таких підприємств повинні дуже швидко і чітко приймати відповідні бізнес-рішення. Сьогодні
економіка України посідає 84 місце у рейтингу конкурентоспроможності країн світу, в порівнянні: Естонія – на
20 місці, Словенія – на 32, Чехія посідає 38 місце[5].
Ми вважаємо, що реальним шляхом нарощення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
малого і середнього бізнесу є посилення інноваційної стратегії, спрямованої на управління якістю.
Конкурентоспроможність підприємницьких структур малого та середнього бізнесу можна визначити, як
здатність підприємницьких структур проявляти гнучкість, адаптивність до постійних змін зовнішнього
середовища з метою збільшення, зменшення, або збереження займаної частки ринку, в залежності від стратегії
підприємства. Тобто конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу проявляється у тому, що: а)
приватне підприємство може швидко перепрофілюватися для випуску тієї чи іншої продукції; б) відсутній
величезний адміністративний апарат, який гальмує розвиток підприємства; в) індивідуальний підхід до кожного
клієнта, що дозволяє краще задовольнити його потреби.
Сучасне ринкове середовище є дуже мінливим. Безперервно відбуваються зміни в смаках та уподобаннях
споживачів, нововведення в технологіях. Все це відкриває для малого та середнього бізнесу конкурентні
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переваги перед великими підприємствами, з яких можна виокремити найбільш важливі: орієнтація на постійну
реалізацію можливостей оперативного оновлення технологій; прийняття на себе ризику здійснення тих видів
робіт, які економічно не доцільно розвивати великому бізнесу; сталість інноваційної поведінки як підвищення
швидкості здійснення інновацій у всіх сферах діяльності малого і середнього підприємства; використання
нових технологій маркетингових досліджень і активної реклами, доступної малому та середньому бізнесу.
Одним із способів підтримки інноваційної діяльності малих підприємств є банківське кредитування. Так як
кредити банків виступають вагомим фінансовим важелем стимулювання та забезпечення інноваційної
діяльності підприємства, то для підвищення ефективності вітчизняної системи банківського кредитування
інноваційної діяльності малого підприємництва доцільно запровадити наступне: 1) створити ефективну систему
інноваційного кредитування, зменшити відсоткову ставку за інноваційними кредитами, щоб зробити їх більш
доступними для малих підприємств; 2) розширити ресурсну базу банківської системи, що призведе до
ефективного використання кредитних ресурсів на реалізацію інноваційних проектів малими підприємствами; 3)
проводити політику стимулювання строкових депозитів населення, оскільки ці кошти є основним джерелом
«дешевих» кредитних ресурсів для розвитку малого і середнього бізнесу.[6, ст. 31-35].
Отже, роль малого та середнього підприємництва в Україні з кожним роком набуває все більшого
значення. Без його існування ринкова економіка не має можливостей повноцінно функціонувати та
розвиватися. Оцінивши наявну ситуацію, можна сказати, що на даний момент у нашій державі не приділяється
достатня увага питанню підтримки малого підприємництва. Це зумовлено тим, що в Україні присутнє таке
явище як злиття влади та бізнесу. Влада не на всі сто відсотків зацікавлена у створенні сприятливих умов для
розвитку малих підприємств. Через це на українському ринку сформувались значні перешкоди для становлення
і розвитку малого підприємництва як повноцінного явища економіки.
1. Ландик В.И. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения. – К.: Наукова
думка, 2003. – 364с. 2. Економічні проблеми ХХІ ст. Міжнародний та український виміри / За ред. С.І. Юрія,
Є.В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595с. 3. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный
процесс в конкурентной экономике. – К.: Феникс, 2006. – 560с. 4. George, M.L., Works, J., Watson-Hemppill Fast
Innovation. Achieving Superior. K. 2004. 5. World economic forum [Електронний ресурс] - Режим доступу:
weforum.org/ issues /global-competitiveness/index.html. 6. Бузько І.P., Шайдеров В.О. Дослідження зарубіжного
досвіду організації інноваційної діяльності малих підприємств // Прометей. –– 2006. –– № 3 (21). –– С. 31-35.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ
У сучасній економіці страхування виступає в ролі найважливішого стабілізатора процесу суспільного
відтворення. Постійне збільшення техногенних, економічних і соціальних ризиків загрожує збереженню й
подальшому зростанню суспільного багатства, що вимагає від держави та суб’єктів господарювання
запровадження принципово нових страхових продуктів. На українському страховому ринку ще недостатньо
використовуються інноваційні технології, внаслідок чого існує потреба в розробці нових сучасних страхових
продуктів, адаптованих до посткризового стану економіки країни та здатних задовольнити раніше не охоплені
потреби потенційного страхувальника.
Останнім часом на вітчизняному ринку страхування життя з’явилося чимало інноваційних продуктів, що
привертають увагу потенційних клієнтів та посилюють конкурентні переваги страхових компаній, які їх
впроваджують. Серед таких продуктів найбільш цікавими є програми, що передбачають розміщення коштів у
золото, житлові програми, які дозволяють накопичувати квадратні метри нерухомості, та дитячі соціальні
проекти.
Якщо порівняти вітчизняний страховий ринок із закордонними, то можна назвати такі ознаки закордонних
страхових ринків, які ще не притаманні українському:
1. У США широко використовується електронний банк по всіх страхових компаніях, що дає можливість
розподілити компанії за рівнями ризику, розмірами премії тощо.
2. Ряд великих страхових компаній Німеччини, вирішуючи питання активізації, обходяться без дорогих
послуг страхових посередників, інформуючи потенційних клієнтів про пропоновані страхові послуги шляхом
розсилання відповідної інформації поштою. Страховики Німеччини не мають права займатися якою-небудь
іншою діяльністю, крім страхування.
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3. У Франції на доповнення до традиційних прямих методів реалізації страхових полісів (купони, каталоги,
ТВ - маркетинг), розвивається ще й продаж через французьку телефонну систему «Мінітсл».
Страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань.
Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку чи у випадку втрати
дієздатності через нещасний випадок. На Заході виплати за довгостроковими договорами страхування
складають основу доходу громадян пенсійного віку.
Незважаючи на відносно позитивну динаміку розвитку цього виду страхування, наша країна ще має
розв’язати велику кількість проблем, пов’язаних з відсутністю відповідних традицій страхування життя,
недосконалістю захисту прав споживачів страхових послуг, неурегульованістю вітчизняного законодавства,
низького рівня страхової культури населення, велика кількість страхових компаній з низьким рівнем
капіталізації, а також слабкий розвиток національного перестрахового ринку.
Інноваційним напрямом діяльності страхових компаній передбачає використання нового інформаційного
програмного забезпечення, а саме: web-інтерфейсу та асистанс-програм. Впровадження web-програм у
страхуванні дозволить здійснювати дистанційне обслуговування клієнтів, сприятиме зменшенню
адміністративних витрат страховика та скороченню часу на укладання договору. Програма інтерфейс на ринку
страхування життя сприятиме дистанційному доступу клієнтів до власних накопичувальних рахунків,
надаватиме можливість відслідковувати стан власного рахунку. Асистанс програми передбачатимуть
консультації та надання додаткових послуг клієнтам в разі настання страхового випадку.
Закон "Про інноваційну діяльність" містить положення щодо відповідальності спеціально уповноваженого
органу у сфері інноваційної діяльності за повноту і достовірність експертизи і за збереження конфіденційної
інформації, пов'язаної з інноваційними проектами. Неправомірні кваліфікація і державна реєстрація проекту як
інноваційного тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. Фінансова підтримка інноваційної діяльності
страхових компаній здійснюється за рахунок Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки
Крим, місцевих бюджетів (у межах коштів, передбачених відповідними бюджетами) (ст. 17 Закону "Про
інноваційну діяльність").
Створення нового продукту та виведення його на ринок – це складний процес, який потребує значних
затрат, але без нього не може обійтися ні одна страхова компанія, яка планує функціонувати довгий період
часу. Новий страховий продукт повинен забезпечувати сучасні потреби страхувальника, тобто не базові, а
більш високі, відрізнятися від інших та становити інтерес для потенційних споживачів, бути простим і зручним
для реалізації, мати конкурентоспроможні переваги, відрізнятися високою якістю. Тільки за наявності всіх
названих ознак створений страховий продукт зможе стати гідним компонентом страхового ринку та сприятиме
зміцненню позицій останнього як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002 N 40-ІV (ст.2,14). 2. Українське агентство
фінансового розвитку / Інноваційні продукти на вітчизняному ринку страхування життя [Електронний
ресурс] – Режим доступу: ( ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/137.htm).
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РЕПУТАЦІЙНІ РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Інноваційне підприємство – це підприємство, яке розробляє і застосовує нові або вдосконалені продукти,
технологічні процеси та інші види інноваційної діяльності[1, с. 252]. Інноваційне підприємство відрізняється
від усіх інших видів насамперед тим, що займається створенням високоризикованих проектів. Ризик – це оцінка
невідповідності прогнозних і реальних результатів діяльності[2, с. 25]. Без ризику неможлива будь-яка
діяльність підприємства. Все більшого значення зараз набувають репутаційні ризики, які є менш вивчені, ніж
інші види ризиків, але повинні враховуватись в процесі прийняття рішень.
Поняття «репутаційний ризик» серед вчених поки не одержало єдиного визначення і науковці трактують
його по-різному.
Ариф Заман вважає, що репутаційний ризик визначається як реальна чи потенційна загроза діловій
репутації – загроза, яка, якщо її не контролювати належним чином, здатна привести до згубної для репутації
кризи[3, с. 2].
На думку Дженні Райнера репутаційний ризик – це те, що може вплинути на репутацію або негативно
(загрози) або позитивно (можливості)[4].
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Д. Гончаров розглядає репутаційні ризики як ризики звуження масштабів діяльності організації (аж до
ліквідації) внаслідок втрати довіри до неї з боку клієнтів і ділових партнерів[5, с. 36].
Інноваційне підприємство повинно дбати про свою репутацію перш за все. Адже як стверджує Філ Воттс:
«Репутація – це кредит довіри наших клієнтів … баланс якого може і зростати, і знижуватись»[6, с. 25].
Відповідно, репутаційні ризики пов’язані зі зміною рівня довіри до компанії. Якщо інноваційне підприємство
реалізувало невдалий інноваційний проект, то це чинить негативний вплив на його репутацію. Це в свою чергу
може призвести до втрати інвесторів, споживачів та фінансової кризи. Тобто ризик за визначенням впливає
саме на репутацію. Тому для фінансового процвітання бізнесу вкрай важливо управляти його репутаційними
ризиками та постійно підтримувати довіру споживачів до підприємства.
Інноваційне підприємство повинно впроваджувати інноваційний продукт на основі оправданих очікувань.
Саме тому важливою задачею інноваційного підприємства є поглиблене вивчення причин виникнення ризику
та оцінювання його небезпеки.
Рівень репутаційних ризиків в інноваційних підприємствах залежить в першу чергу від стану організації
діяльності на підприємстві. Щоб підвищити довіру до підприємства потрібно активно вводити рекламні заходи.
При управлінні репутаційними ризиками важливі насамперед такі фактори як клімат в колективі та репутація
керівника підприємства, а також спроможність підприємства розробляти нові ідеї.
Здійснення інноваційної діяльності підприємства пов’язано з високим ризиком, бо чим вищий рівень
інновацій, тим вищий рівень ризиків. В інноваційних підприємствах ризики потрібно мінімізувати,
застосовуючи різні заходи, які б дозволяли прогнозувати настання ризикових подій та зменшити втрати.
Репутаційний ризик в інноваційній діяльності виступає негативним чинником для реалізації підприємством
свого інноваційного потенціалу. Контролювати репутаційні ризики інноваційних підприємств можна шляхом
щоденної перевірки повідомлень про підприємство у ЗМІ з метою заперечення негативної інформації та
припинення її поширення.
Нажаль, вплив репутаційного ризику на ефективну діяльність інноваційних підприємств ще не достатньо
усвідомлений. Але без урахування репутаційних ризиків неможливо формувати репутацію інноваційного
підприємства, а отже і раціонально ним управляти.
1. Экономическая энциклопедия / под ред. Л.И. Абалкина. – М.: Экономика, 1999. – 920с. 2. Татаркин А.И.,
Попов Е.В., Власов М.В. Основные термины современной экономической теории / А.И. Татаркин, Е.В. Попов,
М.В. Власов. – Екатеринбург: Изд-во Ин-та экономики УРО РАН, 2008. – С. 25 (препринт). 3. Ариф Заман.
Репутационный риск: управление в целях создания стоимости / Ариф Заман: Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес,
2008. – 416с. 4. Jenny Rayner. Understanding Reputation Risk and Its Importance [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: qfinance.com/ business-strategy-best-practice/understanding-reputation-risk-and-its-importance?page=1.
5. Гончаров Д.С. Управление рисками и эффективность бизнеса / Д.С. Гончаров. – М.: Вершина, 2007. – 224с.
6. Leslie Gaines Ross. Corporate Reputation: 12 Steps to Safeguarding and Recovering Reputation. – Wiley. – 2008. –
208 pages.

Галущак О.І.
гр МОРм - 12з
Науковий керівник – к.е.н., доц. Новаківський І.І.
СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Потреба в інформації для прийняття маркетингових рішень значно зросла за умов становлення в Україні
ринкової економіки, особливо в умовах невизначеності, пошуку шляхів для прийняття рішень в складному
соціально-економічному становищі з метою зниження ступеня ризику, необхідності оперативного виявлення
змін у зовнішньому середовищі та своєчасного реагування на них на об'єкті діяльності[2,3].
Сучасний стан ефективності функціонування вітчизняних малих і середніх підприємств знаходиться на
досить незначному рівні. Неефективні низькоякісні виробництва швидко зникають, тому що вони не
витримують конкуренції з ефективними і високоякісними виробництвами. Але подальше швидке поширення і
прийняття практики удосконалення діяльності від конкурента до конкурента задає нові правила гри і ставить
нові завдання. Проте вже сьогодні є приклади досить успішного впровадження сучасних стандартів управління
підприємствами типу ERP та CSRP (наприклад, ЗАТ «Весна»). Поєднання ефективних механізмів
інформаційного забезпечення виробничих процесів та зовнішньо-орієнтованих маркетингових систем.
Сьогоднішня вимога для успішного підприємства – досконале оперативно перебудовуване виробництво в
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поєднанні з розвинутими елементами маркетингового інформаційного забезпечення. Своєчасно аналізувати
маркетингову інформацію без застосування інформаційних технологій неможливо. В першу чергу це викликано
тим, що скоротилися терміни технологічного процесу з випуску товарів. З іншої сторони, загострення
конкуренції та скорочення термінів розробки товарів аналогів потребує швидких точних дій[1, с. 28].
Планування виробництва і всієї діяльності підприємств перевизначається і стає плануванням замовлень
покупців і динамічним виробництвом. Сучасне завдання, яке стоїть перед вітчизняними підприємствами,
полягає в безпосередній інтеграція з інформацією про конфігурацію замовлень. Це необхідно для виробничих
підрозділів, щоб збільшити цілісність процесу планування шляхом зниження кількості повторної роботи і
зниження числа перерв через наплив замовлень. Удосконалення виробничого планування дає можливість
виробникам забезпечити кращу оцінку строків поставок і поліпшити постачання вчасно. Таким чином, тепер
виробниче планування дозволяє оптимізувати операції на основі дійсних купівельних замовлень, а не на
прогнозах або оцінках. З доступом в реальному часі до точної інформації про замовленнях покупців, підрозділи
планування можуть динамічно змінювати групування робіт, послідовність виконання замовлень покупців,
придбання та укладення субконтрактів з метою поліпшення обслуговування покупців і зниження вартості.
Вимоги споживача до продукту можуть передаватися безпосередньо від покупця до виробника чи
постачальника, усуваючи помилки і затримки, які зустрічаються при трансляції замовлень покупців в
замовлення на покупку. Зміни в замовленні покупця можуть призводити до автоматичних змін у замовленнях
постачальникам, зменшуючи кількість повторної роботи і затримки. Якість продуктів і правильність
замовлення основних комплектуючих можуть бути значно покращені, а також зменшені цикли їх доставки.
Таким чином доведено, що в сучасних умовах ринкового середовища підприємство знаходиться під
постійним впливом факторів, пов’язаних з розвитком технологій, що спрощують обробку великих обсягом
інформації. Інтенсифікація інноваційних процесів, впровадження технологій управління таких як ERP та CSRP
значно скорочують час на збір і обробку інформації, відбувається перехід від ієрархічних до сітьових структур
управління, інтеграції способів досліджень, домінуванні інформаційних комунікацій. В таких умовах
трансформуються комунікативні зв’язки та сутність ринкових, економічних, соціальних та правових аспектів у
сфері діяльності суб’єктів господарських відносин. Все це вказує на формування нових економічних відносин,
побудованих на знаннях та інформації. Нові економічні відносини потребують використання інформації та
динамічних знань, забезпечених сучасними інформаційними технологіями і системами, що вказує на
актуальність даного напрямку дослідження. Це обумовило актуальність даної теми дослідження.
Можна констатувати, що одним з факторів впливу на конкурентоспроможність підприємства в сучасних
умовах є підвищення ефективності маркетингової діяльності за рахунок впровадження та ефективного
використання інформаційних технологій маркетингового управління за певними напрямками[4, с. 324].
1. Ойнер О.К., Попов Е.В. Виртуальный маркетинг и его применение на отечественных предприятиях //
журнал "Маркетинг". - 28-35с. 2. Ловчиков Д. Принципы построения маркетинговой системы iteam.ru/articles.php?pid=2&tid=2&sid=28&id=84 3. Котлер Филип Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под
ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 2000. - 752с. 4. Маркетинг: Учебник/ Романов А.Н.,
Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др., Под ред. Романова А. Н.. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.- 560с.
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ІГРОФІКАЦІЯ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД МОТИВУВАННЯ В БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ ТА
РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
У діяльності багатьох організацій спостерігається падіння індивідуальної продуктивності на робочих
місцях, не зважаючи на розвиток засобів праці. Проблема на думку багатьох експертів полягає в знижені рівня
зацікавленості працівників у своїй роботі, у порівняні зі зростаючою зацікавленістю в розважальній активності
(телебачення, інтернет, соціальні мережі, парки розваг і тому подібне). В даній статті буде представлено
ігрофікацію, як інструмент мотивування працівників організації.
Починаючи з 2000-х років велика кількість міжнародних компаній (більше 70% зі списку Global 2000,
зокрема SAP AG, IBM, EMC, CA, Slalom Consulting, Deloitte, Microsoft, LiveOps, RedCritter) використовує в
своїй діяльності прийоми ігрофікації в таких видах діяльності, як маркетинг, навчання персоналу, веб-дизайні,
стимулювання креативного процесу та підвищення продуктивності праці і корпоративної культури[1].
Питанням застосування ігрової механіки в бізнес-процесах досліджують вчені починаючи з 1984 року (видання
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книжки “The Game of Work” Чарльзом Кунрадом (Charles Coonradt)). Ведучий експерт в застосувані інтернет та
комунікаційних технологій в бізнесі, політиці та соціальній діяльності Кевін Вербах (Kevin Werbach) та експерт
в міжнародному законодавстві та інтелектуальній власності Ден Хантер (Dan Hunter), приводять модель за
якою повинна будуватися система ігрофікації в бізнес-процесах[2]:
1. Окреслити бізнес-цілі, досягнення чи недосягнення яких визначатиме успішність чи невдачу проекту.
2. Визначити необхідну кінцеву поведінку користувачів.
3. Чітко описати гравців.
4. Обміркувати так звані петлі активності.
5. Не забувати про фан. Пам'ятайте: користувачі повинні отримувати задоволення.
6. Відібрати ігрові елементи.
Зазвичай ігровими елементами є: Очки, Бейджи, Нагороди, Пресс-бари, Рівні, Квести, Аватари, Лідерборди
і тому подібне.
Об’єктом ігрофікації є зовнішня мотивація (дії відбуваються не для задоволення, а заради досягнення
мети): статус, права, влада, матеріальні цінності[3].
Ризики впровадження ігрофікації:
 демотивування працівників через великий бар’єр входу, заздрості, розчарування;
 погіршення організаційної культури через виникнення коаліцій, змов між працівниками;
 зростання витрат пов’язаних з впровадженням та підтримкою механізмів ігрофікації;
 невідповідність впроваджених механізмів поставленому завданю;
 зменшення відповідальності працівників.
Прикладами ефективної ігрофікації є Ribbon Hero 2 від Microsoft, надбудова над MS Office, яка мотивує
користувачів в ігровій манері пройти тренінг з використання офісного пакета; Foldit, гра розроблена
університетом штату Вашингтон, в якій гравці змагаються складати амінокислоти у білкові структури. В 2010
науковий журнал Nature висловив подяку гравцям за надання корисних результатів, які відповідали або
перевершили результати комп’ютерних обчислень. “SAP Gamification Cup” застосовується для управління
основними даними, дана програма поділяє завдання на 3 категроії: новачок, користувач та професіонал, в
залежності від складності роботи та показує результат роботи в реальному часі за допомогою прогрес-бару та
очок. “Props To You” застосовується в управлінні проектами, створюючи індивідуальний профіль працівника, в
якому вказується його досягнення в роботі та репутація в колективі та компанії. Для розвитку організаційної
культури та відносин між працівниками використовуються корпоративні соціальні мережі, такі, як “Пряники”,
що дозволяє працівникам ефективніше обмінюватись інформацією та оцінювати результати роботи.
Отже ігрофікація є ефективним методом мотивування та заохочення, застосування котрого в біснес
процесах є доцільним в комбінації з традиційними методами.
1. Gartner Predicts Over 70 Percent of Global 2000 Organisations Will Have at Least One Gamified Application
by 2014 [Електронний ресурс]/ Christy Pettey, Rob van der Meulen // Gartner – 09.2011– Режим достопу: URL:
gartner.com/newsroom/id/1844115 2. Gamification by Kevin Werbach [Електронний ресурс]/ Kevin Werbach –
Режим достопу: URL: class.coursera.org/gamification-002/lecture/index 3. Игрофикация – свежий взгляд на
мотивацию пользователей? [Електронний ресурс]/ UIDG – 14.01.2013. – Режим достопу: URL:
habrahabr.ru/company /uidesign /blog/165779
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АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МОЛОЧНІЙ ГАЛУЗІ
Підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається на внутрішньому ринку, багато в чому
залежить від інноваційної діяльності підприємств, здатної забезпечити розробку, освоєння нових видів
продукції, забезпечити високий рівень якості та цінові переваги. Тому проблема розвитку інноваційної
діяльності вкрай актуальна для молочної промисловості.
Факторами, що перешкоджали здійсненню інновацій на підприємстві молочної галузі протягом трьох
останніх років вважаємо: нестачу власних коштів, великі витрати на нововведення; недостатню фінансову
підтримку держави; високий економічний ризик; тривалий термін окупності нововведень; недосконалість
законодавства; низький платоспроможний попит на нову продукцію; нестачу кваліфікованого персоналу;
несприйнятливість підприємства до нововведень.
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Основними джерелами інноваційної діяльності є власні кошти підприємств і банківські кредити, отже стає
зрозумілим, що дрібні інвестори (малі та середні підприємства) фактично не здатні впроваджувати сучасні
інноваційні проекти. Більш висока інноваційна активність характерна для великих підприємств [1].
В молочній галузі інновації поділяються на технологічні та продуктові.
Основні напрямки технологічних інновацій в молокопереробній промисловості: застосування низки менш
енергомістких і маловідходних технологій; низькотемпературна обробка з метою збереження корисних
властивостей молока; нанотехнології [2].
Продуктові інновації молокопереробних підприємств поділяють на такі види: продукція для дієтичного
харчування зі зниженим вмістом жиру; функціональні молочні продукти; продукти з новими споживчими
якостями; продукти для окремих груп населення; продукція в новому упакуванні; нутріцевтична продукція [3].
Результатами інноваційної діяльності молокопереробних підприємств України, що здійснювали
інноваційну діяльність є: збереження і розширення традиційних ринків збуту; створення нових ринків збуту в
Україні, розширення асортименту продукції; забезпечення відповідності сучасним правилам і стандартам;
зростання виробничих потужностей; скорочення енергетичних та матеріальних витрат [1].
Аналізуючи діяльність підприємств молочної галузі слід відзначити значне поліпшення показників їх
інноваційної активності. Так в 2010 році обсяг реалізованої інноваційної продукції молочної промисловості
склав 892,2 млн. грн., що вдвічі більше ніж у 2009 р. (439,1 млн. грн.). Також починаючи з 2008 р. зростає
частка інноваційної молочної продукції у всій молочній: 2008 р. - 2,1%, 2009 - 2,4%, 2010 - 3,7%.
Досліджуючи структуру інноваційної продукції молочної галузі протягом 2007 - 2010 рр.. можна виділити
наступні тенденції:
частка продукції, яка є новою для ринку досить незначна, за досліджуваний період в середньому склала 0,6% (у харчовій промисловості - 0,9%), в 2010 р. в порівнянні з попереднім роком зросла на 0,2% і була такою
ж як і по харчовій в цілому - 0,6%;
частка продукції, що була новою тільки для підприємства після зменшення в 2008 р., почала зростати, і в
2010 р. була вище частки по харчовій промисловості і склала 3,4% [4].
Дану тему розглянемо на прикладі приватного акціонерного товариства “Галичина”. На сьогодні молочна
компанія “Галичина” є лідером з виробництва кисломолочної продукції та входить до трійки найбільших
виробників йогуртів в Україні. Такі результати організація досягла за рахунок впровадження як технологічних,
так і продуктових інновацій. Заводи “Галичини” обладнані найновішим устаткуванням, яке, на думку експертів
молочної галузі, є одним із найсучасніших не лише в Україні, але й у Європі. Щодо продуктових інновацій, то
молочна компанія працює в таких напрямках: продукція для дієтичного харчування зі зниженим вмістом жиру,
продукти з новими споживчими якостями, продукти для окремих груп населення. Основними перешкодами
здійснення інноваційної діяльності для ПрАТ “Галичина” є відсутність підтримки з боку держави, недосконала
законодавча база, тривалий термін окупності інновацій. Джерелами фінансування інноваційної діяльності
ПрАТ “Галичина” є власні кошти підприємства та кредити банків. Результати від інноваційної діяльності, які
прагне отримати молочна компанія є, насамперед, розширення асортименту продукції, покращення позицій на
ринку та скорочення витрат.
Молочна галузь України надає великі можливості для інноваційної діяльності, проте її здійснює невелика
кількість молочних компаній, що пов’язано, насамперед, з дефіцитом фінансування. Для вирішення поставленої
проблеми необхідно здійснити аналіз та пошук перспективних джерел фінансування.
1. Божидарнік Т.В., Божидарнік Н.В., Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості, як
засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку. – 2011. 2. Рашевська Т.О. Перспективи створення
нанотехнологій молочних продуктів функціонального призначення / Т.О. Рашевська, А.І. Українець // Молочна
промисловість. – 2008. - № 1. – С. 65-71. 3. Шубравская А.В., Сокольская Т.В. Развитие рынка молока и
молочной продукции: мировые тенденции и отечественные перспективы. // Экономика и прогнозирования 2008
с. 80 – 92 4. Кудельський В. Е., Перспективи запровадження інноваційного розвитку молокопереробної
промисловості України, 2012
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (НА ПРИКЛАДІ ПП «ГАЛІТ»)
Актуальність питання удосконалення системи управління якістю продукції підприємства пояснюється тим,
що у сучасному свiтi стан будь-якої фiрми на ринку товарів та послуг визначається рiвнем її
конкурентоспроможності. Своєю чергою, конкурентоспроможність, як відносний показник, визначається як
рiвнем цін, так і рiвнем якостi продукції.
Для формування на підприємстві адекватної системи управління якістю продукції необхідно виконати таку
послідовність дій:
- визначити теоретико-методичне підґрунтя, яке буде покладено в основу управління якістю продукції на
конкретному підприємстві;
- оцінити поточний стан управління якістю продукції на підприємстві;
- надати загальну характеристику стану виробничо-господарської діяльності підприємства на предмет
його готовності до впровадження змін в управління якістю продукції;
- внести перелік управлінських заходів для послідовного регулювання рівня якості продукції
підприємства;
- оцінити вплив сформованої системи управління якістю на рівень конкурентоспроможності підприємства.
Варто зазначити, що якiсть — це сукупнiсть характеристик об'єкта щодо його спроможності задовольняти
встановленi i передбачуванi потреби споживача[1].
Найважливiшим елементом системи управління якістю продукції є відповідність цієї системи життєвому
циклу продукції, що лежить в основі формування «петлі якостi».
Пiд «петлею якостi» вiдповiдно до мiжнародних стандартiв ISO розумiють замкнутий у виглядi кiльця
життєвий цикл продукцiї[2].
У даній публікації показано результати апробації етапів управління якістю продукції на прикладi
тернопільського приватного пiдприємства «Галiт», яке працює в сегменті виробництва і збуту стоматологічного
устаткування на території Західного регіону України. При здійсненні управління якістю нової продукції даного
підприємства за етапами відповідної «петлі якості» необхідно передусім перед виходом на будь-який ринок
провести маркетингове дослідження ринку. У даному випадку ПП «Галiт» є одним iз двох підприємств на
території України, що займаються безпосередньо виробництвом стоматологiчної технiки, а не лише її
дистрибуцiєю. Пiдприємство, на вiдмiну вiд конкурента, використовує комплектуючi вiдомих європейських
фірм.
На сьогодні в управлінні якістю ПП «Галіт» є багато позитивних аспектів. Так, на даному підприємстві
ретельно дотримуються мiжнародних норм стандартизацiї ISO 9001 та ISO 13485 «Система менеджменту якостi
для виробникiв медичної технiки». Це свiдчить про належний рiвень проектування та розробки технічних вимог
до виготовлення продукції, що iснують на пiдприємствi.
Розглядаючи виробництво продукцiї можемо сказати, що на даному пiдприємствi iснують окремі проблеми
з матерiально-технiчним постачанням і пiдготовкою виробництва, які пов’язані із потребою частої зміни
технологічних процесів при виготовленні різнопланової продукції, в залежності від замовлень. Саме тому ми
пропонуємо впровадити систему «канбан», що полягає у забезпеченнi підготовки виробництва з непостiйним
попитом, тобто адаптованої під виготовлення саме тiєї продукцiї, яка потрібна в певний період під певне
замовлення.
Наступним етапом «петлi якостi» є контроль якостi. На даному етапi ми радимо реорганiзувати систему
управлiння якiстю ПП «Галiт» шляхом внесення до організаційної структури вiддiлу контролю якостi. На нашу
думку, створення такого вiддiлу забезпечить ефективнiше виконання завдань, що поставленi для покращення
функціонування системи управлiння якiстю на ПП «Галiт».
При аналiзуванні процесів проведення монтажу та здачi в експлуатацiю продукцiї не було виявлено
жодних недоліків. Стан технiчної допомоги та обслуговування теж є сильною стороною ПП «Галiт», оскiльки
на даному пiдприємствi завжди є в наявностi необхiднi комплектуючi, що дозволяє клiєнтам у разi необхiдностi
ремонту отримати потрiбнi послуги у найкоротшi термiни, на вiдмiну вiд пiдприємств-конкурентiв, якi
замовляють потрiбнi деталi лише в разi надходження замовлення на обслуговування.
ПП «Галiт» проводить утилiзацiю залишкiв вiд ливарного виробництва пластикових виробiв. На ливарнiй
машинi «термопласт» виготовляють вироби з первинного матерiалу, пiсля чого утворюються вiдходи, що
переробляються на дробильнiй машинi, які потім використовуються для виготовлення менш важливих
елементiв та упакувальних матерiалiв.
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У підсумку, дослідивши діючі механізми функціонування системи управління якістю на ПП «Галіт»
можемо сказати, що воно займає стійкі позиції на ринку стоматологічної техніки, спроможне задовольнити
встановлені і передбачувані потреби ринку, забезпечити споживача продукцією високого рівня якості, а, отже,
рівень його конкурентоспроможності є високим.
1. Система управління якістю. Основні положення та словник термінів: ДСТУ ISO 9000:2009. – К.:
Держстандарт України, 2009. - 35с 2. Менеджмент систем якості: Наук. посібник / М.Г. Круглов,
С.К. Сергеев, В.А. Такташов. – М.: Видавництво стандартів, 2009. – 368с.
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ІННОВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
Формування власного ринку інновацій для України є важливим, так як дає можливість переорієнтувати
економіку країни від сировинного на інноваційний потенціал. Тому актуальним є завдання створення такої
інноваційної продукції, яка б дозволила отримати конкурентні переваги для вітчизняного виробництва.
Наявність конкуренції на ринку інновацій потребує оптимізації на всіх етапах їх створення та впровадження.
Аналіз ринку птахівництва в Україні дають можливість зробити наступні висновки.
Зростання виробництва продукції птахівництва до рівня 1990р. і вище стало можливим за рахунок
будівництва в Україні технологічно нових, забезпечених сучасною технікою і обладнанням птахофабрик, птахо
комплексів.
Надходження інвестицій та інноваційний розвиток галузі став можливим завдяки розбудові
інфраструктури ринку агрохолдингами.
Будівництво нових птахофабрик, птахокомплексів на селі надає нові робочі місця, підвищує матеріальну
забезпеченість селян.
В рамках розвитку глобалізаційних процесів стає можливим вихід вітчизняних агрохолдингів на іноземні
ринки, придбання, злиття і поглинання вітчизняних і зарубіжних конкурентів.
Перспективи інноваційного розвитку галузі птахівництва в Україні є наступними.
Галузь птахівництва може ефективно розвиватися на інноваційно-інвестиційній основі, для чого необхідно
зосередити, як єдине ціле, селекцію, виробництво, переробку, зберігання, оптову і роздрібну реалізацію
кінцевих продуктів споживання; підвищення якості дієтичних продуктів харчування до рівня світових
стандартів.
Для можливості пристосування до умов конкуренції у цій галузі потрібно застосовувати енергозберігаючі
технології виробництва, ефективно вести виробництво, раціонально організовувати виробництво і управління
галуззю, а також потрібно враховувати світовий досвід розвитку птахівництва.
Для перспективного розвитку галузі на інноваційних засадах мають бути запропоновані напрями розвитку
птахівництва в умовах ринкових відносин на основі кооперації, концентрації, інтеграції та внутрігосподарської
спеціалізації сільськогосподарських товаровиробників.
Стратегічний розвиток птахівництва має відбуватися через інтегровані крупні підприємства
індустріального типу, які здатні конкурувати з іноземними товаровиробниками, оскільки їхній доступ став
достатньо вільним для України, що становить загрозу для вітчизняного виробництва.
Поштовхом для інноваційного розвитку галузі є сформований організаційно-економічний механізм
функціонування галузі птахівництва, який включає: фактори інтенсифікації птахівництва на основі
застосування інноваційного і інвестиційного процесів розвитку, накопичення корисної інформації та її
використання у виробництві, створення державою сприятливих економічних умов для ефективного
функціонування виробничої і соціальної сфер, удосконалення інфраструктури ринку продукції галузі;
Підвищення ефективності галузі птахівництва можливе за рахунок факторів науково – технічного
прогресу, таких як удосконалення годівлі птиці, застосування новітніх технологічних рішень, генетичного
поліпшення поголів’я птиці. Для перспективного розвитку необхідне здійснення виробництва для задоволення
потреб населення в якісних продуктах харчування, які містять науково-обґрунтовані нормативи природних
антиоксидантів, включаючи вітаміни Е і С, каротиноїди, флавоноїди та селен. Це дасть змогу розвинути галузь
не лише заради економічних вигод, але й для поліпшення рівня життя населення України.
Україна має більш сприятливі умови для розвитку птахівництва порівняно з Росією, Польщею,
Угорщиною, Румунією, а також іншими сусідніми країнами. Ефективність галузі залежить переважно від
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генетичного потенціалу птиці, вартості енергоносіїв і обладнання, та якості і вартості кормів. Основними
факторами розвитку галузі, окрім інвестицій є технічне переоснащення й розширення виробничих потужностей
птахівничих підприємств, якісне поліпшення племінних ресурсів, сучасний менеджмент і державна підтримка.
Факторами активізації виробництва у птахівництві є поєднання внутрішніх можливостей галузі з державним
захистом сільськогосподарських товаровиробників, застосування регулюючих функцій, зокрема ефективної
податкової політики, паритету цін, розширення посівів сої, гороху, соняшнику як важливого джерела білків і
інше; сприяння розвитку вітчизняної племінної справи; використання лізингу для технічного переозброєння
виробництва, стабільний розвиток фінансово-кредитної системи.
На сьогодні товарність продуктів птахівництва залишається порівняно не високою, що пояснюється
розбалансованістю споживчого ринку; відсутністю в більшості регіонів країни системного цінового
моніторингу, здатного аналізувати інформацію про рівень закупівельних, оптово-роздрібних цін та попит на
продукти.
Птахівництво належить до числа галузей, які мають можливість здійснювати розширене відтворення за
рахунок впровадження прогресивних технологій, застосування інновацій і випуску конкурентоспроможної
продукції.
Інноваційні напрями підвищення ефективності галузі птахівництва дають змогу поліпшити життєвий
рівень населення; зміцнити фінансовий стан підприємств і розширити їх можливості щодо подальшого
розвитку інноваційної діяльності, вирішити соціальні проблеми сільських територій, сприяти збереженню й
оздоровленню навколишнього природного середовища.
1. Дацій О.І., Кузнецов О.О. Розвиток інновацій у птахівництві // Економіка АПК. – 2004. – № 1. – С. – 8993
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ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У ФАСІЛІТІ- МЕНЕДЖМЕНТІ
На сучасному етапі розвитку суспільства дедалі більшого значення набуває застосування прогресивних
інноваційних технологій у різних галузях та сферах управління. Зокрема набуває поширення така форма
інновацій як передача управління обслуговуванням внутрішньої інфраструктури підприємства компаніям, що
надають послуги з фасіліті-менеджменту. Організації, які надають такі послуги відносять до сфери
аутсорсингових. Вони переймають на себе всі непрофільні функції організації-клієнта, серед яких найбільш
поширеними є будівництво та планування господарських споруд, інженерне та ландшафтне проектування
екстер′єру організації, забезпечення чистоти в приміщеннях, збереження всіх комунікацій та систем
життєзабезпечення будівлі у справному стані, догляд за прилеглою територією, створення та забезпечення
роботи закладів харчування для працівників, налагодження системи безпеки організації, забезпечення
підприємства тимчасовими працівниками та ін. Такі компанії дозволяють знизити витрати на обслуговування
бізнес-процесу, укріпити потенціал розширення та зростання компанії, впровадити інноваційні технології,
підвищити якість та надійність обслуговування[2].
Сфера обслуговування, яке здійснюють фасіліті-компанії, разом із впровадженням ІТ розширилася,
охоплюючи ще більш різноманітні процеси та види діяльності від організації системи захисту об′єкта до
запуску ліфтів, ескалаторів, кондиціонерів та систем освітлення приміщень, від створення телефонної
інфраструктури офісу до налагодження роботи комп′ютерної техніки чи конференц-залів, обладнаних
технологіями мультимедіа[1]. Забезпечення функціонування всіх сервісів інфраструктури організації без збоїв є
надзвичайно складним завданням, враховуючи динамічність змін, що відбуваються макро- і мікросередовищі
підприємства. Є багато чинників різної економічної природи, які в комплексі чинять вплив на якість фасілітіменеджменту організації. Тому для досягнення максимальної ефективності обслуговування інфраструктурою
підприємства доцільним, на наш погляд, є залучення експертних систем.
Експертні системи являють собою системи штучного інтелекту, які наповнюються комплексом знань
експертів щодо певних галузей та здатні самостійно розв′язувати складні задачі у сфері їх застосування. Дані
системи дозволяють представити знання про процеси легко, а прийняті за допомогою них рішення є
„прозорими” та доступними для розуміння[3]. Інформаційні системи у фасіліті-менеджменті є здебільшого
простими щодо способу представлення рішень, оскільки поставлені перед ними завдання є максимально
однорідними та структурованими, що спрощує впровадження систем на різні господарські об′єкти.
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Практичне впровадження у систему управління будівлею експертної системи дасть змогу здійснювати
моніторинг показників технічного стану матеріальних об′єктів, вчасно діагностувати порушення та
пропонувати вирішення даних проблем, а також проектувати розміщення всіх інженерно-технічних
конструкцій в будівлі, розробляти науково обґрунтовані стратегічні плани розвитку інфраструктури кожної
організації-клієнта, відповідно до потреб та проблем. Перевагами такого впровадження експертних систем
буде:
 запобігання помилкам під час виконання завдань, що спричиняються людським фактором,
 економія робочого часу, зниження вартості обслуговування матеріальних об′єктів,
 впровадження централізованого контролю за всіма господарськими процесами, що відбуваються в
організації.
Імплементація в структуру управління підприємством експертної системи вплине в подальшому на
результати його основної діяльності, підвищивши ефективність основної діяльності організації-клієнта ФМ за
рахунок розвитку інфраструктури організації та постійного підтримання її у належному стані.
Отже, експертні системи слід вважати одним із найбільш рекомендованих засобів інформаційної системи
управління інфраструктурою організації, які дають змогу споживачам послуг фасіліті-компаній: забезпечити
якісний контроль за станом інфраструктури підприємства, досягнути максимальної ефективності в діяльності, а
також зекономити час на виконання рутинних завдань та суттєво знизити вартість експлуатації господарських
об′єктів.
1. Ewold de Bruijne. Intelligent Robots could help with facility- management /FMI, the specialist journal of
Facility Management Nederland.− №11 – 2011, p. 52. 2. Офіційний сайт підприємства „OKIN facility”
[Електронний ресурс], доступний в режимі: okinfacility.ua/facility-management.htm 3. Інформаційні системи у
менеджменті: системний підхід: навч. Посіб./ І.І.Новаківський, І.І.Грибик, Т.В.Федак.−2-ге вид., перероб. і
доп.−Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010.−260с.
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ІНСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасного розвитку суспільства та особливостей формування ринку підприємства намагаються
передати на зовнішнє обслуговування (аутсорсинг) ті функції, які доцільніше виконувати спеціалізованою
організацією, аніж власними силами. Проте, в умовах природної монополії постачальника, коли ринкова
пропозиція є надто дорогою і не задовольняє потреби підприємства варто розглядати доцільність застосування
інсорсингу для підвищення ефективності власної діяльності.
Інсорсинг можна описати як перебирання підприємством на себе функцій, які раніше виконувалися
зовнішніми постачальниками і залучення власних невикористаних потужностей.
Підприємству доцільно розглянути можливість застосування інсорсингу за таких умов:
• наявність не використовуваних потужностей;
• наявні кошти для інвестицій;
• обґрунтовано доцільність за допомогою економічних розрахунків;
• можливість отримання конкурентної переваги;
• ринкова пропозиція не задовольняє потреби підприємства.
Ефективність інсорсингу буде продемонстровано на прикладі пропозиції будівництва власної котельної
для ТзОВ "Карпатнафтохім". ТзОВ "Карпатнафтохім" є одним із найбільших хімічних підприємств в Україні,
на якому працюють понад 2 тис. чол. Дане підприємство знаходиться у м. Калуш та входить в структуру
потужної російської компанії "Лукойл".
Основним джерелом теплової енергії в місті Калуш є ДП "Калуська ТЕЦ". Споживачами теплової енергії
виробленої на ДП "Калуська ТЕЦ" є ТзОВ "Карпатнафтохім", ТзОВ "Оріана-Галев", ПрАТ "Орісіл-Калуш" та
інші дочірні підприємства створені на базі ПАТ "Оріана", а також комунально-побутові споживачі, розташовані
у місті Калуш. Враховуючи високу вартість енергоресурсів вироблених ДП "Калуської ТЕЦ", частина
споживачів відмовилася від її послуг і побудувала власні джерела забезпечення тепловою енергією.
На даному етапі єдиним джерелом забезпечення тепловою енергією виробництва ТзОВ "Карпатнафтохім"
є ДП "Калуська ТЕЦ" із встановленою потужністю 200 МВт, яка розрахована на роботу з потужним
споживачем пари. Стан основного обладнання та низькі теплові навантаження ДП "Калуська ТЕЦ" визначають
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велику собівартість теплової та електричної енергії.
Тільки за останні роки побудовані власні котельні на ПрАТ "Синтра", СП "Вінісін", ПрАТ "Меркурій
Холдинг Груп". У м. Калуш введені локальні котельні загальною тепловою потужністю 36 МВт.
Таким чином, будівництво власної котельної установки розглядається як ефективний інструмент
підвищення ефективності діяльності підприємств. Саме будівництво котелень у м. Калуш є прикладом
успішних інсорсингових проектів, які значно знижують витрати підприємств.
Передумови для реалізації інсорсингового інвестиційного проекту котельні:
• незадовільна робота Калуської ТЕЦ;
• низькі теплові навантаження, склад і стан основного обладнання Калуської ТЕЦ визначає високу вартість
енергоресурсів, постійну загрозу її відключення і як наслідок аварійних зупинок хімічних виробництв;
• недостатня надійність електропостачання ТзОВ "Карпатнафтохім" у зв'язку з втратою Калуської ТЕЦ
функції незалежного джерела енергопостачання.
Сильні сторони проекту:
• високий технічний рівень запропонованого до впровадження енергоджерела;
• незалежне та надійне забезпечення виробництв тепловою енергією;
• суттєве зниження собівартості теплової енергії.
Слабкі сторони проекту:
• не вирішується питання щодо забезпечення надійного електропостачання виробництв ТзОВ
"Карпатнафтохім";
• складність в оцінці необхідних інвестицій для проведення будівельно-монтажних робіт у зв'язку з
відсутністю на даному етапі проектно-кошторисної документації.
Варто відзначити, що використання інсорсингових проектів є складним стратегічним управлінським
рішенням і воно потребує належного економічного та технологічного обґрунтування доцільності їх реалізації,
врахування всіх за і проти, а також наявності значних вільних коштів для інвестування.
Доцільність використання інсорсингу, як ефективного інструменту розвитку великих підприємств в
Україні доведена на прикладі ряду уже перелічених вище організацій, що успішно ведуть свою діяльність на
вітчизняному ринку.

Кошик О.В.
гр. МЕ-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. Новаківський І.І
МАЙКРОСОФТ: СПІВПРАЦЯ З УКРАЇНОЮ
Корпорація Майкрософт (Microsoft Corporation) – це найбільша у світі компанія, виробник програмного
забезпечення, яка була заснована Білом Гейтсом у 1975 році. Вона працює на території 102 країн світу та
забезпечує роботою 88 180 працівників.
На території України офіційним преставником корпорації «Майкрософт» є ТОВ «Майкрософт Україна»,
яке почало свою діяльність у 2003 році та продовжує працювати на чолі з генеральним деректором, який у 2009
році вступив на свою посаду, Дмитром Шимківом.[2]
Проте попри значну кількість років співпраці з Україною, корпорація ще не повністю засвоїлась на ринку,
а тому виникає ряд проблем, які будуть розглядатись у цій статті.
Першою та основною проблемою є різниця цін на ринку України та на ринку інших країн світу.
Враховуючи те, що рівень життя та рівень доходів в Америці та у більшості країн Європи є значно вищими, а
ціни на товари компанії нижчими, різко постає питання правильності цінової політики компанії та можливості
населення країни користуватись ліцензійними продуктами.
Проте, не можна, не зауважити те, що ТОВ «Майкрософт Україна» зробила крок на зустріч Україні. У 2010
році була запущена програма легалізації для комп’ютерних клубів, тобто були запропоновані такі ціни, які
окупились би за один день роботи. Всі клуби були повідомленні задовго до початку програми, проте
скористались пропозицією лише 12%. Ця цифра говорить про неготовність самої держави до змін та про не
усвідомлення проблеми авторського права.
Другою, та не менш важливою проблемою є ментальність українського суспільства. Тобто питання постає
у тому, що люди ще не готові усвідомити потребу в купівлі авторського продукту та не розуміють грошової
цінності нематеріалізованих товарів. Проте, ця проблема повинна бути незадовго усуненою, адже ми живемо в
глобальному світі, тобто кожна людина має змогу відвідати будь-які країни світу, перейняти їх досвід та
впровадити у своє життя.
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Третя проблема є актуальною для студентів. Вона виражається в тому, що для деяких країн світу, а саме
для Угорщини, Польщі, Чехії та Росії корпорація створила спеціальні можливості, за допомогою яких студенти
мають змогу, підписавши спеціальний контракт, використовувати безплатне програмне забезпечення
«Майкрософт» протягом усього терміну навчання, а Україна будучи країною з нижчим рівнем розвитку не
отримує подібних пільгових можливостей.
Цю проблему можна вирішити також іншим шляхом. Наприклад, перейняти досвід Росії, яка створила
програму для шкіл, яку підтримують бізнесмени. Саме підприємці з високими доходами надають кошти за
допомогою яких влада Росії забезпечує ліцензійним програмним забезпеченням учнів шкіл на території
держави.
Подібна проблема стосується і підприємств з малим доходом, які не отримують достатньо коштів для
придбання ліцензійного програмного забезпечення. Для них корпорація пропонує вирішувати проблему за
допомогою купівлі комп’ютерів з передбаченим продуктом.
Питання використання піратських копій виникло не тільки серед малого бізнесу, адже 1 лютого у Львові на
прес-конференції ЗІКу «Майкрософт Україна» заявив, що судитиметься з 4 мережами магазинів «Фокстрот»,
«Алло», «Технополіс» та «Діавест». Досить негативними є результати програми «таємний покупець», яку
регулярно проводить «Майкрософт Україна». За її результатами 37% магазинів комп’ютерної техніки та
сервісних центрів у Львові пропонують покупцям встановити піратське програмне забезпечення, або ж
продають їх уже з встановленою неліцензійною операційною системою.[1]
Досить негативними є результати програми «таємний покупець», яку регулярно проводить «Майкрософт
Україна». За її результатами 37% магазинів комп’ютерної техніки та сервісних центрів у Львові пропонують
покупцям встановити піратське програмне забезпечення, або ж продають їх уже з встановленою неліцензійною
операційною системою.
Використання піратських копій існує не тільки на рівні фізичних та юридичних осіб, але й на рівні самої
держави. Під час моніторингу ринку корпорація виявила, що лідерами із використання неліцензійних копій
програмного забезпечення є органи державної влади, а саме Міністерство внутрішніх справ, Податкова
інспекція та Збройні сили України. Проблема уже набула досить великого резонансу, адже це питання буде
розглядатися Міністерством торгівлі США і до 30 листопада буде прийняте рішення. Україні це загрожує
виключенням із системи загальних преференцій, а тому з наступного календарного року українські товари
можуть бути обкладені додатковими податками. За приблизними підрахунками, виключення із системи
преференцій буде коштувати більш ніж 90 мільйонів доларів. Проте на цьому фінансові втрати не закінчаться,
адже між Україною і США підписаний договір про захист інвесторів, в рамках якого санкції можуть бути
значно вагомішими.
Отже, судячи з вищеподаного, можна зробити, що основною проблемою використання піратських копій в
Україні є неготовність держави змінити цю ситуацію, не усвідомлення значення інтелектуальної власності
населенням держави, а також ментальність українців, яка не дозволяє платити за те, що можна безплатно
скачати з інтернету.
1. URL: zik.ua/ua/news 2. URL:uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТАЙМ – МЕНЕДЖМЕНТУ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Однозначного визначення терміну час як такого немає. Однак, вважається, що час відноситься до понять
філософії та фізики. Так і у наш час, особливо у час науково-технічного прогресу, виникла потреба у
виокремленні знань та досвіду розуміння правильно і раціонально використовувати час. Таким чином, у 70-ті
роки минулого століття виникла наука тайм-менеджмент, мистецтво управління часом. Проблема управління
часом є актуальною як для кожного з нас, так і підприємств, установ, організацій зокрема. В компанії
неефективне управління часом призводить до невиконання завдань, цілей, які ставляться вищим керівництвом
для реалізації, знижуються показники ефективності діяльності. Все це приводить до збитків компанії, а інколи і
до банкрутства. Розуміючи важливість проблеми, керівники великих компаній проводять тренінги з навчання
свого персоналу, необхідності правильного вибору пріоритетів. Донедавна це було виключним правом лише
великих компаній, але з часом власники малого і середнього бізнесу прорахували економію, яку вони зможуть
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отримати при виконанні основних принципів тайм-менеджменту.
І. Халан вважає, що тайм-менеджмент – це комплекс методик для успішного управління часом, оснований
на чотирьох китах: планування, розподіл, керування, контроль[1].
Керівники підприємств МСП усвідомлюють проблему управління часом. За результатами опитування,
проведеного кадровим порталом rabota.ua, в середньому 20,5% робочого часу витрачається на неробочі справи,
з них: перерва на чай, каву відповідно становлять 21% і 27%; спілкування з колегами – 48%; Інтернет – 47%,
вирішенням особистих справ під час робочого дня займають 30%, і тільки 6% працівників МСП дійсно
виконують поставлені перед ними завдання[2].
В умовах неефективного використання часу діяльність керівників і працівників можна охарактеризувати за
такими ознаками: постійна поспішність; постійне доопрацювання матеріалів вдома; перевтома, яка є наслідком
тривалої роботи в умовах великого навантаження та дефіциту часу; метушливість є результатом поганої організації дня, а також залежить від імпульсивності та індивідуальних особливостей людини; не спланованість
роботи не тільки через стиль життя самого керівника, але й через недоліки загального підходу до організації
процесу в даній установі; слабка мотивація праці, наслідком якої є низька продуктивність і хронічна нестача
часу.
Така некомпетентність працівників і керівників зумовлює зміщення термінів виконання першочергових
завдань, які можуть вплинути на стабільність розвитку підприємства. Тому для вирішення проблеми з
управління часом, які виникають на підприємстві необхідно застосовувати принципи тайм – менеджменту:
розставляти пріоритети; тільки одна важлива справа за один раз; найважливішим питанням – найкращий час;
ставити конкретні строки; час очікування присвячувати чомусь корисному; усе повинно бути на своїм місцях;
не відкладати «на потім»[3].
Використання цих принципів дають змогу організувати роботу працівників і менеджера, виконувати
найголовніші завдання точно і найкраще, а також зменшити час виконання завдань. Особливість цих принципів
полягає у тому, що перших шість пунктів доцільно використовувати керівнику, зважаючи на специфіку
менеджерів вищих рівнів, а решта – для організації робочого дня працівників.
На більшості МСП працівники працюють за посадовими інструкціями, де прописані години роботи, тому
впровадження тайм – менеджменту має ґрунтуватись не на скорочені робочого часу, а на покращенні якості
виконання роботи та усунення чинників, які «викрадають» час і не дають зосередитись на роботі.
На нашу думку, впровадження тайм – менеджменту МСП дозволить: виявити менеджеру «слабкі» місця в
компанії, які гальмують роботу; оцінювати виконану роботу; покращити якість виконання завдань;
організувати комфортні роботи для кожного працівника, що збільшуватиме продуктивність праці, якщо це
дозволяє специфіка; виявляти і ліквідовувати «викрадачів» часу (соціальні мережі, дзвінки); збільшити
оперативність прийняття рішень; забезпечувати самостійність у виконанні завдань працівниками.
При пральному підході, тайм-менеджмент може не тільки підвищити ефективність роботи організації, але і
зробити роботу більш комфортною, спокійною і приємною.
1. Халан И. Управление временем / Ирвин Халан; пер. с англ. З.В. Ромовская. – СПб.:Изд."Диля", 2006. –
234с. 2. Працівники витра-чають на каву вісім годин щотижня. – [Електронний ресурс]. – режим доступу
vidomosti-ua.com/newspaper/32171
oead.info/statti_pro_
biznes
/vprovadzhennya_texnologij_tajm_-.html
3. Самоменеджент. – [Електрон-ний ресурс]. – режим доступу: andragog-loippo.blogspot.com/2010 /10/blogpost_6783.html.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвиток і використання альтернативної енергетики для України є актуальною
проблемою. Оскільки основою традиційної енергетики є викопні види палива:нафта, газ, вугілля, яким властиві
вичерпність, подорожчання, забруднення середовища в процесі їх видобування, необхідність альтернативних
джерел енергетики стає все дедалі очевиднішою.
Альтернативні джерела енергії – це будь-яке джерело енергії, яке є альтернативною викопному паливу. Це
поновлювані джерела, до яких відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси,
теплоти Землі, та вторинні енергетичні ресурси, які існують постійно або виникають періодично у довкіллі[1].
Розглянемо переваги та недоліки найбільш популярних та використовуваних альтернативних джерел
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енергетики в Україні:
Вітрова енергія. До переваг можемо віднести: екологічно чистий спосіб виготовлення електроенергії,
невичерпні запаси вітру, загальнодоступність, автономність, дешева експлуатація. До недоліків: залежність від
зовнішніх чинників, відносно невисокий вихід електроенергії, висока вартість, потребують великих земельних
ділянок для свого розміщення.
Енергія сонця. Перевагами даного виду енергії є: невичерпність, загальнодоступність, екологічна чистота
отримуваної енергії, автономність, дешева експлуатація. Недоліками є: використання великих площ землі під
електростанції, залежність від зовнішніх чинників, великі капіталовкладення, шкідливість виробництва, малі
потужності.
Мала гідроенергетика. Перевагами даного джерела альтернативної енергії є: постійно оновлюваний запас
енергії, простота експлуатації, відсутність забруднення навколишнього середовища, поліпшення умов роботи
річкового транспорту. Недоліком є затоплення територій.
Біопаливо та біомаса. До переваг можемо віднести: екологічно чисте пальне, використання відходів. До
недоліків: вирощення культур для виробництва займає великі ділянки та інтенсивно руйнує ґрунт.
Геотермальна енергетика. Перевагами геотермальної енергетики є: невичерпна енергетика, дешевизна
отримання. Недоліками: обмежена доступність джерел отримання, низька термодинамічна якість, вартість
спорудження свердловини виростає із збільшенням глибини.
Як бачимо, альтернативні види енергетики мають як багато переваг, так і багато недоліків. Проте,
реалізація вартісних проектів альтернативного розвитку енергетики забезпечить її невичерпність, простоту
експлуатації, екологічно чистий спосіб виготовлення та зменшить забруднення навколишнього середовища.
Також відомо, що вартість енергії, яку отримують з альтернативних джерел є нижча від вартості енергії
виробленої з традиційних джерел. Окрім того, ціни на альтернативну енергію мають тенденцію до зниження, а
на традиційну – постійно зростають.
Основними причинами гальмування розвитку альтернативної енергетики є інтереси традиційних
енергетичних компаній, політична та економічна невизначеність держави.
Існуючі компанії традиційної енергетики не зацікавлені в розвитку альтернативної енергетики, адже це
буде згубно впливати на їхню діяльність.
Держава певним чином сприяє розвитку альтернативної енергетики на законодавчому рівні, однак цього є
не достатньо, адже вона сама майже не робить капіталовкладень для будівництва установок відновлювальних
джерел енергії. Водночас, запровадження зеленого тарифу та встановлення спеціальних пільгових режимів
оподаткування не призвели до суттєвого збільшення інвестицій та розвитку альтернативної енергетики в
Україні. Саме цими чинниками і пояснюється повільний розвиток альтернативної енергетики в Україні.
Для вирішення цієї проблеми необхідно знизити вплив традиційних компаній енергетики, вдосконалити
наявну нормативно-законодавчу базу, розробляти і фінансувати програми спрямовані на розвиток
альтернативної енергетики, створити привабливий інвестиційний клімат для потенційних інвесторів у сфері
енергетики тощо.
1. Альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // uk.wikipedia.org/wiki /
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Ринок електронних грошей – один із найбільш цікавих і актуальних напрямів розвитку економіки України.
Динаміка, можливі перспективи розвитку нових платіжних засобів і перешкоди, які заважають поширенню
електронних грошей, постійно знаходять в центрі уваги науковців, оскільки це питання є одним із визначальних
важелів монетарної політики і розвитку бізнесу в Україні. За висновкам європейських міжнародних інституцій,
широке використання електронних грошей може вплинути на роботу державних органів регулювання у сферах
грошової політики, нагляду за кредитними установами, а також на стабільність фінансової системи країни в
цілому.
Електронні гроші вперше з’явилися в Японії у другій половині 1980-х років. У той час наперед оплачені
чипові картки деяких телефонних транспортних і торговельних компаній почали приймати інші фірми. В
Європі перші наперед оплачені електронні платіжні продукти було запроваджено на початку 1990-х років. Вони
давали змогу користувачам зберігати електронні гроші на картках Danmont, Mondex, Proton i Primeur Card.
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Електронні гроші – грошові зобов’язання емітента в електронному вигляді, які розміщені на електронному
пристрої та знаходяться в розпорядженні користувача. Таким пристроєм може бути мікропроцесорна картка,
комп’ютер користувача, сервер системи розрахунків, де централізовано зберігаються електронні гроші
користувачів[2].
Вже кілька років в Україні діє система оплати електронними грошима на програмній основі і за допомогою
карток. Цьому сприяють наступні переваги, щодо їх використання: анонімність, швидкість і зручність платежів,
можливість переказувати малі суми.
За даними Національного банку України, оплата товарів електронними грошима в січні-березні 2013 року
склала 511,3 тис. грн, що на 96,9% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.[2]
Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, переказувати кошти за допомогою таких систем,
як WebMoney, "Яндекс.Деньги", RBK Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty Reserve, Moneybookers
тощо[1]. Такий розвиток ринку електронних грошей є свідченням еволюції вітчизняного бізнесу, його
поступового наближення до світових стандартів. Але широкому застосуванню електронних платіжних засобів в
Україні перешкоджають певні труднощі.
По перше, це правове регулювання, яке не встигає за стрімким розвитком відносин у цій сфер, та
законність обігу електронних платіжних засобів в Україні. По-друге, купуючи в гаранта електронні одиниці за
грошові кошти у гривні, особа набуває не електронні гроші, а права вимоги до третьої особи.
Загалом можна дійти висновку, що вимоги до функціонування систем електронних грошей в Україні
мають досить загальний характер і не є надто жорсткими, а звідси виникають і недоліки платіжних систем:
1.Емісія електронних грошей гарантується винятково емітентом, держава не дає ніяких гарантій
збереження їхньої платоспроможності. Це приводить до того, що електронні гроші не рекомендується
використовувати для здійснення великих платежів, а також для нагромадження істотних сум протягом
тривалого часу. Тобто електронні гроші в першу чергу платіжний, а не накопичувальний засіб.
2.Електронні гроші існують тільки в рамках тієї системи, у рамках якої вони емітовані. Також електронні
гроші не є загальноприйнятим платіжним засобом, обов'язковим до прийому. Через це всі платежі, що ви
можете зробити за допомогою ваших електронних грошей, зводяться до того набору, що надає вам оператор
системи, довільні платежі в рамках системи неможливі. Це дуже обмежує застосування електронних грошей
досить спеціальними випадками, утім розвиток систем привів до того, що покривається досить широкий спектр
побутових платежів.
За даними НБУ, станом на 01.01.2012 року загальна сума емітованих електронних грошей становила 4,13
млн грн. У 2011 році обсяг ринку електронних грошей склав 2,5 млрд гривень, тоді як в 2009 році він становив
лише 1,3 млрд гривень, а в 2007 році – 250 млн гривень. До 2014 року обіг, за прогнозом Державної податкової
служби України, досягне 15 млрд гривень[2].
Отже, для подальшого успішного розвитку електронних грошей в Україні важливим є:
1. Застосування виваженої правової регламентації, спрямованої, з одного боку, на підтримку їхнього
розвитку, а з іншого — на запобігання їх використання з метою ухилення від оподаткування та контролю.
2. Подолання певних складнощів з ситуативним перерозподілом суб’єктів ринку і сфер регулювання між
регуляторами. Наприклад, зменшивши до розумного поріг входу в «третій дивізіон» банків, Україна
задовольнила б попит ринкових ніш на ті продукти, які хоч і перебувають у сфері регулювання центрального
банку, але важко народжуються «великими» банками другого дивізіону. А це, окрім електронних грошей, і
послуги з приймання малих платежів і виплат, і питання з програмно-технічними комплексами
самообслуговування — терміналами, і багато іншого.
1. Електронні гроші в українському інтернеті [Електронний ресурс].– Режим доступу:
knl.ua/spravka_potr.php?id=357. 2. Офіційний сайт Національного Банку України [Електронний ресурс]. –
Режим доступу bank.gov.ua.
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ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК
Світова практика показує, що досягнення високих темпів соціально-економічного розвитку та стабільне
зростання економіки пов‘язані з розробленням та освоєнням науково-технічних розробок. Проте, створити
винахід – це лише півкроку, його необхідно ще довести до ринку, тобто комерціалізувати.
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності – це взаємовигідні дії всіх учасників процесу
перетворення результатів інтелектуальної праці у ринковий товар з метою отримання прибутку чи іншої
ринкової вигоди. Метою комерціалізації результатів науково-технічної діяльності є отримання прибутку за
рахунок використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві або продажу чи
передачі прав на їх використання іншим юридичним чи фізичним особам[1, с. 41-42].
У науковій літературі останнім часом все активніше піднімається проблема комерціалізації науковотехнічних розробок. Ці проблеми розглядаються у працях таких науковців як: Н.Т. Рудь, П.М. Цибульов, В.Ф.
Корсун, В. Денисюк, Н.П. Мешко, П.В. Робота.
В роботі[2] методом експертних оцінок досліджені основні бар'єри на шляху комерціалізації наукових
досліджень в Україні. В узагальненому вигляді до основних перешкод комерціалізації інновацій можна
віднести наступні:
– недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази і, перш за все, що стосується стимулювання
передачі технологій, що знаходяться в держвласності, приватному бізнесу;
– відсутність сучасної інноваційної інфраструктури (виробничо-технологічної та інформаційнокомунікаційної), які сьогодні в Україні представлені лише окремими елементами слабо пов‘язаними один з
одним;
– недостатнє фінансове забезпечення комерціалізації інновацій як з боку держави, так і підприємницького
сектора економіки.
Тому комерціалізація результатів науково дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) є
загальнодержавною проблемою, адже вона безпосередньо пов’язана з науково-технологічною безпекою країни
та практичною реалізацією інноваційного розвитку економіки.
Впровадження успішних розробок у виробництво гальмується, у першу чергу, недостатнім рівнем
бюджетного фінансування наукових досліджень та зниженням кількості спеціалістів, які виконують науковотехнічні роботи. Державні інвестиції до НДДКР покривають реальні потреби на 20 % і є незначними. У зв‘язку
з відсутністю чіткої системи правил і гарантій приватний капітал не рухається в бік інноваційної сфери, а
Українська державна інноваційна компанія практично неспроможна виконувати вказану функцію через
надмірну забюрократизованість і складність процедур надання позик[3].
Проблемою комерціалізації науково-технічних розробок є відсутність ефективної науково технічної
інфраструктури. В Україні деградують науково-дослідницькі інститути, відсутній механізм, що дозволяв би
малому інноваційному бізнесу використовувати площі і наукове обладнання університетів, на підприємствах
ліквідуються структурні підрозділи, що відповідають за інноваційну діяльність.
Така ситуація в інноваційній сфері свідчить про необхідність застосування заходів з боку держави щодо
стимулювання комерційної реалізації науково-технічних розробок, перш за все, доцільно було б
використовувати досвід розвинених країн світу у цій сфері. Зокрема, сформовану в Україні ситуацію слід
вирішувати шляхом створення ефективної державної інноваційної політики й ринкових інститутів
стимулювання інновацій та створення ефективної структури, що зможе управляти проектами комерціалізації
інновацій та дасть можливість підприємствам зайняти ще вільні сегменти світового ринку[4].
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СТРАТЕГІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стан розвитку машинобудівної галузі є одним з основних показників розвитку економіки країни. У роки,
коли Україна була у складі СРСР, машинобудівна галузь була на високому рівні. Після розпаду Радянського
Союзу, перехід України до ринкової економіки найважче позначився на діяльності підприємств
машинобудування.[1]
Сучасний стан промислового комплексу України характерний тим, що у промисловості домінують третій і
четвертий технологічні уклади. Їх частка у промисловому виробництві становить 95%. Основою цих укладів є
металургійна, хімічна, легка промисловість, більшість галузей машинобудування. На жаль, частка п’ятого і
шостого технологічних укладів не перевищує 5%. Основою цих укладів є електронна промисловість,
обчислювальна, волоконно-оптична техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, робото будування,
інформаційні послуги, біотехнології.
Машинобудування України, у більшості випадків, базується на технологіях, що залишилися з часів
Радянського союзу, це знижує її конкурентоспроможність на світовому ринку. Також, слід зауважити, що у
2012 році частка машинобудування в структурі промислового комплексу склала лише 10,2%.[2] Це є
недостатньо для країни, яка позиціонує себе індустріально розвинутою державою.
Світовий досвід виживання підприємств в умовах нестабільності і кризових ситуацій свідчить, що одним з
ефективних засобів підвищення конкурентоспроможності, являється диверсифікація діяльності підприємств.
Диверсифікація діяльності підприємств – це процес, що полягає в розширенні діапазону економічної діяльності
підприємства з метою зниження ризиків, уникнення банкрутства, підвищення ефективності виробництва.[3]
В Україні рівень диверсифікації діяльності підприємств, зокрема у машинобудуванні, на даному етапі є
недостатньо дослідженим. Але в той же час у рамках вітчизняної машинобудівної промисловості вже є низка
позитивних прикладів реалізації різних видів стратегій диверсифікації виробництва.
Серед вітчизняних підприємств значних успіхів у проведенні диверсифікації у 80-х роках ХХ ст. досягло
ПАТ «Укрелектромаш», що було найбільшим виробником асинхронних електродвигунів в Україні. На цій базі
підприємство провело диверсифікацію і почало випускати електронасоси, які протягом 80-х та 90-х років були
поза конкуренцією на вітчизняному ринку та поставлялися в більш ніж 30 країн західної Європи, Австралії та
Північної Америки. Сумське машинобудівне НВО ім. М. В. Фрунзе, яке спеціалізується в багатьох сферах
діяльності, таких як: промисловість хімічна та нафтохімічна, машинобудування тракторне та
сільськогосподарське, виробництво насоснокомпресорного устаткування, виробництво промислової
трубопровідної арматури, машинобудування для важкої та енергетичної промисловості. Заслуговує особливої
уваги підприємство – ПАТ «Мотор Січ», яке є одним з провідних в світі і єдине в Україні підприємство з
виготовлення та супроводу в експлуатацію авіаційних двигунів для літаків і гвинтокрилів різного призначення.
Підприємство виготовляє понад 150 найменувань товарів народного споживання.
Серед прикладів диверсифікації на Львівщині можна назвати підприємство ПАТ «Концерн-Електрон». До
складу концерну входять багато різногалузевих підприємств. Важливі напрями діяльності концерну — одні з
найпотужніших в Україні інструментальне та пластмасове виробництво, виготовлення повітряних та рідинних
опалювачів для автобусів, легкових та вантажних автомобілів, автомобільних кондиціонерів,
багатофункціональних машин та низькопідлогових трамваїв.[4] Проаналізувавши портфель підприємства,
можна зробити висновки, що він є незбалансованим. До категорії «грошові мішки» та «зірки» належить лише
по одній СОБ – виробництво продукції з пластмас та виробництво рідинних підігрівачів та кондиціонерів для
автобусів, чого звичайно не достатньо для розвитку «знаків питання»: виробництво телевізійних установок,
багатофункціо-нальних машин «Електрон» та низькопідлогових трамваїв. Останні два є новими для даного
підприємства, тому і належать до «знаків питання», проте вони мають великі перспективи. Хоча проблемою є
надто велика частка СОБ, що належать до категорії «собак» – це виробництво телевізорів, побутових та
промислових електроприводів, побутової електротехніки. На нашу думку, недоцільно утримувати таку
кількість СОБ, і одним з виходів є згортання збиткових видів діяльності.
Варто зазначити, що специфіка диверсифікації вітчизняних підприємств полягає у тому, що більшість з
них диверсифікують свою діяльність не в інноваційні галузі. Диверсифікація потребує значних інвестицій. За
відсутності вітчизняних інвесторів підприємства йдуть на об’єднання з закордонними фірмами. При об’єднанні,
закордонні компанії крім коштів, також переносять здобутий свій досвід ведення бізнесу у практичну
діяльність в Україні. Це істотно підвищує конкурентоспроможність вітчизняних компаній, покращує
ефективність використання власних засобів, створює нове бачення управління організацією.
102

1. Ю.М. Барташевська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2010. - №1. – С.19-25.
2. Державний комітет статистики України. –– Режим доступу: ukrstat.gov.ua. 3. Котлер Ф. Основы
маркетинга/Котлер Ф. – М.:Прогресс, 1990. – 736с. 4. Сайт ПАТ «Концерн-Елктрон» - Режим доступу:
electron.ua/

Мицько В.І.
гр. МОРм-11з
Науковий керівник – к.е.н, доц. Кулиняк І.Я.
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ У ТУРИЗМІ
На сьогоднішній день важко здивувати та зацікавити споживача туристичних послуг, і саме тому потрібно
впроваджувати щось нове, бо без цього не можливо вижити в жорстких конкурентних умовах. Адже саме
завдяки інноваційним процесам туристична фірма існує, розвивається та завойовує ринок.
Під інноваціями розуміють розроблені й впроваджені в діяльність нововведення, що дозволяють одержати
користь у вигляді економічного або соціального ефекту та інших позитивних результатів[1].
Інновації в туризмі – це системні заходи, цілеспрямовані зміни на різних рівнях індустрії туризму:
правовому забезпеченні, способах управління, створенні туристичного продукту, інформаційно-рекламному
забезпеченні іміджу країни, що мають якісну новизну і призводять до позитивних рішень, які забезпечують
стале функціонування та розвиток галузі. Туристичні інноваційні технології можна визначити як системні
заходи, що мають якісну новизну й приводять до позитивних зрушень у процесі туристичної діяльності,
підвищення конкурентоспроможності, а також забезпечують стале функціонування й розвиток туристичної
галузі, ефективну реалізацію стратегії розвитку[2, с. 161].
Існує два види інновації: кризова інновація і інновація розвитку. Кризова інновація – це швидке рішення
про нововведення для того, щоб врятувати існуючий товар від зникнення з ринку. Вона виводиться на ринок в
рекордно стислі строки і при правильному позиціонуванні на ринку товар виживає. Інновація розвитку – дещо
відмінний від попереднього виду. Вона впроваджується повільно і продумано, виводиться на ринок не
спонтанно, а поступово, є підтримуючою інновацією, здатною попередити старіння існуючого товару. Для
туристського бізнесу необхідне використання двох цих видів інновації, оскільки туристський ринок – ринок
нестабільний, піддається впливу різних подій в навколишніх і суміжних областях. У даних умовах турфірми
повинні не тільки створювати новий продукт, але вміти вчасно реагувати на нові зміни в різних областях
діяльності, суміжних з туризмом, мати здатність до створення нових методів роботи і поліпшення результатів
діяльності[3].
Інновація – необхідний пункт в програмі розвитку і реалізації туристичного продукту на ринку. Головна
мета фірми – вижити в умовах конкуренції, зацікавити і залучити максимальну кількість споживачів. Саме за
допомогою інноваційних аспектів в поточній діяльності фірми є можливість забезпечити туристського
продукту цілком стабільне існування на ринку.
Інноваційний потенціал персоналу туристичних компаній реалізується в даний час не повною мірою, що
пояснюється рядом причин і, перш за все, недостатніми професіоналізмом менеджерів і нерозумінням
необхідності інноваційного розвитку. Проведене серед турфірм опитування продемонструвало, що лише 43 %
опитаних рахують введення інновацій безумовно необхідним в турбізнесі, тоді як останні заперечують їх
необхідність, оскільки фірма і так успішна[4, с. 211].
Основними напрямами розвитку інновацій в туристичній галузі є розвиток інноваційної інфраструктури,
інновації продукту, організаційні нововведення, вдосконалення технологій та маркетинговий підхід.
Основними заходами із вдосконалення напрямів впровадження інновацій в туристичну галузь України є:
внесення змін до нормативно-правової бази щодо інноваційних процесів, залучення досвідчених і
кваліфікованих кадрів, новітніх технологій, розширення спектру послуг, системні зусилля з боку влади і
представників туристичного бізнесу, проведення комплексних досліджень для визначення подальшої стратегії
розвитку.
Отже, туризм є одним з перспективних напрямів структурної переорієнтації економіки, необхідною
складовою формування сучасної національної економіки. На сучасному етапі розвитку ринкових відносин
Україна має всі передумови для сталого розвитку галузі туризму, зміцнення конкурентоспроможності та
просування туристичних послуг на світовий ринок за умови врахування тенденцій та принципів інноваційного
розвитку.
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ВІДКРИТА ОСВІТА ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ В ОСВІТІ
Ефективність розвитку кожної держави прямо залежить від її відношення до підтримки розвитку науки[2].
Оскільки наука тісно пов'язана із навчанням, то, на нашу думку, варто основну масу зусиль держави направити
саме на покращення системи та рівня освіти в державі. Зрозуміло, що рівень освіти залежатиме від її
інтенсифікації, що можна отримати в результаті впровадження інноваційних технологій у навчанні, які
ґрунтуються на принципово нових методологічних засадах та сучасних психолого-педагогічних теоріях[1].
Останнім часом, дуже часто чути поняття відкрита освіта. Існують різні тлумачення поняття відкритої
освіти:
 Відкрита освіта як форма демократизації суспільних відносин, що уможливлює поширення
різноманітних форм освітньої діяльності.
 Відкрита освіта як сфера реалізації потреб інформаційного суспільства в умовах інформаційнокомунікаційної революції.
 Відкрита освіта як специфічна форма освітніх послуг.
 Відкрита освіта є найбільш зручною для людей які не мають можливості ходити на навчання за певних
причин (здоров'я, робота, сім'я). Також це гарна ідея як для підвищення рівня вже працюючих фахівців в
суміжній галузі діяльності, так і для здобуття другої вищої освіти.
В Україні відкрита освіта апробована часом і має багато методичних здобутків. Частіше всього вона
асоціюється із дистанційним навчанням. Основна частина відкритої освіти опирається на дистанційне навчання.
Сьогодні, важливою є розробка та реалізація Загальноукраїнської системи відкритої освіти, оскільки більшість
університетів мають свої певні особливості при проведенні дистанційного навчання. Не варто забувати й про
різноманітність рівнів освіченості людей й рівнів їх здібностей, на що варто звернути увагу при формуванні та
написанні програм навчання. Одним із прийомів який необхідно модернізувати є збільшення відкритого
спілкування із викладачем та контакт із особами які компетентні у тій чи іншій інформації. Це допоможе в
питанні персоналізації освіти. Як відомо, персоналізована освіта полягає у формуванні особистості, розвитку
особистості, прагненні до самовдосконалення. Вона пов’язана із надбанням певних властивостей та якостей, які
потрібні у повсякденному житті. У роки навчання у вищих навчальних закладах людина формує своє бачення,
свої принципи, пізнає себе із середини. Цього вона може досягти із допомогою спілкування із іншими. А
неживе спілкування не здатне в повній мірі нам дати те, що нам потрібно, задовольнити свої потреби у
навчанні. Це можливо лише в тому випадку, якщо людина вже сформувалась як особистість. Більшість людей
володіють теоретичними знаннями, та не знають як саме їх використовувати на практиці. Тому ніякий Інтернет
ресурс чи книга не зможуть передати знання так глибоко та правильно, як це може зробити викладач. Викладач
має можливість поділитися своїм досвідом, розказати певні особливості, недоліки та переваги у вивчанні
предмету. Він здатен в доступній формі пояснити певний матеріал таким чином, щоб людина могла легко
згодом оперувати знаннями на практиці.
Як висновок, для розширення відкритої освіти в Україні потрібно прагнути забезпечити такі форми
спілкування, наприклад через Інтернет, які б дозволяли створити зручний гнучкий графік консультацій який
підійшов би як викладачам, так і студентам-дистанційникам, організовувати відкриті семінари та дискусії із
цього чи іншого питання. Також доцільно розробити механізми залучення дистанційних консультативних форм
спілкування до наукових розробок (зокрема, вже сьогодні доцільно використовувати загальнодоступні форми
спілкування за допомогою Skype).
На нашу думку, необхідно вкладати більше коштів та зусиль у підготовці фахівців у галузях інноваційних
технологій, нанотехнологій, які б могли прискорити науково-технічний прогрес в Україні. Для цього,
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насамперед, слід покращувати освіту у вищих навчальних закладах, заохочувати молодих талановитих
студентів, науковців до роботи, мотивувати креативне мислення.
1. Бондарчук Н.В.,Булейко О.І. Педагогічний альманах «Інноваційні технології в освіті» 9-й випуск 2011р.
(с.208) 2. Какорін М.О. Інформаційні технології як фактор інновацій у глобальній фінансовій системі.//
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - №5- 2008.- С. 106-109. 3. Микола
Дмитренко Публікація №633 «Інноваційний розвиток України в контексті впровадження нових знань»
[Електронний ресурс].-Режим роступу: social-science.com.ua 4. Чайка В.М. «основи дидактики» видавництво
2011р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: pidruchniki.ws.
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Нафтогазовий комплекс – це галузь, ефективність якої безпосередньо впливає на економіку держави,
темпи та напрями розвитку практично всіх напрямків матеріального виробництва. Серед широкого асортименту
наукоємких виробів галузі важливе місце відводиться паливам, оливам, мастилам, присадкам каталізаторам та
інгібіторам корозії. Рушійна сила світової нафтопереробної промисловості – споживання автомобільних палив
та вимоги специфікацій на їх якість. Палива на нафтовій основі ще довго будуть матимуть значення в
задоволенні енергетичних потреб. Нафтопереробна промисловість становить значну частину паливноенергетичного комплексу (ПЕК) України і забезпечує потреби різних галузей економіки. Пріоритет нафти і
природного газу в енергетичному секторі підтверджується даними про їх споживання за окремими видами
господарювання. Так, при виробництві електроенергії частка природного газу становить 19%, нафти – 9,5 %; у
промисловості 18 % та 17 % відповідно; в житлово-комунальному господарстві 19 та 19,5 %, на транспорті – 2
та 9,6% відповідно[1].
Нафтогазовий комплекс України має потужний резерв для підвищення рентабельності виробництва за
рахунок повнішого і кваліфікованішого використання установок первинної та вторинної переробки нафти.
Насамперед це стосується необхідності впровадження інноваційних технологій, які дозволять трансформувати
цю важливу галузь. Сьогодні підприємства нафтогазового комплексу працюють з недовантаженням, а деякі
взагалі простоюють. Внаслідок цього особливої актуальності набувають питання побудови цілісної системи
забезпечення інноваційного розвитку нафтогазового комплексу України. Необхідно розробляти ефективніший
організаційно-економічний механізм, який сприяв би впровадженню інноваційних технологій, внаслідок чого
можливо збільшиться глибина переробки нафти підприємств нафтогазового комплексу України, а одержані
нафтопродукти будуть якіснішими, що зробить їх конкурентоспроможними на внутрішньому та зовнішньому
ринках.
Основною складовою матеріальних витрат на виробництво продукції у нафтопереробній промисловості є
сировина. Від кількості і якості сировини – сирої нафти – залежить обсяг та якість виробництва бензину. Нафта
складається з великої кількості вуглеводнів (парафінових, нафтенових, ароматичних), які мають різні
температури кипіння. Повністю розділити нафту на індивідуальні вуглеводні неможливо, але це і непотрібно
ані для дослідження її технічної характеристики, ані для промислового застосування. Для подальшої переробки
й одержання товарних нафтопродуктів нафту розділяють на фракції згідно з температурами кипіння. Отже,
фракційний склад нафти є однією з найважливіших її характеристик.
Одним із важливих завдань, що стоїть перед підприємствами нафтопереробної промисловості, є зниження
питомих затрат і підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Збільшення
потужностей на переробці нафти і мазуту, комбінування процесів в єдиній технологічній системі дозволить
суттєво зменшити капітальні вкладення на 1т переробленої сировини, зменшити витрати металу, енергетичних
ресурсів, допоміжних матеріалів, покращити використання нафтової сировини. Підвищення технікоекономічного рівня виробництва сприятиме зростанню прибутку, рентабельності, зниженню собівартості
нафтопереробної продукції.
Для стимулювання впровадження процесів глибокої переробки нафти на українських НПЗ необхідно
підвищити показники національних стандартів на моторні палива до рівня стандартів краї Євросоюзу. З метою
забезпечення надійного та безперебійного постачання нафти розробити комплексний план для створення
тримісячного запасу нафти, для реалізації якого сформувати відповідні структури.
Важливим інноваційним напрямком в розвитку нафтогазового комплексу України слід вважати ширше
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застосування альтернативної сировини для одержання моторних палив та олив. Насамперед це стосується
відновлюваних видів сировини рослинного походження, яке дозволить не тільки збільшити ресурс
використовуваної сировини, але і вирішити багато екологічних проблем. Великі потенційні можливості в
інноваційному розвитку має регенерація відпрацьованих олив, яка також має крім економічного, велике
екологічне значення.
Необхідно відмовитись від стереотипів, конструктивно визначати пріоритети в інвестуванні, акцентуючи
на інноваційному шляху розвитку і створенні сучасного нафтогазового комплексу. Для фінансування
інвестицій в інноваційний розвиток нафтогазового комплексу України, необхідно окрім внутрішніх ресурсів,
широко використовувати прямі зарубіжні інвестиції, кошти міжнародних фінансових організацій.
Одним із найважливіших пріоритетів енергетичної стратегії України є модернізація і докорінна
реконструкція нафтопереробної промисловості для виведення її на сучасний технічний рівень. А також
забезпечить країну якісними моторними паливами, мастильними матеріалами, сировиною для нафтохімії та
іншими нафтопродуктами. Якщо якість одержаних нафтопродуктів відповідатиме світовим стандартам, то
Україна зможе експортувати нафтопродукти.
1. Баб’як, Л.В. Стан і проблеми інноваційного розвитку підприємств нафтопереробної галузі
[Електронний ресурс] / Л.В. Баб’як, О.М. Мацяк, М.Я. Топилко // Вісник Національного Львівського
Університету. Логістика. - № 649. – 2009р. – С.8-11. – Режим доступу: nbuv.gov.ua/portal
/natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/02.pdf.
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АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
Серед важливих інноваційних інструментів, які дозволяють сьогодні істотно підвищити ефективність
управління організацією, пропонуємо розглянути використання статистичних моделей, поданих у графічній
формі, які відображатимуть зміну у часі основних фінансових результатів її діяльності (переважно - обсягу
доходів)[1]. За допомогою таких графіків (моделей) можна також легко прийняти стратегічно важливі рішення.
Сучасна наука виділяє 6 основних статистичних станів організацій[2]. Відзначимо особливості управління
такими організаціями в залежності від ідентифікації їх стану у таблиці 1.
Таблиця 1
Характеристика статистичних моделей стану організації
Графік стану
Характеристика стану
Це старт, з якого починається функціонування суб’єкта господарювання. Рівень
досліджуваних даних є мінімальним (на фоні інших суб’єктів галузі). Необхідні дії в
управлінні:
- структуризувати і налагодити комунікаційні канали з іншими суб’єктами
господарювання;
Рис.1. Стан
- вивчити очікування інших від вас (попит);
неіснування
- добитись того, щоб про вас дізнались інші;
- якісно виробляти те, чого від вас очікують.
Характеризується різким погіршення показників роботи. Основні управлінські
рішення:
- усвідомити свій реальний стан;
- зрозуміти причини такого падіння;
Рис.2. Стан
- реорганізувати свою повсякденну діяльність, щоб в майбутньому уникнути даної
небезпеки
ситуації.
За надзвичайного стану ситуація повільно погіршується, що відображено на рис. 3. Цей
стан вимагатиме передусім таких управлінських дій:
- активне використання маркетингових заходів;
Рис.3. Надзвичайний - змінити основу ведення справ;
стан
- економити;
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Рис.4. Нормальна
діяльність

Рис.5. Достаток

Рис.6. Могутність

- зміцнити дисципліну та/або корпоративну етику.
Характеризується плавним нарощуванням обсягів виробництва чи продажу, що
схематично відображено на рис. 4. Необхідні дії в управлінні:
- підтримувати поступове зростання відсутністю радикальних змін всередині
організації;
- дотримуватися «м’якої» політики стимулювання праці, максимально уникати
стягнень з працівників та інших дисциплінарних заходів (за певні незначні порушення
дисципліни, ін.);
- детально вивчити основні причини того, що зумовлює зростання і працювати над
подальшим вдосконаленням цих факторів.
Характерним є швидке зростання прибутків, що продемонстровано на рис. 5.
Незважаючи на позитивність ситуації, слід застосувати такі превентивні управлінські
заходи:
- економити (небезпека полягає у тому, що часто організації, отримавши високі
прибутки, починають їх нераціонально розподіляти);
- розрахуватися з усіма кредиторами;
- залишок коштів вкласти в розвиток організації.
Організація досягла високого рівня прибутковості та закріпила свої позиції на ринку.
Для подальшого підтримування позитивної статистики слід:
- зміцнювати старі та створювати нові зв’язки;
- аналізувати найменші зміни в фінансових результатах («статистиках») роботи
організації і усувати відхилення; уникати радикальних змін.

Теорія станів статистик використовується численними великими високотехнологічними підприємствами,
серед яких – Cisco Systems Inc., National Semiconductors, Sony та інші[3]. Дана практика поширюється і у
Львові, зокрема застосовується одним із підприємств фармацевтичної галузі – ТзОВ ФК «Біомед».
1. Форум фрілансерів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: freelance.com.ua. 2. Тренінгова компанія
“Reallity Business”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rb.tv/ru/articles/dostigat-rezkogo-rosta-dohodov.
3. “Forbes”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: forbes.com.

Шведюк О.В.
гр. МОРм-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кулініч Т.В.
СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Стандартизація відіграє значну роль у виробництві конкурентоспроможної високоякісної продукції,
захисті навколишнього природного середовища, ощадливому використанні природних та інших ресурсів як
основи сталого розвитку національної економіки..
Стандартизація – це діяльність, яка полягає у встановленні загальних положень щодо наявних чи
можливих завдань із метою досягнення оптимального рівня впорядкування у певній сфері, результатом якої є
підвищення ступеня відповідності продукції, процесів і послуг їх функціональному призначенню, усуненню
бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву[1]. Об’єктами стандартизації є: продукція,
процеси та послуги; матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність; правила, процедури, функції,
методи чи діяльність; персонал та органи; вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування,
маркування, етикетування.
На сьогодні основними рівнями регулювання стандартизації є[2]:
 міжнародний рівень – сприяє полегшенню обміну товарами і послугами між країнами світу,
міжнародному співробітництву у всіх галузях, усуненню технічних бар’єрів під час торгівлі;
 міждержавний (європейський) рівень - забезпечує створення єдиного європейського ринку, усунення
технічних бар’єрів у торгівлі між країнами-членами ЄС;
 національний рівень – створює сприятливі умови для реалізації єдиної політики у сфері стандартизації,
метрології, сертифікації, захисту інтересів споживачів і держави, підвищення якості продукції на підставі
досягнень науки і техніки, впровадження сучасних виробничих і інформаційних технологій.
Важливою складовою стандартизації є якісні показники продукції. Якість як економічна категорія - це
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сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини
відповідно до свого призначення[3]. Якість продукції та послуг національного виробника в основному визначає
рівень життя в країні, стабільність національної валюти, конкурентоспроможність країни на міжнародному
ринку, тобто є чинником національної безпеки.
Основні переваги стандартизації продукції доцільно розглядати на макро- та макрорівні. Покращення
іміджу країни (посилення позицій держави на світовому ринку), підвищення ефективності суспільного
виробництва (сприятливий інвестиційний клімат в країні), зростання добробуту населення (покращення рівня
життя громадян) визначають сильні сторони стандартизації на національному рівні. Важливими складовими
стандартизації з точки зору окремих підприємств є підвищення конкурентоспроможності продукції
(розширення ринків збуту, покращення якісних характеристик товарів і послуг), збільшення обсягів продажу
(залучення новітніх технологій у процесі виробництва, зменшення ресурсомісткості продукції), забезпечення
стійкого фінансового положення підприємств (підвищення прибутковості підприємства, зменшення
собівартості).
Погіршення стану навколишнього природного середовища, значне антропогенне навантаження на довкілля
протягом останніх десятиліть сприяють значному поширенню концепції сталого розвитку, який передбачає
задоволення потреб теперішнього покоління і не зменшує можливості майбутніх поколінь задовольняти їх
власні потреби. Робота Міжнародної організації зі стандартизації сприяє вирішенню екологічної цілісності за
допомогою впровадження стандартів серії ISO 14000, які спрямовані на управління навколишнім середовищем,
екологічне маркування, пом’якшення наслідків зміни клімату, аналіз життєвого циклу товару, підвищення
ефективності використання альтернативних джерел енергії (повітря, води, ґрунту), утилізацію відходів.
Отже, функціонування підприємства в умовах відкритого ринку стандартизації вимагає удосконалення
його продукції, а отже якісних характеристик продукції, покращення споживчих властивостей, впровадження
новітніх технологій.
1. Закон України “Про стандартизацію” від 17.05.2001р. № 2408-III [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: zakon. rada.gov.ua. 2. Голінка І. Розвиток стандартизації на міжнародному, регіональному та
національному рівнях / І Голкіна // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2009. – №1. – С. 11-17. 3. Друзюк В.
Система управління якістю – інвестиція в майбутнє / В. Друзюк, О. Федак // Стандартизація, сертифікація,
якість. – 2009. – №1. – С. 51-54.
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КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ

Секція 1.
Маркетинг
Бабак Т.В.
МЕ-22
Науковий керівник – к.е.н., асист. Фігун Н.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ ЗА ДОПОМОГОЮ МРТ
Напевно кожен хоча б раз відчував аромат кави проходячи уздовш кав’ярні, або аромат свіжовипеченого
хліба у супермаркеті. І результаті у вас раптово виникало бажання насолодитись кавою або ви випадково
згадали, що окрім продуктів харчування, за якими ви вирушили до магазину, закінчився і пральний порошок
або вологі серветки. Ніхто не догадується, що на ваш вибір вплинули інструменти нейромаркетингу.
Нейромаркетинг (грец. Neuron – нерв і англ. market – ринок, збут) – комплекс прийомів, методів та
технологій, що формується на перетині економічної теорії, нейробіології, психології та медицини.
Нейромаркетинг є однією з найефективніших сучасних технологій, що ґрунтується на статистичному
опрацюванні даних, отриманих у процесі психофізіологічних досліджень. Об’єктом вивчення нейромаркетингу
є широкий спектр реакцій у поведінці людини: дослідження змін динаміки пульсу, процесу потовиділення,
струмів мозку, рухів зіниць та інших спонтанних реакцій, активно використовується магнітно-резонансне
сканування головного мозку (МРТ).
Основи концепції нейромаркетингу були закладені вченими Гарвардського університету наприкінці ХХ ст.
Поштовхом до її появи стала гіпотеза, яку підтвердили результати досліджень психологів, про те, що понад
90% розумової діяльності людини є неусвідомленою і відбувається на рівні підсвідомомсті. Засновником
нейромаркетингу вважають гарвардського професора Джері Залтмена, який не лише розробив загальні методи
нового інструменту впливу на окрему людину, а й запатентував спеціальну технологію ZMET (Zaltman
Metaphor Elicitation Method – метод отримання метафор Залтмена). Методика заснована на використанні
наборів картинок, що викликають у споживача позитивний емоційний настрій і активізують приховані образиметафори, що стимулюють покупку. Маркетингова технологія ZMET швидко знайшла популярність у сотні
великих фірм-замовників, серед яких Сoca-Cola, General Motors, Nestle, Proctor & Gamble.
Наука «нейромаркетинг» стверджує, що на ухвалення рішення споживача впливають набагато більше
факторів, ніж прийнято вважати: колір, картинка, запах, звук – усі ці фактори визначають вибір клієнта на
користь того чи іншого товару. Поліпшити настрій і самопочуття покупців можна за допомогою приємного для
ока та огляду товарів освітлення, створення зручних проходів, комфортного температурного режиму, запахів,
колірних сполучень, зміни логотипу магазину. Щоб краще дослідити від чого залежить вибір споживача
маркетологи використовують методики, які є загальновживаними у медицині, а саме: магніто - резонансне
сканування (МРТ ) і аналіз електричної активності головного мозку (мозкових хвиль) - електроенцефалограму (
ЕЕГ).
МРТ показує, які відділи мозку активуються для відповіді на сигнал, що посилається певним рекламним
зображенням, звуковим чином або запахом. Наприклад, зрівнюючи Pepsi і Coca-Cola, то при вживанні Pepsi,
задіються зони дорсолатеральній префронтальній кори і гіпокампу - області головного мозку, які пов'язані з
позитивними думками і з спогадами про приємні емоції. А у тих споживачів, які знали, що п’ють Coca-Cola
можна було побачити, що збільшення кровотоку фіксувалося тепер в середині передлобової області кори
головного мозку, що відповідає за вищі розумові процеси і процеси розуміння.
Отже, вибір споживача залежитиме від того, на яку частину головного мозку впливає бренд або реклама.
Іструменти нейромаркетингу також впливають на мотивацію людини при купівлі товару. Основними
мотивами, які хоче задовольнити споживач є:
1. Мотив безпеки (перевожно проявляється у жінок або літніх людей);
2. Соціальний мотив (турбота у всіх членів сім’ї );
3. Мотив успішності (альфа-мотив)(проявляється у чоловіків);
4. Мотив новаторства (часто демонструють підлітки).
Отже, нейромаркетинг – це наука про яку говорять «шепотом», але все частіше застосовують для
покращення реалізації товарів чи послуг, а її інструменти непомітно впливають на підсвідомість людини щодо
покращення вибору певного товару. Варто пам’ятати, що захиститись від дії нейромаркетингу є доволі складно.
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Бернацька Ю.В.
гр. ЛОГ -41
Науковий керівник - ст. викл. Кузьо Н.Є.
ЗВОРОТНИЙ PRODUCT-PLACEMENT
Продакт-плейсмент — рекламний прийом, який полягає в тому, що реквізит у фільмах, телепередачах,
комп'ютерних іграх, музичних кліпах або книгах має реальний комерційний аналог. Протилежним до нього є
явище зворотного продакт-плейсменту.
Зворотний продакт-плейсмент – це явище, коли бренд зароджується на екрані або в літературному творі, а
потім його переносять у реальне життя [1]. Створення вигаданих торгових марок у кіноіндустрії виникло через
бажання продюсерів уникнути судових позовів про порушення авторських прав і безплатного продактплейсменту. Такий прийом використовують тільки з продукцією, яка здобула широку популярність на екрані,
бо вона здатна приносити чималий прибуток.
Найяскравішим прикладом використання зворотного продукт-плейсменту є мультсеріал «Сімпсони», з
якого три бренди вийшло у реальне життя. Першим з них є пиво «Дафф» (DuffBeer) – це улюблений сорт пива
Гомера Сімпсона. У 1990 році (рік по тому як «Сімпсони» вийшли на екран) в Австралії розпочався випуск
пива під маркою «Duff», але, не отримавши попередньо дозволу на її використання, компанія була змушена
закрити виробництво у 1996 році, коли про це дізналася студія 20 thCenturyFox і подала в суд на виробника. Вже
в 2011 році в тій же Австралії розпочався легальний випуск DuffBeer UG. У 2007 році в США перед виходом на
екрани повнометражного мультфільму «Сімпсони в кіно» міжнародна мережа супермаркетів 7-Eleven
тимчасово перейменувала дюжину своїх торгових точок в Північній Америці в “Kwik–E–Mart” - вигаданий
бренд з «Сімпсонів» і запустила у продаж такі продукти як BuzzCola і Пластівці Красті (Krusty–O’s), які також
часто фігурували у мультсеріалі. Виробництвом цих продуктів зайнялися компанії CottCorporationі Mait – OMealCompany [2].
Ще одним прикладом вдалого використання продакт-плейсменту є TheWillyWonkaCandy. Солодощі
"Wonka” – це один з найвідоміших брендів швейцарської корпорації Nestle. Вперше він з’явився у книзі Роалда
Даля «Чарлі і Шоколадна фабрика». На прилавках реальних магазинів шоколадки “Wonka” з’явилися у 1971
році, після виходу на екрани першої екранізації відомої книги. Але пройшов час, інтерес до солодощів “Wonka”
помітно згас. У 1988 році компанія Nestle викупила бренд, а у 2005 році він отримав шанс на друге життя після
виходу на великі екрани екранізації Тіма Бертона «Чарлі і Шоколадна фабрика» з ДжонніДеппом у головній
ролі. Це повернуло інтерес до шоколадок Wonka від Nestle. На хвилі успіху фільму Бертона бренд Wonka не
тільки відродився, а й поповнився новими солодощами і маркетинговими ідеями. Як і герої фільму, сучасні діти
теж мали можливість знайти золотий білет і вирушити в подорож на кондитерську фабрику. Всі візуальні
матеріали, які використовуються в упаковці і рекламі бренду, строго відповідають першоджерелу. Nestle
засновувало образ бренду на ілюстраціях КвентінаБлейка, а прообразом Віллі Вонка став актор Джин Вайлдер
[3].
Навіть такий продукт, як папір для принтеру, може стати прикладом зворотного продукт–плейсменту.
Саме так і трапилося з DunderMifflin – папером для принтерів, продажем якого займаються головні герої
американського серіалу «Офіс». Після явного успіху серіалу, один з найбільших в США ритейлерів
канцелярських приладів – фірма Staples купила у NBC UniversalTelevision права на використання бренду
DunderMifflin, який зараз успішно конкурує з іншими відомими виробниками [4].
Товар не обов’язково має постійно з’являтися на екрані, щоб завоювати увагу глядачів і стати
перспективним для зворотного продакт–плейсменту, інколи достатньо однієї, але дуже ефектної появи. Саме
так і сталося з StayPuffMarshmallows – брендом, який спочатку просто фігурував у фільмі «Мисливці за
привидами» як компанія по виробництву зефіру, але після появи на екрані, у другій частині відомої стрічки,
гігантського Зефірного Чоловічка, міцно прикував до себе серця глядачів зі всього світу. Власники Інтернет–
магазину “ThinkGeek” не пройшли повз цього і додали у асортимент свого сайту і зефір під маркою
StayPuffMarshmallows.
Отже, використання зворотного продакт–плейсменту є ефективним і прибутковим прийомом, але, на жаль,
ще не надто поширеним у світі, хоча сьогодні все більше і більше виробників усвідомлюють переваги його
застосування. Адже при перенесенні певного бренду з екрану в реальне життя, можна значно скоротити витрати
на маркетинг, бо продукт уже широко розрекламований і його цільова аудиторія давно сформована [1]. Також у
споживачів уже сформована емоційна прив’язаність до продукту і в них не виникає враження, що їм щось
нав’язується. В Україні про дане явище взагалі не згадується. На сьогодні у нас немає достатньо сильних
віртуальних брендів, які хтось вважав би за доцільне втілити у реальне життя.
1. Reversproductplacement? Whatsthat? [Електронний ресурс].– Режим доступу: secretadvertising.
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wordpress.com/2013/05/01/reverse-product-placement-whats-that
2. ProductsproducedfromTheSimpsons
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: en.wikipedia.org/wiki/ Products_produced_from_ The_Simpsons
3. Історія
бренду
Wonka
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
brandreport.ru/wonka.
4. StaplestakesDunderMifflinbrandoutofthe
Office
[Електронний
ресурс].–
Режим
доступу:
brandchannel.com/home/post/Staples-Dunder-Mifflin-112711.aspx.
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РОЗВИТОК БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Соціальні мережі - явище не тільки унікальне для користувачів Інтернету, але й важливе для професійного
розуміння перспектив розвитку підприємства. Адже даний Інтернет-ресурс - центр зосередження
інформаційних потоків, яким довіряють, які обговорюють, якими діляться.
На сьогоднішній день соціальні мережі стали практично невичерпним джерелом цільової аудиторії, а
вірніше - її прихильності. У сучасного споживача виробився „імунітет” на традиційну рекламу – його цікавить
думка „своїх” про даний товар чи послугу на форумах і в соціальних мережах. Інтернет-спільноти формують
думку про компанії, бренди, товари. Впливати на цю думку в комерційних цілях можна за допомогою
маркетингу соціальних мереж (SMM), що має на меті залучення уваги потенційної аудиторії [1, ст.10].
SMM включає в себе безліч методів роботи. Найпопулярніші з них - це побудова спільнот бренду.
Скеровуючись на власні спостереження, лише в соціальній мережі „ВКонтакте” зареєстровано понад 33 тис.
спільнот компанії Apple, що поширюють інформацію про новинки бренду, пропонують придбати високі
технології Apple, програмне забезпечення, аксесуари тощо. А подібних спільнот-брендів в аналізованій
соціальній мережі налічується понад 2 тис.
Для рекламодавців соціальні мережі надають унікальні можливості безпосереднього контакту зі
споживачами. Щодня мільйони користувачів ведуть бесіди про компанії, їх товари та послуги, ділячись своєю
думкою і враженнями.
За результатами власного анкетування 57,9% опитаних здійснювали купівлю у соціальних мережах, з них
56,4% залишали відгуки. [2, ст. 84]. Можна констатувати, що в результаті окремо взятий учасник мережевого
співтовариства може зіпсувати (або навпаки - покращити) репутацію компанії з багатомільйонним обігом.
Як уже зазначалось, соціальні мережі грають ключову роль в успішності фірми, та в ефективності її
роботи. Підтвердження цього факту є процес розвитку тренажерного залу „Best Body”, який умовно можна
розділити на 4 стадії: відкриття, інформування людей про тренажерний зал (розміщення оголошень), акційна
знижка на абонементи та створення аккаунту в соціальній мережі „ВКонтакте” (табл. 1).
Таблиця 1
Кількість відвідувачів „Best Body” відповідно до етапу розвитку тренажерного залу
Період (2013
Кількість одноразових
Кількість проданих
Етап
рік)
відвідувань, од.
абонементів, од
1
2
3
4
Відкриття
05.06-29.06
45
10
Інформування
30.06 -25.07
68
14
Знижка 25% на абонементи
26.07-20.08*
71
29
Створення аккаунту
21.08-14.09
145
45
„ВКонтакте”
* В реальності даний етап тривав 15 днів. У табл. враховуються кількість відвідувань і наступних 10 днів з
метою рівномірного розподілу етапів.
На першому етапі споживач мінімально проінформований про тренажерний зал. Як наслідок –
відвідуваність „Best Body” становить від 0 до 2 людей на день. Для виправлення даної ситуації стартує
рекламна кампанія розвішування інформаційних листівок. Результатом стає збільшення відвідування
тренажерного залу „Best Body” у 1,5 рази. Знижка на абонементи не дала суттєвих зрушень, адже збільшення
кількості разових відвідувань сприяла б зростанню прибутку краще, ніж продаж абонементів. З моменту
створення аккаунту в соціальній мережі „ВКонтакте” кількість відвідувачів зросла майже у 2 рази. 12%
підписників аккаунту хоча би 1 раз відвідали тренажерний зал „Best Body”.
Отже, соціальні мережі - важливий фактор ранньої підприємницької активності, вони забезпечують
менеджерам доступ до інформації різного характеру, дозволяють розширити коло споживачів та донести до них
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інформацію про товари чи послуги даного підприємства.
1. А. Парабеллум, Н. Мрочковский, В. Калаев. Социальные сети. Источники новых клиентов для бизнеса –
Питер 2013 - 176с. 2. Ф. Котлер. Основы маркетинга – Москва 2008 – 517с.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ В УКРАЇНІ
Задля
успішного
функціонування
підприємства,
ефективної
його
організації,
випуску
конкурентоспроможної продукції недостатньо лише забезпечити його новітнім технічним оснащенням,
впровадити використання сучасних технологій, проводити постійні маркетингові дослідження. Організація
працює результативно й досягає мети, якщо може забезпечити свою конкурентоспроможність, а саме, знає все
про своїх конкурентів, може захистити себе від ворожого поглинання, забезпечує зміцнення та утримання своїх
позицій на ринку.
Конкурентоспроможність підприємства забезпечується здатністю його менеджерів ефективно працювати з
інформаційними ресурсами. При цьому виникає необхідність швидкого відтворення, нарощування й
поновлення інформаційного фонду для прийняття рішень за ситуацією.
У випадку, коли особливого значення набуває інформація, ефективним та актуальним засобом при
проведенні постійного аналізу діяльності конкурентів стає економічна (конкурентна) розвідка.
Конкурентна розвідка, як маркетинговий інструмент вивчення конкурентного середовища, являє собою
цілеспрямований збір інформації про конкурентів та її аналіз, допомагає моделювати поведінку суперників на
ринку та приймати управлінські рішення зі створенням майбутньої стратегії й тактики ведення бізнесу.
Завдяки використання методів конкурентної розвідки підприємство отримує змогу [1, с. 24]:
 легко та оперативно отримати інформацію;
 передбачити зміни на ринках;
 зекономити кошти організації;
 можливість прораховувати наперед кроки конкурентів;
 можливість коректувати свою поведінку на ринку;
 підвищити конкурентоспроможності та захист;
 покращити свої позиції на ринку.
Хоча основне призначення конкурентної розвідки - підтримка прийняття управлінських рішень,
сформована певним чином система конкурентної розвідки може допомогти компанії вирішувати й багато інших
завдань, а саме [2, с. 103]:
 передбачення змін на ринку;
 виявлення нових або потенційних конкурентів;
 вивчення досягнень і невдач конкурентів;
 пошук і вивчення фірм, передбачуваних до покупки (злиття);
 вивчення нових технологій, продукції і процесів;
 моніторинг змін у політичній, законодавчій і регулюючій областях, що впливають на бізнес;
 відкриття нової справи;
 допомога в застосуванні новітніх інструментів керування.
Однак, в процесі практичного впровадження закордонного досвіду в діяльність українських компаній
нерідко виникає багато перешкод:
 в Україні немає узаконеного поняття «конкурентна розвідка»;
 скептичне відношення бізнесменів щодо такого методу ведення конкурентної боротьби;
 спокуса отримати конфіденційну інформацію;
 необхідність постійного оновлення інформації. Оперативна інформація втрачає цінність приблизно на
10% у день. Інформація тактичного характеру втрачає цінність приблизно на 10% на місяць. Стратегічна
інформація про незмінні об'єкти (промислова інфраструктура, природні ресурси) втрачає цінність приблизно на
15% у рік. Однак, цінність інформації може зменшуватися у зв'язку зі зміною обставин [3, с. 269].
Безумовно, поширення застосування методів конкурентної розвідки на підприємствах України є
позитивним явищем, оскільки лише своєчасно отримана достовірна інформація дозволяє передбачати зміни й
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коливання на ринках, ризики тощо. Забезпечення керівництва підприємства інформацією про його конкурентів
за допомогою використання методів конкурентної розвідки дозволяє приймати обґрунтовані рішення, адекватні
реальній конкурентній ситуації.
Конкурентна розвідка сьогодні є невід'ємною частиною бізнесу як на Заході, так і в Україні. При цьому
рівень її впливу зростає з року в рік і вдосконалюється, виходячи з росту інформаційних технологій і засобів їх
застосування. Тому для успішної діяльності підприємства недостатньо забезпечити лише фізичний захист і
охорону. Побудова надійної системи захисту інформації - справа складна і дорога. Однак за цим - майбутнє
сучасного бізнесу.
1. Івченко О. Промислове (економічне) шпигунство: конкурентна розвідка й контррозвідка // Юридичний
журнал. - 2003. — № 7. — C.19-24. 2. Воронова Ю. Конкурентная разведка: Учеб. Пособие / Ю. Воронова Новосибирск: НГУ, 2007. - 264с. 3. Cкібіцький О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької
діяльності: навчальний посібник / О.М. Скібіцький, Л.І. Скібіцька. -К.: Кондор, 2011. - 912с.
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РОЗВИТОК НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛАСТІ МАРКЕТИНГУ
NFC-технології в маркетингу і рекламі
Технологія NFC на слуху вже не перший рік, однак, тільки останнім часом компанії і споживачі почали
повніше усвідомлювати, які воістину широкі можливості для використання мобільних пристроїв в маркетингу і
рекламі товарів, послуг, спеціальних пропозицій і т.д. вона відкриває. Кожен місяць на ринку з'являється все
більше смартфонів, планшетів, ноутбуків та іншої техніки з вбудованими NFC-чіпами. Найбільші фінансові
компанії, оператори мобільного зв'язку, торгові, ресторанні та медіа мережі активно працюють над
розширенням сфери застосування даної технології. У свою чергу рекламники і маркетологи також не
залишаються осторонь, винаходячи нові методи використання NFC в просуванні товарів і послуг.
Пряма реклама
У зв'язку з усе більш широким застосуванням таких додатків як Isis і Google Wallet розширюються і
можливості проведення прямих рекламних компаній, в ході яких користувачі отримують інформацію виключно
про ті товарах і послугах, які їх дійсно цікавлять.
Використання смарт-міток і постерів
Завдяки використанню RFID міток на рекламних дошках, щитах і лайтбоксах істотно розширюються
можливості подачі рекламного матеріалу і надання інформації. Рекламодавець може зосередитися на створенні
максимально привабливого постера, а вся необхідна інформація аж до координат магазину або офісу на GPS
або Google Maps буде передаватися через спеціальну смарт-позначку.
Вдосконалення сервіс-покупок
Кожному знайома ситуація, коли вам сподобалася яка-небудь річ у магазині, але немає вашого розміру? Не
проблема! Тримайте телефон RFID-міткою на коробці або самої речі і через кілька секунд у вас є вся
інформація про цю модель, включаючи список і адреси магазинів, в яких є потрібний вам розмір.
Маркетинг та індустрія реклами вже сповна оцінили переваги використання NFC технології, тому з
кожним роком географія та можливості її застосування в цих сферах ростуть в геометричній прогресії.
QR-кодування
QR-код — матричний код розроблений і представлений японською компанією «Denso-Wave» в 1994 році.
QR-код, або ж quick-response-code, - штрих-код для сканування смартфоном, що містить посилання на
певний сайт, файл, відео або іншу інформацію в мережі. Для сканування необхідно встановити спеціальний
додаток
QR-коди активно використовуються і в туризмі. Наприклад, у Львові об'єднання бізнесменів «Туристичний
Рух Львова» розмістило QR-коди більше ніж на 80 туристичних об'єктах. Це дозволяє туристам легко
орієнтуватися в місті, навіть не знаючи української мови, тому що QR-коди встановлені кількома мовами.
8 найпопулярніших способів використання QR-коду в маркетингу є такі:
1) QR-посилання. Найпоширеніший спосіб застосування QR-коду - скорочення довгої посилання на
сторінку, файл або додаток для смартфона. Наприклад, відскануйте код і скачайте файл на ваш смартфон.
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2) Додаткова інформація. Розміщення кодів для більш докладного опису продуктів або послуг, особливо в
зовнішній рекламі (оскільки рекламне послання перенесеться з статичного місця в ваш смартфон).
3) Залучення клієнтів. QR-коди можуть закликати відвідати сторінку вКонтакте або на Фейсбуці. Але
набагато цікавіше їх можна використовувати для залучення клієнтів у ваш маркетингову кампанію.
4) Голосування.
5) Зацікавленість. QR-коди ідеально підходять для вірусних кампаній, заснованих на викликанні цікавості.
6) Стимулювання покупок.
7) Цифрові подарунки.
Споживачам можна не тільки продавати, а й дарувати. Так от, в метро Бухареста з'явилася перша в світі
віртуальна бібліотека, де за допомогою QR-коду можна скачати книгу на свій смартфон.
8) Контакти. Цікаве застосування QR-кодів і для особистого користування. Відразу кілька сайтів
пропонують зробити віртуальну візитку.
1. Junkyard See Value in RFID. URL rfidjournal.com/ articles/view?11131 (1 жовтня 2013р.). 2. QR-коди у Львові.
URL lviv.travel/ua/profitably/QR-codes (1 жовтня 2013р.)
Вихопень Т.П., Чорнописький Р.С.
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Глинський Н.Ю.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Сьогоднішній рівень технологічного прогресу призвів до того, що фактично у кожній квартирі є
підключення до «всесвітньої павутини». У багатьох випадках основною причиною користування інтернетом є
соціальні мережі. Первинним призначенням використання їх було спілкування, проте на даний момент їх все
частіше використовують у комерційних цілях. Компанії різного калібру користуються соціальними мережами,
щоб здійснювати так званий «контент-маркетинг».
Контент-маркетинг - це розповсюджена в сучасній маркетинговій практиці технологія привернення уваги
та залучення цільової аудиторії до бренду за допомоги створення та поширення актуальної та цінної інформації
пов’язаної з ним. Сьогодні найпоширенішими комунікаційними каналами контент-маркетингу є веб-сайти та
соціальні мережі. Контент-маркетинг широко використовується не тільки найуспішнішими світовими
компаніями, але й підприємствами малого та середнього бізнесу.
Основні принципи успішної стратегії контент-маркетингу пов'язані зі створенням якісного контенту, що
одночасно дає читачам корисну інформацію і рекламує товари або послуги. Контент, що стирає межі між
інформуванням клієнта і просуванням товарів і послуг, є однією з ключових тенденцій контент-маркетингу
сьогодні. Реклама завжди доцільна та популярна там, де проводить час більшість людей, а особливо якщо це
цільова аудиторія підприємства.
Міжнародне агентство «Econsultancy» провело дослідження у 2012 році, серед 1000 фахівців у цій сфері,
щоб визначити основні ключові цілі даної технології маркетингу. Головною метою контент-маркетингу
більшість вважає залучення аудиторії (52%), другою за популярністю відповіддю є залучення трафіку на вебсайт компанії (у тому числі і через соціальні мережі, даючи посилання на сайт), третє ж місце поділяють
наступні варіанти: інформування користувачів про компанію і бренд, продаж товарів та послуг.[1]
За даними Асоціації учасників електронного бізнесу в 2012 році місткість електронної торгівлі в Україні
виросла на 30-50% порівняно з 2010 роком. [2]. Одночасно продажі через соціальні мережі стрімко зросли. У
чому ж секрет їх успіху? Декілька переваг для обох сторін процесу купівлі-продажу ми наведемо у табл.1.
Таблиця 1
Переваги процесу купівлі-продажу через соціальні мережі
Продавець
Споживач
Мінімум витрат та зусиль на рекламу (користувачі
Широка доступність до інформації про товар (опис, відгуки,
самі репостять та розповідають друзям)
фото та відео огляди)
Можливість здійснити покупку у будь-який час з будь-якого
Легке залучення клієнтів
місця на карті
Простий пошук цільової аудиторії (завдяки тегам та
Простота та легкість купівлі певного товару чи послуги
розширеним пошукам)
зведена до мінімуму
Низька вартість контакту з цільовою аудиторією
Економія часу
Ціни такі ж самі або й нижчі, ніж у роздрібних точках
Утримання уваги клієнтів
торгівлі
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Для того, щоб успішно інтегрувати свій бізнес в соціальних мережах необхідно зробити наступні кроки:
1)створити сторінку чи групу, яка буде представляти бізнес-компанію. Цю групу необхідно наповнити
корисною інформацією для клієнтів: фото, відео; написати цікаві нотатки та статті;
2)проводити конкурси, акції, дарувати подарунки і бонуси для учасників сторінки/групи. Такі заходи
дозволяють підтримати постійний інтерес до вашого бізнесу зі сторони учасників соціальних мереж;
3)рекламувати товари і послуги в соціальних мережах. Соціальні мережі, знаючи про своїх користувачів
велику кількість інформації, дозволяють дуже детально і точно налаштовувати рекламу своїх товарів і послуг
тільки на конкретну, потрібну, цільову аудиторію. Це дозволяє запобігти зайвих рекламних витрат;
4)проводити моніторинг репутації фірми у соціальних мережах. Важливо постійно слідкувати за тим, що
кажуть про фірму та її товар чи послуги в соціальних мережах. Позитивні відгуки та нотатки у соціальних
мережах необхідно підтримувати, негативні – спростовувати і доповнювати позитивними.
1. econsultancy.com/ua 2. Торговля уходит в on-line?/Журнал «Дистрибуция и логистика» №3(90) 2012.-С.2

Войтович І.В.
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БРЕНДИНГ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І СВІТОВІЙ ПРАКТИКАХ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЙ «ROSHEN»
ТА«NESTLE»
Брендинг передбачає створення системи цінностей відносно конкретного продукту чи бренду, а саме:
прихильності до товару на основі спільного впливу на споживача рекламних повідомлень, товарної марки,
пакування чи елементів комунікації зі споживачем, об’єднаних певною ідеєю та фірмовим оформленням, які
відокремлюють товар серед конкурентів і створюють його образ.
Бренд-менеджмент об’єднує творчі зусилля рекламодавця, рекламної агенції, торгових фірм та інших
посередників. Таким чином, він допомагає:
 підтримувати запланований обсяг продажу на конкретному ринку;
 забезпечити збільшення прибутковості внаслідок розширення асортименту товарів;
 передати в рекламних матеріалах і компаніях культуру області, де виготовлений товар;
 використовувати фактори, важливі при звернені до рекламної аудиторії, а саме: історичні корені,
національний менталітет, реалії сьогодення і прогнози на перспективу.
Аналізуючи різні ринки, мимоволі починаєш помічати явні відмінності між вітчизняними та закордонними
торговими марками. Говорити в цілому про ті чи інші бренди можна багато, проте у своїх дослідженнях мене
зацікавила саме ідея порівняння двох марок (вітчизняної і світової) з виробництва аналогічних товарів.
Пропоную до розгляду своє дослідження стратегічного розвитку двох виробників солодощів: Roshen та
Nestle (табл. 1) – за наступними критеріями:
 історія створення компанії;
 стратегія розвитку та виробництва;
 товари та методи їх рекламування;
 світове визнання.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика компаній «Roshen» та «Nestle»
ROSHEN
NESTLE
1 - один з найбільших виробників кондитерських - найбільший виробник у світі харчових продуктів
виробів в Україні;
(включаючи солодощі)
- назва компанії – з прізвища її засновника П. - назва компанії – з прізвища одного з засновників А.
Порошенка.
Нестле.
2 - корпорація працює за методом «парасольки» - корпорація працює за методом «загарбників»
(залучення та відкриття нових фабри та філій (викупляє контрольний пакет акції компаній з
підтримуючи власний бренд)
напрацьованою мережею збуту і своїм ринком
- виробництво:
експлуатація
сучасного споживачів в тому чи іншому регіоні)
обладнання, дотримання технологій виробництва, - виробництво: у кожній країні виробництво
використання високоякісної сировини, частково здійснюється на базі викуплених фабрик; «Якість
свого виробництва.
продуктів – якість життя» - головне кредо Nestle.
3 - рекламує
свій
бренд,
використовуючи - не рекламує власне ім’я, а використовує ім’я
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особливості регіону, де буде продаватись.
бренду, який долучився до корпорації.
- 18 місце в світовому рейтингу «Global Top 100 - 4 місце в світовому рейтингу «Global Top 100 of
of Candy Industry»
Candy Industry»
Основною відмінністю є стратегія їхнього розвитку та методи збільшення корпорації; у випадку компанії
Roshen: це відкриття нових філій під власним ім’ям в різних регіонах світу (винятком є лінія солодощів
Bonbonetti, яка виготовляється корпорацією Roshen проте має власний бренд та ринок своїх споживачів), а у
випадку Nestle: це викуплення вже відомих фірм у тій чи іншій країні та їх подальший розвиток. Відтак мало
кому відомо, що львівський Світоч, чеський Orion, американський Butterfinger, англійське Aero чи KitKat – це
все складові великої корпорації Nestle.
4

1. Маркетинг: підручник / Крикавський Є.В.. – Київ: Знання, 2009. – 1070с. 2. candyindustry.com/
Top25candy companies
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ПРОДАКТ ПЛЕЙСМЕНТ – НА ШИРОКИХ ЕКРАНАХ
Розміщення продукту/послуги органічно вплетене в канву художнього твору [1]. Саме тому глядачів не
дратує подібне розміщення, оскільки продакт плейсмент не перериває хід фільму, як пряма реклама, і тому
поява товару/послуги сприймається лояльно. Споживач переносить на рекламований продукт своє позитивне
ставлення до носія реклами, в даному випадку, до художнього твору. Відомо, що зірки кіно і телебачення
багато в чому формують смаки і погляди населення. Їм властиво бути законодавця моди. Психологи давно
відмітили одну дуже «перспективну» особливість глядацького сприйняття: він завжди хоче бути схожим на
кіногероя. Причому якщо глядач не може мати таку ж зовнішність, такий же залізний характер або фантастичну
чарівність, то він може схопити шматочок його слави, якщо заволодіє такими ж стильними окулярами, такої ж
марки машиною і т. д. Серія американських досліджень показала, що глядача дратує, коли він не може чітко
розгледіти назву літака, на якому летить супергерой, або марку годинника, з яким він не розлучається ні вдень,
ні вночі. Наприклад, після того, як у фільмі «Фірма» актор Том Круз випив пиво марки «Ред Страйп», його
продажі зросли на 55%. А фільм «Ризикована справа» все з тим же Томом Крузом збільшив продажі окулярів
моделі Wayfarer фірми Ray-Ban з 18.000$ до 360.000$ в перший рік, до 720.000$ в другий рік. Компанії вдалося
підвищити продажну ціну з $30 до $50 [1,2].
Реклама в кіно (або Product Placement) як явище з'явилася в 30-ті роки минулого століття. Її появу
пов'язують із запуском фільмів про знаменитого морячки Папай, який пропагував здорове харчування і
популяризував консервований шпинат. Кожен мультфільм закінчувався піснею Папая: «Врешті-решт, я стану
сильним, тому що їм шпинат, і стану справжнім моряком!». Як результат - продажі консервованого шпинату
зросли на 65-70%.
Але серйозно до Product Placement стали ставитися після виходу в 1982 році фільму "Інопланетянин"
Стівена Спілберга. Спілберг дуже вдало вписав у сюжет фільму рекламу солодощів Reese & Pieces від компанії
Hershey. Після показу фільму продажу льодяників Reese & Pieces збільшилися на 80%. Найцікавіше, що Марс
відмовився брати участь у фільмі і розміщувати там рекламу M & M `S, хоча відразу Спілберг звертався саме до
них [2].
Класичний приклад продакт плейсменту продемонстрований в кліпі популярної американської співачки
Lady Gaga. У кліпі є епізод, де її викрадають супермоделі. І по її словах вона змиваю свої гріхи, і вони вливають
в неї горілку, щоб напоїти, перш ніж відправити до російської мафії ». Вливають у Леді Гагу українську горілку
Nemiroff, пляшка якої кілька разів з'являється у ролику. Крім цього, користуючись нагодою, співачка
прорекламувала свої власні навушники «Heartbeats In-Ear Headphones по Монстр.
Щорічно американські компанії витрачають 50 млн. доларів на розміщення product placement. Приміром,
компанія AT & T робить щорічно близько 500 розміщень в кіно, компанія Ford - близько 350, Mercedes близько 650, а компанія "Apple" (комп'ютери "Макінтош") - продакт-плейсмент розглядає як один з основних
напрямів рекламної діяльності [1].
Перше місце по розміщеню продакт-плейсменту має блокбастер «007. Координати: Скайфолл». Це вже не
кіно, а інтерактивний глянцевий журнал. Тут є все: пиво Heineken, телефон Sony Xperia T, годинник Omega
Seamaster, взуття Crockett & Jones, костюми Tom Ford, віскі Macallan, куртка Levi 's, мотоцикл Honda,
позашляховик Land Rover Defender і спорткар Aston Martin DB5.
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Чи перетворюється «007» в магазин на дивані? Хіба що для тих, хто може дозволити собі спонтанну
покупку Aston Martin DB5. Чи став фільм гірше від усіх цих рекламних пауз? Ні, вони доповнили його, зовсім
як 3D-технологія доповнила «Аватара». Красива дорога реклама не може зіпсувати глянцеві журнали, часто
вона - найкраще, що в них є. Той же принцип працює в бондіані. Цей серіал створений для реклами точно так
само, як для неї створені стіни будівель на Таймс-сквер. І найважливіше: без грошей, отриманих за продакт
плейсмент, цей фільм міг не вийти - або вийти, але зовсім з іншим бюджетом.
Продакт Плейсмент вражаюче довгограючий промоушн, який зовсім не закінчується написом «кінець» на
екрані. Адже демонстрація фільму проходить безліч етапів: спочатку презентація на великому екрані в рідній
країні, потім продаж за кордон, потім нескінченна кількість перепродажів різним ТВ-каналам і незлічена
кількість телетрансляцій, зокрема на кабельних і супутникових каналах. Після цього — відео і DVD-версії.
1. Захарова Ю.А. Продакт-менеджмент, або Мистецтво управління товаром: Підручник/ Захарова Ю.А. Дашков і Ко: Київ, 2010. – 128с. 2. Березкіна О. Product Placement. Технології прихованої реклами:
Підручник/Березкіна О. - Питер ISBN, Санкт-Петербург, 2009. – 224с.

Герус Н.Б.
МК−31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Люльчак З.С.
РЕСТОРАННИЙ ІМІДЖ М. ЛЬВОВА
Туризм на сьогоднішній день відіграє провідну роль в розвитку економіки як України загалом, так і
окремих її міст. Саме туристична індустрія є потужним і міцним чинником, що активно впливає на інтеграційні
процеси в умовах глобалізації. Так, поміж усіх міст країни місто Львів славиться своїм туристичним
потенціалом, а саме у формуванні бренду міста чільне місце відведено його ресторанам.
Туристи, які приїжджають до славетного міста Лева милуються архітектурним ансамблем і витворами
мистецтва, проте не секретом є для усіх, що Львів був і залишиться столицею ресторанів, кнайп і музеївресторанів. На сьогоднішній день жодна туристична фірма не пропонує ресторанного туризму, як виду
відпочинку. Кожен турист самотужки здійснює свої екскурсійні тури львівськими ресторанами. Останнім часом
туристичний потік постійно зростає. Щорічно Львів відвідує понад 1 млн. туристів з України, Польщі,
Німеччини, Австрії, Білорусі, США й Росії. Андрій Худо, співвласник мережі авторських концептуальних
ресторанів «Фест», в інтерв’ю виданню Zaxid.net зазначив, що у Львів приїжджає набагато більше туристів, ніж
400 тис., і насправді кінцевою метою треба ставити не 1 млн. туристів в рік, а 2−3 млн. і більше. За 5−10 років
цю планку реально подолати [1]. Зокрема на сьогоднішній день у Львів з великим задоволенням приїжджають
на вихідні як корейці, так і японці та влаштовують «гастрономічні тури» автентичними львівськими
ресторанами і кав’ярнями.
У Львові, на відмінно від інших міст поряд із стрімкими темпами модернізації і осучаснення, не забувають
стародавні традиції, а навпаки відроджуються і з трепетом ставляться до надбань минулих поколінь.
Старовинні ресторанні традиції і дотепер існують у Львові. Закладів, які були створені в 18-19 століттях та
працюють і зараз, у місті налічується не менше 15-20. Це ресторан «Кентавр» на площі Ринок, якому вже
більше 150 років, «Віденська кав’ярня» з майже трьохсотрічним ресторанним досвідом, і кафе «Академічне»
(колишня популярна у Львові «Рома») 1911 року, та й «Cafe de la Paix» (сучасний «Split»), який існує від кінця
19 століття та багато-багато інших закладів, яким властиві старовинні кулінарні традиції у поєднанні з
сучасним рівнем якості. Але Львів також може похвалитися і тістечками власного приготування, за якими у
вихідні львів’яни і туристи спеціально йдуть до «Кентавру», «Цукерні», «Вероніки», і запашною львівською
кавою, яку роблять за особливими львівськими рецептами (кав’ярня «Світі кави», «Віденська кав’ярня»,
«Італійський дворик»). Окрім кулінарних смаколиків цих та й багатьох інших закладів, туристи зможуть
відчути атмосферу справжньої «витримки часом» у закладі, який існує понад 100 років [3].
Львів – туристичне місто і мережа унікальних ресторанів значно збільшує приплив туристів. Більшість із
засновників львівських закладів швидкого харчування купляли франшизу, тобто готову концепцію бізнесу і вже
відому торгову марку. Із даними стратегіями успішно розвивається у Львові компанія «Де Манджаро», «НьюЙорк стріт піца», «Піца Челентано», «Позітів». По суті немає різниці у роботі франчайзерів закордонних та
українських [4]. Але особливу увагу і популярність на сьогодні відведено мережі авторських ресторанів
Холдингу емоцій «Fest», заснованому у 2007 році. Дана мережа налічує 14 ідейних закладів, які дивують своєю
неординарністю. Найпопулярніший серед цих закладів і один із перших за кількістю відвідувачів у Європі це
«Криївка» та є візитівкою м. Львова. Заклад оздоблений під справжню партизанську криївку, де панує дух часів
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ОУН і УПА, зі своїми законами і традиціями. У «Львівській копальні кави» кава є корисною копалиною, яку
видобувають так само, як вугілля чи торф. Така кав’ярня-книгарня, створена над кавовою шахтою стала
еталоном смаку кавового напою. «Йди на світло» − гасло ще одного із закладів мережі, а саме ресторану-музею
«Гасова лямпа», в якому панує атмосфера справжнього львівського пабу, доповнена запахом гасу та музикою.
У музеї знаходяться унікальні експонати лямп, а саме копія оригіналу найпершого винаходу гасової лампи.
Плескіт води і потріскування дубової сваї – саме такими звуками зустрічає туристів і гостів міста кнайпа-музей
«Лівий берег», що знаходиться в будові Львівської опери, де класика театрального інтер’єру розповідає
легенду, а мистецтво – неповторність.
Для України, як і для багатьох країн світу, туризм є стимулюючим чинником вдосконалення суспільних
відносин, становлення неформальних соціальних інститутів, котрі проголошуються як суттєві складові
громадського суспільства. Державне регулювання туристичної сфери має за мету таку організацію туристичної
діяльності, яка б сприяла зростанню національного прибутку за рахунок туризму і розвиткові національної
індустрії туризму [2]. Зокрема високо розвинуте ресторанне господартво в окремому місті України принесе
загальне покращення туристичної індустрії і збільшить кількість туристів. Ресторанний імідж м. Львова
забезпечить покращення інфраструктури міста, сприятиме збільшенню кількості робочих місць та
пришвидшенню інтеграція в європейський економічний простір.
1. [Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
cityinstitute.org
/index.php
?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=185. 2. Крилова О. Маркетинг на ринку туристичних
послуг //Маркетинг в Україні. – 2009. – №3. – с. 57-59. 3. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
tourlib.net/statti _ukr/restoran_lviv.htm 4. [Електронний ресурс]// Режим доступу: do100 verno.com/blog/
845/10222.
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МАРКЕТИНГ В ІНТЕРНЕТІ
Інтернет впливав і продовжує впливати на формування й розвиток світового інформаційного
співтовариства. Як соціальне явище Інтернет - глобальний засіб комунікацій, що забезпечує обмін текстової,
графічної, аудіо- і відеоінформацією й доступ до онлайнових служб без територіальних і національних
кордонів. Завдяки технологічній можливості Інтернету відбувається швидкий розвиток світового
інформаційного співтовариства. А з його розвитком міняються й підходи до керування бізнесом і маркетингом
як одним з його складових частин.
Інтернет-маркетинг асоціюється з декількома бізнес-моделями. Основні моделі: бізнес-бізнес ( B2B) і
бізнес-споживач ( B2C). B2B складається з компаній, які роблять бізнес між собою, в той час як B2C між собою
і спооживачем. Першою з'явилася модель B2C. B2B схема виявилася більш складною і почала діяти пізніше.
Третя модель це - "користувач-користувач" (С2С), де звичайні користувачі інтернету міняються між собою і
продають товари один одному.
Інтернет є глобальним засобом комунікації, не має будь-яких територіальних обмежень, а вартість доступу
до інформації не залежить від відстані. Таким чином, електронна комерція дозволяє навіть найдрібнішим
постачальникам досягати глобальної присутності і займатися бізнесом у світовому масштабі.
Інтернет-маркетинг в Україні набирає обертів мало не з кожним днем. І це аж ніяк не перебільшення У
цьому не складно переконатися, просто оцінивши кількість, сайтів комерційної тематики, які постійно
додаються до українського сегменту інтернету: починаючи мережевими представництвами у вигляді сайтіввізиток і закінчуючи розвинутими загальнонаціональними інтернет-магазинами, в яких можна знайти від
звичайної шпильки до автомобіля. І тому робота по залученню до них відвідувачів і покупців стає все більш і
більш затребуваною.
Просування в інтернеті реклами практично неможливо уявити без SEO ( search engine optimization). Адже
переважна більшість користувачів інтернету шукають товари за допомогою пошуковиків типу Google або
Яндекс, і Україна в цьому відношенні не вийняток. Пошукова оптимізація допомагає залучити відвідувачів на
сайт безкоштовно, при чому користувачу не потрібно платити за рекламу.
Вірусний маркетинг - унікальний вид інтернет -реклами, що грунтується на бажанні користувачів мережі
ділиться інформацією. Головне завдання даної реклами - це створення вірусного контенту, який би передавався
між користувачами інтернету. Цей контент може приймати будь-які форми - відео, фото, флеш -ігри, або просто
текст, але головне, щоб цей контент викликав бажання розповсюдження. Прикладом вірусного маркетингу
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може бути, коли ми диктуємо адресу електронної пошти друзям або колегам, то вільно чи мимоволі рекламуємо
адреса сайту на якій розташована поштова служба.
Інтернет-маркетинг в Україні, як і в усьому світі, освоює соціальні мережі. Facebook, Twitter, Вконтакте,
Одноклассники,Connect. Пошарити, лайкнути, створити групу, зробити репост - ці та багато інших термінів
стануть звичними і добре знайомими для будь-якого бізнесу. Адже завдяки всьому цьому можна налагодити
прямий, швидкий і максимально живий зв'язок з покупцями, клієнтами певної компанії. В такий спосіб можна
не тільки швидко коригувати недоліки, які не влаштовують споживачів, але і підвищувати репутацію бізнесу,
робити людей більш лояльними до бренду.
Інтернет-маркетинг також вплинув і на банківську сферу. Велика кількість банків пропонує свої послуги в
режимі онлайн. Онлайн-банкінг є більш зручним для клієнта, оскільки позбавляє від необхідності відвідувати
кожен раз банк або його філії. У США на сьогодні близько 50 мільйонів чоловік користуються такими
послугами. З усіх користувачів Інтернету близько 44% користуються послугами інтернет-банкінгу.
Інтернет-аукціони завоювали популярність, витіснивши блошині ринки. Унікальні речі, які раніше можна
було знайти на блошиних ринках, тепер продаються на онлайн-аукціонах, таких як eBay чи Aukro. Якщо раніше
інформацію про ціну знайти було важко, то тепер можна подивитися ціну на аналогічну річ на аукціоні. Все
більше і більше продавців подібних товарів ведуть свій бізнес онлайн, сидячи вдома
На сьогодні складно знайти велике індустріальне підприємство, яке не просуває себе в мережі. Тенденції
зростання можна легко побачити і по постійному розширенню торговельних інтернет-майданчиків, а також
зростання їх кількості. Торгові онлайн-майданчики вже давно перестали бути дошками оголошень. Сьогодні
деякі з них перетворилися на великі корпорації, що надають цілий ряд маркетингових послуг.
1. Брайан Халліган, Дхармеш Шах Маркетинг в Інтернеті: як залучити клієнтів за допомогою Google,
соціальних мереж та блогів = - М.: "Діалектика", 2010. - С. 256. 2. Байков В.Д. Інтернет: пошук інформації і
просування сайтів. - Санкт-Петербург: "БХВ-Санкт-Петербург", 2000. - С. 288. -ISBN 5-8206-0095-9.
3. adlabs.com.ua/reklama-v-internete/internet-marketing.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
У наш час більшість людей усвідомлюють можливості використання мережі Інтернет, тому все більшого
поширення набирає Інтернет-маркетинг. Багато великих компаній та власники малого бізнесу використовують
Інтернет як засіб залучення нових споживачів. Тому актуальність даної теми поглиблюється зростанням на
інформаційному ринку конкурентного середовища.
Інтернет є засобом поширення інформації, охоплюючи весь світовий масштаб. Він на сьогодні є сферою
для рекламної діяльності слідом за телебаченням, пресою і радіо. У [2] подано таке тлумачення «Інтернетмаркетинг – це новий вид маркетингу, що включає традиційні елементи (товар, розподіл, просування,
маркетингові дослідження), реалізовані за допомогою інструментів мережі Інтернет у дистанційному,
інтерактивному режимі, і тому забезпечує можливість прискорення, здешевлення та більш якісного здійснення
всіх маркетингових процесів».
Ще на початку 90-х років така всесвітня мережа як Інтернет поширювалась дуже повільно, зокрема в
Україні. Але вже сьогодні послугами цієї мережі користуються більше як 42 % громадян України старше 16
років [4]. На кінець 2012р. в Україні налічувалося до 19,7 млн. регулярних користувачів мережі серед населення
віком від 15 років [3].
При цьому, українці почали витрачати на доступ до мережі Інтернет більше коштів. На початку 2013р.
середні витрати на широкосмуговий доступ до Інтернету вдома складали 82 грн. на місяць, а у 2012р.
користувачі платили за цю послугу менше – 79 грн. [4].
На початку 2000-х років мережу Інтернет використовували для того, щоб отримати інформацію про
продукт, послугу чи фірму. Проте сьогодні можна вмонтовувати на сайтах всесвітньої мережі форму
зворотного зв’язку чи онлайн-магазин. Перевагою Інтернет-маркетингу є інтерактивність, тобто можливість:
точного спрямовування на потрібну аудиторію, глибокого аналізу відвідувачів сайту. Це приводить до
збільшення конверсії сайту й окупності Інтернет-реклами [2].
Існує багато причин, через які Інтернет-маркетинг не можна вважати інструментом, здатним приносити
прибуток фірмі. Існує декілька проблем в розвитку Інтернет-маркетингу в Україні. Серед них:
119

- не у всіх регіонах України, зокрема у віддалених селах, існує доступ до мережі Інтернет;
- більшість користувачів не займаються покупками через віртуальне середовище;
- середній користувач Інтернету відрізняється від середньостатистичного жителя України за рівнем
матеріального добробуту;
- ускладнення залучення й утримання потенційних споживачів, яка виникає при перевантаженості
сайтів;
- нестача професійних фахівців з Інтернет-маркетингу й реклами приводить до низької якості наданих
послуг [1];
- недовіра до онлайн-маркетингу. Споживачі бояться здійснювати покупки через Інтернет, вони віддають
перевагу принципу «побачив-оцінив-придбав» [2].
Успіх на ринку будь якого підприємства визначається якістю інформаційних технологій та мірою
високотехнологічності. Конкурентоспроможність товарів та послуг значною мірою залежить від рівня
застосування інформаційних технологій. У наступні роки можна чекати:
- підвищення значення мережі Інтернет як засобу ведення бізнесу;
- підвищення використання мережі Інтернет комерційними компаніями;
- підвищення комерційної результативності сайтів;
- зростатимуть пропозиції ринку й інвестиції в мережу Інтернет [2].
Отже, щоб Інтернет-маркетинг і в подальшому розвивався необхідно: розробити таку цінову політику на
послуги мережі Інтернет, що вони стануть доступні для всіх; проводити спеціальні тренінги для ознайомлення з
Інтернет-маркетингом; прийняти закони, які б відображали діяльність послуг електронного бізнесу; застосувати
міжнародний досвід розповсюдження Інтернет-маркетингу; створити відповідні умови для розвитку Інтернетмаркетингу.
1. Інтернет – маркетинг як інструмент антикризових програм підприємства/ І.Л. Литовченко//
Маркетинг в Україні. – 2009. - № 5. – С. 49 – 53. 2. Проблеми становлення та перспективи розвитку Інтернетмаркетингу в українській економіці [Електронний ресурс]: О.С. Вавриш, Савчук О.В. // Інноваційна економіка:
Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – С. 235 – 237. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/inek/2011_5/235.pdf. 3. Українська правда життя: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
life.pravda.com.ua 4. GfKUkraine: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: gfk.ua.

Демцюх Л.А.
ЕМРм-11
Науковий керівник - ст.викл. Кузьо Н.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕБРЕНДИНГУ У БАНКУ
Ребрендинг – це зміна бренду в цілях стимулювання зміни ставлення до нього, завданням якого є
створення довгострокової позитивної тенденції зростання бренду на ринку [1]. Проте, не слід розуміти
ребрендинг лише як зміну логотипу. Ребрендинг – процес більш широкий, оскільки охоплює зміни в місії та
позиціонуванні товару на рику. Причини, за яких проводять ребрендинг, наступні:
 коли існуючий бренд застарів, відстав від часу;
 коли він перестав виконувати поставлені завдання, або ці завдання змінилися;
 коли змінюється цільова аудиторія, наприклад, розширилася або змінилася її географія;
 коли змінилися ринкові умови, наприклад, коли бренд працює у висококонкурентній ніші і стає менш
привабливим для споживача на тлі активізації конкурентів [2].
Сьогодні все частіше ребрендинг проводять також банківські установи. Ребрендинг фінансових установ
вимагає істотних фінансових, часових, трудових витрат. Розробка і впровадження бренду є складовою
формування іміджу банку, довіри до нього з боку клієнтів. У середньому, брендинг банку займає не менше
одного року, всі заходи обов'язково повинні проводитися фахівцями, оскільки потрібно не просто розробити
новий бренд, але і впровадити його всередині організації.
У табл. 1 наведено приклади проведення ребрендингу деяких банківських установ в Україні.
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Таблиця 1
Результати ребрендингу
Назва банку
Результати ребрендингу
Банк
Програма ребрендингу передбачала переоформлення в новому фірмовому стилі відділення банків
ФОРУМ
України. В зовнішньому оформленні відділень використано новий логотип, який відображає
націленість банку на активність, інноваційність та ефективність і оновлені елементи візуального
оформлення банку.
КРЕДОБАНК Було представлено оновлений логотип банку і зміни в маркетинговому позиціонуванні установи.
Логотип мав на меті символізувати європейський підхід до умов і стандартів обслуговування
клієнтів. Зміни банку спрямовані на підвищення стандартів обслуговування клієнтів.
Райффайзен
Оскільки у банку «Аваль» були сильні ринкові позиції, вдале позиціонування «Найближчий
Банк Аваль
великий банк» і широка клієнтська база, то для збереження цих переваг провели послідовний
частковий ребрендинг. У новому бренді зберегли головну ідентифікацію — назву «Аваль», а
вихідний синій колір додали до чорно-жовтої фірмової гами «Райффайзен».
Індекс-Банк
Спочатку ім'я банку складалося зі старої назви з доповненням Credit Agricole Group. Нове
позиціонування і стандарти обслуговування впроваджували крок за кроком на різних рівнях.
Остаточно ребрендинг завершився в 2011р. заміною всіх вивісок на Credit Agricole. Сьогодні
клієнти звикли до нового позиціонування.
Складено на основі [3, 4]
Проводячи ребрендинг, слід враховувати теперішню ринкову ситуацію та провести прогноз можливих
наслідків ребрендингу. Ребрендинг може як привернути увагу споживачів до банківських продуктів, так і
знизити рівень довіри до банківської установи.
1. Березин И. Пять ступеней от названия к бренду / И. Березин // Практический маркетинг. – 2004. – № 3
(85). – С. 13-21. 2. Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку». – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/ 2011_3_2/3_5.pdf. 3. Офіційний сайт ПАТ
«КРЕДОБАНК». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kredobank.com.ua. 4. Обновка для банку: як
відбувається ребрендинг фінансових структур [Електронний ресурс].
– Режим доступу:
ua.prostobankir.com.ua /marketing_reklama_pr/statti/obnovka _dlya _banku_yak_vidbuvaetsya _rebrending
_finansovih_struktur.

Дікун О.А.
ЕМРм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. Косар Н.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА МАРКЕТОЛОГІВ В УКРАЇНІ
Протягом останніх років українські роботодавці проявляють активний інтерес до маркетологів. Однак,
ринок праці динамічно розвивається, що зумовлює зростання вимог до фахівців з маркетингу, а також їх
спеціалізації.
Пожвавлення торгівлі через інтернет спричинило значне підвищення попиту на спеціалістів з інтернетмаркетингу та SEO. За статистикою, близько чверті всіх вакансій припадає на таких працівників. Однак,
важливою особливістю є регіональний розподіл таких вакансій: 54% з них припадають на Київ, лише по 3-6%
на кожне із міст-мільйонників. Цікавою особливістю є і той факт, що половина з цих вакансій припадає на
фірми з чисельністю працівників до 20 осіб.
Серед посад з найбільшою кількістю вакансій також слід виділити такі: маркетолог (14% у структурі
вакансій), спеціаліст з PR (9%), бренд-менеджер (8%), маркетинговий аналітик (7%). Найактивніше шукають
фахівців з маркетингу підприємства, що займаються гуртовою торгівлею (12%), товарами щоденного попиту
(11%), ІТ-розробкою програмного забезпечення (10%) та роздрібною торгівлею (10%). За перше півріччя 2013р.
кількість вакансій у сфері маркетингу зросла на 13% порівняно з аналогічним періодом 2012р.
Майже чверть українських компаній запланували збільшити свій штат на 5% і більше. Цікаво, що у першу
чергу, більшість з них зацікавлена саме у маркетологах та спеціалістах з продажу. Це свідчить про те, що
компанії налаштовані діяти рішуче та агресивно, а конкурентні переваги розраховують отримати завдяки
кваліфікованим маркетологам. Важливо також відзначити поступове зростання кваліфікаційних вимог,
особливо до топ-менеджерів та директорів з маркетингу зокрема. Крім традиційного досвіду роботи,
роботодавці все частіше хочуть, щоб працівники володіли іноземними мовами. Так, 36% вакансій на посаду
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директора з маркетингу містять вимогу досвіду роботи понад 5 років, ще 57% - від 2 до 5 років, 5% - від 1 до 2
років і лише 2% працедавців готові прийняти на цю посаду людину без досвіду роботи. Що стосується
володіння іноземними мовами, то у 21% випадків на вакансію директора з маркетингу може претендувати
фахівець, що вільно володіє англійською мовою, 26% роботодавців вимагають володіння англійською на рівні
«Advanced» («просунутий»), 38% - на рівні вище середнього, 12% - на середньому рівні, лише 2% - на базовому
рівні.
1. ubr.ua/labor-market/ukrainian-labor-market/spros-na-marketologov-stremitelno-rastet-173743
/content/ volshebnik-bez-byudzheta-kto-mozhet-stat-direktorom-po-marketingu

2. kadrovik.ua

Земляк І.Я.
ЕМРм-11
Науковий керівник - асист. Дриль О.І.
ІННОВАЦІЇ У ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ БІЗНЕСІ
Серад сучасних тенденцій розвитку ринкових відносин до категорії найбільш характерних слід віднести
швидкі зміни пріоритетів споживачів. Підприємства намагаються стати лідерами, прагнуть до постійних змін та
пошуку нових можливостей, спрямованих на удосконалення, модифікацію своєї діяльності шляхом
використання нових технологій, впровадження у виробничо-збутовий процес передових досягнень науки,
використання нових форм ведення підприємницької діяльності та просування продуктів на ринок для
забезпечення конкурентоспроможних позицій на ньому.
Характерною закономірністю сучасного стану ринкового середовища є перехід до інноваційної моделі
господарювання, що актуалізує використання маркетингу інновацій, під яким слід розуміти діяльність,
спрямовану на пошук нових сфер і способів використання потенціалу підприємства, розроблення на цій основі
нових товарів та технологій і їх просування на ринку з метою задоволення потреб і запитів споживачів більш
ефективним, ніж конкуренти, способом, отримання за рахунок цього прибутку та забезпечення умов тривалого
виживання і розвитку на ринку [1, с. 269].
На сьогоднішній день термін «Інновація» найпопулярніший у фармацевтичному бізнесі. У його основу
завжди було покладено певну систему пріоритетів, що включала два основних завдання:
- тактичне (інвестиційний цикл розвитку фармацевтичної галузі передбачає активне імпортозаміщення
вітчизняними лікарськими засобами впродовж певного періоду);
- стратегічне (особливий розвиток галузі, який починається паралельно з інвестиційним циклом і
передбачає низку механізмів та інструментів, що дають поштовх інноваційному напряму).
Маркетинг визнає дві категорії препаратів — інноваційні і генерики. Інноваційні препарати — це ліки, що
вперше отримали дозвіл на маркетинг на підставі документів, які підтверджують їхню ефективність, безпеку та
якість. Генеричні препарати — ліки, що є взаємозамінними з інноваційним препаратом, виробляються без
ліцензії від компанії-розробника і реалізуються після закінчення терміну дії патенту чи інших виключних прав
[2].
Створення об‘єктів інновацій у фармації має істотні відмінності порівняно з іншими галузями:
багатоетапність інноваційного процесу, значна тривалість і висока вартість розробок оригінальних лікарських
засобів; відносно коротка тривалість життєвого циклу більшості лікарських засобів; необхідність забезпечення
доступних цін на них; жорстка конкуренція як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. На даний час на
світовому фармацевтичному ринку намітився стійкий тренд зростання інноваційної науково-дослідної
активності. Як відомо закордонний ринок постійно оновлюється оригінальними лікарськими засобами,
український – майже ні. Структуру ринку лікарських засобів відображено на рис. 1.
вітчизняне
виробництво
27%

імпорт
вітчизняне
виробництво
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Рис. 1. Структура ринку лікарських засобів в Україні, %
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Так, в Україні зареєстровано 11488 готових лікарських засобів: з них 8447 – закордонні, решта 3041–
вітчизняні.
Проблеми фармацевтичного сектора є актуальними для здоров‘я громадян України, адже пацієнти повинні
бути забезпечені ефективними, безпечними, інноваційними лікарськими засобами за доступною ціною. Таким
чином, вирішення проблем розробки вітчизняних оригінальних лікарських засобів має суттєве медикосоціальне значення в Україні.
ТОВ «НВФК ЕЙМ» - підприємство, яке за останні роки зареєструвало та затвердило до застосування 11
оригінальних лікарських засобів рослинного походження. Окрім лікарських засобів компанія випускає 4
косметичні креми На даному підприємстві спостерігається тенденція до зростання, воно диверсифікує
інноваційну діяльність, демонструє достатні професійно-кадрові можливості, зацікавлене у підвищенні
компетентності працівників, впровадженні нових вітчизняних оригінальних препаратів, враховує
вплив інновацій на навколишнє середовище [3].
Отже, здійснення господарської діяльності на засадах маркетингу інновацій дозволить підприємству
знайти і реалізувати ринкові можливості інноваційного розвитку для підвищення рівня його
конкурентоспроможності, укріплення ринкових позицій, підвищення ефективності функціонування,
забезпечення умов тривалого виживання і розвитку.
1. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія / за ред. д. е. н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ
«ДД «Папірус», 2010. – 623с. 2. Головенко М.Я. Високопродуктивні технології вивчення та створення
лікарських засобів. Синтез біологічно активних сполук // Вісник фармакології та фармації. — 2002. — № 3. —
С. 2–8 3. Аналіз інноваційного розвитку фармацевтичного підприємства – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: investycii.org/investuvanya/konferentsiji
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МАНІПУЛЯЦІЯ В БІЗНЕСІ: ШАХРАЙСТВО ЧИ ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ?
Щоб уникнути маніпулятивних впливів бодай під час купівлі чогось, потрібно більше знати про
психологічні техніки, які навмисне використовують "професійні маніпулятори": продавці, маркетологи, торгові
агенти і т.д.
"Якірна" техніка. Її можна назвати найефективнішим способом маніпулювання особистістю. Наприклад, по
телебаченню показують рекламу, де під певну мелодію люди їдять апетитні страви. Після декількох десятків
разів перегляду такої реклами у глядача формується "слуховий якір". І кожного разу, коли людина буде чути цю
мелодію, вона згадуватиме той емоційний стан, в якому була під час перегляду реклами. Таким чином
посилюватиметься почуття голоду. А тепер уявіть, якщо ця мелодія звучатиме поряд із закладом громадського
харчування.
"Вибір без вибору". Людині дають декілька можливостей на вибір, але насправді кожен із варіантів цілком
влаштовує маніпулятора. Продавець може запитати у покупця: "В який спосіб ви готові заплатити за товар?".
Таким питанням маніпулятор не ставить під сумнів те, що клієнт готовий зробити покупку, натомість дає
клієнту лише вибір способу оплати.
"Полярна реакція". Найбільш ефективна техніка маніпуляції тими людьми, які звикли все робити навпаки.
Тому для досягнення потрібної мети достатньо лише правильно поставити запитання і спровокувати
співрозмовника на необдуманий вчинок. Уявіть клієнта, який після години спілкування із продавцем готовий
купити автомобіль. Висока ціна стримує покупця. Такі вагання продавець може розвіяти простим твердженням:
"А й справді, цей автомобіль для вас надто дорогий…". Як правило, виникає зворотня реакція - і автомобіль
вже за кілька хвилин буде продано!
"Розрив шаблону". Кожна людина звикла діяти за певними шаблонами. Тільки маніпулятор змінює його,
"жертва" губиться і реагує на маніпуляцію, думаючи лише про те, як вийти із ситуації із мінімальними
втратами.
"Забалакування". Маніпулятор веде спілкування в дуже інтенсивному темпі, часто змінюючи тему
розмови. Це змушує людину втратити пильність, а в потрібний момент фахівець з маніпуляцій знову
повертається до актуального для нього питання.
Історія знаменитих брендів налічує чимало цікавих та навіть кумедних фактів, які яскраво демонструють,
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як можна легко та ненав’язливо маніпулювати думкою покупців.
Найбільш вдалим маркетинговим ходом Pepsi можна вважати те, як продавалася «газована вода» у часи
Великої Депресії. У той час Coca-Cola продавала свої напої в пляшках по 170 мл., тоді як Pepsi тиражувала свій
напій тарою на всі 340 мл. Ціна Pepsi була такою ж як і в Coca-Cola: 5 центів за пляшку. Такий сильний демпінг
ціни ще й супроводжувався пісенькою про те, що «цей напій - для Вас!». Таким чином протягом двох років,
починаючи з 1936-го року компанія збільшила свій прибуток і продажі в два рази, а слоган бив в американські
мізки ще добрих 20 років.
Хитруном виявився і Томас Дюара, засновник бренду Dewar's. Наприкінці ХІХ століття в Лондоні віскі
пили вкрай рідко. Лондонці віддавали перевагу бренді, джину та рому. Що ж робить Томас? Платить гроші
підставним відвідувачам, які заходили в місцеві паби, вимагаючи віскі Dewar's. Його, ясна річ, в продажі не
було, і «розлючені» та «розчаровані» «відвідувачі» ні з чим йшли геть. А далі за справу брався Дюара: він гордо
заходив у бар, і пропонував власникові домовитися з ним про постачання віскі.
Не менш оригінальною виявилися компанія Camel. У 1913 році, коли цигарки ще не з’явилися в продажі,
компанія вирішила використати тизерну рекламу. За кілька днів до виходу першої пачки цигарок американські
газети зарясніли інтригуючими оголошеннями: «Верблюди» - йшлося в першому. Наступне оголошення
гласило: «Верблюди йдуть», а після цього й зовсім «Завтра в місті верблюдів буде більше, ніж в Азії та Африці
разом узятих». Наступного ранку перелякані мешканці США зрозуміли, про що йшлося: «Цигарки Camel вже
тут!».
Є гарна легенда про те, як Есте Лаудер почала продавати свої парфуми. У неї ніяк не йшли справи, і її
продукцію неохоче брали на реалізацію в магазини та салони. Тоді молода міс Лаудер прийшла на найбільший
парфумерний магазин в Нью-Йорку і – ой! – Нібито випадково розбила об підлогу флакон своїх парфумів.
Покупниці зацікавилися, що це за дивний аромат, і магазину просто довелося укласти з Есте Лаудер контракт
на поставку.
Таким чином, маніпуляція є невід’ємною частиною душі багатьох людей, без якої не можливе подальше
існування, тому що саме вона допомагає їм досягнути мети, реалізувавши стратегію маніпулювання.
Маніпуляція існувала і буде існувати, від неї не можливо позбавитись. Але її можливо зробити позитивною, без
негативних наслідків до інших особистостей і гармонічного існування зі світом. Для цього, слід діяти згідно зі
знаменитим висловлення відомого класика І. Канта: «Розглядай людину як ціль, а не тільки як засіб!».
1. Психологічні техніки, якими нами маніпулюють[how-to-do.org] URL how-to-do.org/psyholohichni-tehnikyyakymy-namy-manipulyuyut 2. 6 базових способів, якими нами маніпулюють[how-to-do.org]URL how-to-do.org/5bazovyh-sposobiv-manipuluacii/
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РОЗВИТОК АРОМАМАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
У всьому світі, окрім традиційних методів залучення покупця, все більшого поширення набувають такі, що
дозволяють впливати на людину, минаючи її свідомість та викликають пряму мотивацію до покупки [1]. Одним
із найпопулярніших серед них є аромамаркетинг.
Ідея використання ароматів в комерційних цілях традиційно прийшла до нас із Заходу, де ще років
двадцять тому назад зрозуміли, що, якщо супроводжувати процес покупки приємним запахом, то відсоток
продажів обов’язково збільшиться (як показує практика, до 15%). Відповідно українські підприємці дану
технологію впливу на клієнта почали використовувати лише в останні роки. Її поширенню сприяло, те що
сучасні маркетингові технології перевантажили візуальний та аудіальний простір покупця, тому ідея
приваблення його за допомогою аромату була сприйнята як перспективна. Адже, людина може закрити очі,
може заткнути вуха, але перестати дихати нікому не під силу, а значить, ніс змушений вловлювати міріади
запахів, хоче цього клієнт чи ні [2].
Аромамаркетинг - це напрям маркетингу, що ґрунтується на використанні різних запахів і ароматів з
метою стимулювання продажів, просування товару на ринку і сприятливого впливу на покупця. Його
можливості поширюються від аромаклінінгу (нейтралізації небажаних запахів) і аромадизайну приміщень
(комплексу заходів, що створюють спеціальну ароматичну атмосферу, стимулюючу ті чи інші емоції людини)
до ароматизації будь-якої продукції [3].
Основні цілі використання аромамаркетингу:
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- підвищення рівня конкурентоспроможності;
- підкреслення стилю, іміджу та статусу закладу;
- створення святкової атмосфери для покупців (позбавлення клієнтів відчуття «буденності» покупки);
- зростання обсягів продажів;
- покращення сприйняття клієнтом якості пропонованих товарів і послуг;
- акцентування уваги на певних товарах;
- стимулювання спонтанних покупок;
- стимулювання повторного відвідування закладів;
- вирішення проблеми (якщо вона існує) природних неприємних запахів;
- мотивування персоналу, покращення працездатності, уваги, точності виконання роботи [4].
З наукової точки зору аромамаркетинг ґрунтується на використанні п’ятивимірної системи при побудові та
розвитку бренду, обґрунтованій Мартіном Ліндстромом. Вона заснована на чуттєвому сприйнятті товару
п’ятьма каналами: зором, слухом, дотиком, смаком і нюхом. Також, вчений довів реальний вплив ароматів на
купівельну поведінку і емоційний стан клієнта.
Одним із найяскравіших прикладів використання аромамаркетингу є McDonalds. Всім відомий
специфічний запах «Мака», який відчувається за багато метрів до входу в заклад. Та мало хто знає, що аромат
цей створюється штучно і навіть є запатентованим у багатьох країнах [2]. І це всього один із багатьох зразків
використання пахощів у просуванні товару.
Незважаючи на те, що аромамаркетингові технології в нашій державі використовують відносно недавно,
все ж вони з кожним роком отримують все більше визнання. Зокрема, існує чимало українських фірм, що
професійно займаються даною діяльністю, найбільшими серед них є БІЗНЕС-АРОМАТ, VivaScent, «АромаМаркет» та «Оазис», що пропонують послуги з аромаклінінгу та аромадизайну, найширший асортимент
запахів, обладнання для ароматизації, тощо.
Серед проблем розвитку даного напряму маркетингу в Україні можна назвати те, що вітчизняні замовники
засновують свої судження про ефективність ароматизації на основі суб'єктивних оцінок. Найчастіше
вибирається запах, який подобається власникові закладу, але при цьому не враховуються думки експертів чи
побажання цільової аудиторії. Крім того, деякі бізнесмени не правильно сприймають інструменти
аромамаркетингу, які працюють лише в комплексі з грамотним персоналом, гарним дизайном, професійним
мерчандайзингом тощо, вважаючи, що сама лише ароматизація приміщень підвищить їм обсяги продажу на
15% [2]. Також, проблемою є те, що дотепер в Україні багато підприємців дотримуються консервативних
поглядів на маркетингові заходи і вважають ароматизацію чимось марним і не потрібним.
Отже, розвиток аромамаркетингу в Україні є дуже перспективним напрямком, оскільки надає вітчизняним
підприємцям значні конкурентні переваги. Його використання в нашій державі поки що ще є не масовим,
новим, можна сказати навіть ексклюзивним і тим більше цікавим для споживачів. Окрім того, ефективність
даної технології давно доведена на практиці західними маркетологами.
1. Аромамаркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vivascent.com.ua. 2. Психологія і бізнес
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: psycho.ru. 3. ADME marketing [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: adme.ru. 4. Бізнес-аромат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: business-aromat.com.ua.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ У ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ
Реклама в сфері туризму розглядається як складова концепції маркетингу, в тому числі «7Рs». Проте вона
має характерні відмінності від інших сфер, оскільки повинна проходити значно довший ланцюг через
взаємопов’язані між собою бізнес-одиниці - від безпосереднього продавця (туристичного оператора) до
кінцевого споживача послуг.
У першу чергу туристичній бізнес-одиниці слід визначитись з політикою, яку проводить підприємство,
тобто на який вид реклами воно орієнтується, встановити засоби та методи її реалізації, обрати цільову
аудиторію, вибрати термін реклами і відповідно методи контролю за її провадженням. У загальному для
забезпечення ефективності реклами потрібно звернути увагу на дві її частини: реклама потреб (необхідна для
залучення партнерів, посередників, кадрів) та реклама можливостей (інформація цільовим аудиторіям про
пропозиції підприємства для споживачів) [1].
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У туризмі доцільно використовувати рекламу: первісну – для ознайомлення заздалегідь встановленого кола
споживачів з новим для даного ринку туристичним продуктом або послугами шляхом повідомлення детальних
відомостей про якість, ціну, спосіб надання, місце проведення туристичної акції; конкурентну - виділення
рекламованого туристичного продукту з маси аналогічних продуктів, що пропонуються конкуруючими
туристичними фірмами; охоронну - підтримка високого рівня попиту на раніше рекламований туристичний
продукт[2].
Основна мета реклами в туристичній сфері – це залучення споживачів перспективного сегменту та
збільшення їх частки на ринку туристичної бізнес – одиниці.
Одна з особливостей діяльності туристичних бізнес – одиниць, що має вплив на рекламу – це сезонність
надання послуг. Це стосується як завантаженості готелів, відвідуваності ресторанних закладів, так і кількості
замовлень турпродукту. Як правило, не залежно від сезонності попиту, рекламують себе тільки брендовані та
відомі туристичні одиниці і найчастіше використовується оптимізація сайту (інтернет реклама), медійна
реклама на різноманітних спеціалізованих інтернет порталах, розміщення постерів на різноманітних outdoor –
конструкціях та популярна в Україні та країнах СНД – зовнішня реклама на транспорті.
1. Боровська О.Г. Особливості маркетингової діяльності в туристичній сфері [Електронний ресурс]. Режим доступу: rusnauka.com/ 36_PWMN_2010/ Economics/76580.doc.htm. 2. Реклама в туризмі [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: anui.ru/
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МАРКЕТИНГ ПОДІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
Маркетинг подій (івент-маркетинг) стає усе більш популярним, і все більше компаній удаються до
організації різних заходів, реалізовуючи свою маркетингову стратегію. Це один з дієвих інструментів
формування позитивного ставлення до компанії або її товарів.
Підхід івент-маркетингу полягає у наступному - потенційний покупець занурюється в стан щастя відразу,
за допомогою правильно підібраної і відмінно організованої події. Найголовніша цінність івенту - це ті почуття
та емоції, які він створює в цільової аудиторії. Саме в цьому найбільша складність івент-маркетингу [2].
Івент передбачає залучення якомога більшої кількості учасників - як потенційних споживачів, так і
партнерів, представників ЗМІ, провідних кіл громадськості - за допомогою використання реклами, заходів
стимулювання збуту, прямого маркетингу тощо.
Варіантів проводження івент-заходів безліч. Це не обов`язково офіційні, ділові чи навчальні заходи. Також
організовують грандіозні фестивалі, концерти, флешмоби тощо. На сайті "Львівська афіша" є чудовий приклад
про відому російську компанію, яка пропонувала стратегічним бізнес–партнерам та найважливішим клієнтам
подорож до Йорданії, щоб провести орієнтування в пошуках скарбів зниклої Набатейської цивілізації, на
наступний рік ті ж люди брали участь у парусній регаті в Хорватії, в цьому році планується захід в Ісландії.
За допомогою проведення заходів маркетингу подій досягають таких цілей та вирішують такі завдання
(табл. 1).
Таблиця 1
Цілі та завдання івент-маркетингу
Цілі
Завдання
 виділення з-посеред конкурентів;
 підвищення впізнаваності марки;
 активізація уваги цільової групи;
 підвищення лояльності до бренду;
 оптимізація та зниження витрат шляхом об'єднання  стимулювання пробних покупок;
бюджетів з реклами, стимулювання збуту та PR;
 збільшення обсягу продажу;
 посилення авторитету компанії;
 розширення дистрибуції;
 розвиток і зміцнення відносин з партнерами по бізнесу;
формування та підтримання іміджу марки
 створення платформи для подальшого розвитку
Складено на основі [3]
За результатами опитування німецьких фахівців з маркетингу, проведеного Інститутом громадської думки
Forsa, організація спеціальних заходів в даний час стала однією з невід'ємних складових управління торговою
маркою. Так, 62% експертів вважають, що заходи івент-маркетингу керують емоційним розвитком торгової
марки, а 56% опитаних використовують їх для одночасного емоційного та інформаційного просування бренду.
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Для 40% такі заходи - оптимальний спосіб обміну думками і досвідом з представниками цільових груп [5].
За даними Асоціації комунікаційних агентств Росії (АКАР) і Російської асоціації маркетингових послуг
(РАМУ) у загальному обсязі російського ринку BTL-послуг, частка івент-маркетингу складає всього лише
близько 6%.
Для порівняння, в західних компаніях витрати на організацію заходів івент-маркетингу складають до 65%
рекламного бюджету. І не випадково: подієвий маркетинг відмінно відповідає умовам сьогоднішнього ринку,
коли масова реклама поступається місцем локальній, спрямованої на конкретного споживача або цільову групу
[6].
Складна економічна ситуація в Україні у 2008 – 2009 рр. призвела до скорочення кількості підприємств
івент-ринку на 50%. Якщо навесні 2008 року в Києві налічувалось понад 800 івент-агенцій, то сьогодні в
столиці залишилось трохи більше 400, що працюють у сфері івент-маркетингу [4]. Проте згідно даних
Всеукраїнської рекламної коаліції відсоткове збільшення івент-ринку у 2011 році досягло 10%, PR-ринок
збільшився на 15% [5]. На даний момент кількість івент-агенцій ще більше зростає, що обумовлено попитом на
спеціалістів в даній галузі.
В умовах зростаючої конкуренції івент-маркетинг набуває все більшої популярності, а ринок івент-послуг
активно розширюється. В міжнародній практиці івент використовують як для зовнішнього, так і для
внутрішнього формування іміджу компанії. Про українські компанії можна сказати, що вони тільки вчаться
використовувати можливості івент-маркетингу, але вже добре розуміють його важливість.
1. Апопій В.В. Організація торгівлі [Підручник] / В.В. Апопій, І.П. Міщук. - К.: Центр учбової літератури,
2008. - 632с. 2. Кузів О.Я. Поняття та особливості івент-маркетингу.- Буковинський державний фінансовоекономічний університет. Режим доступу: intkonf.org/ kuziv-o-ya-ponyattya-ta-osoblivosti-ivent-market
3. Примак Т.О. PR для менеджерів і маркетологів. Навчальний посібник. – К.: центр учбової літератури, 2013.
– 200с. 4. Ткачук О. Event – важлива складова сучасного PR// Маркетинг в Україні – 2011. – Ткачук О. Event –
важлива складова сучасного PR// Маркетинг в Україні – 2011.-№1-с.34-37 5. Інтернет-ресурс:
expoplaza.kiev.ua/ukr/articles/38 6. Інтернет-ресурс: lvivposter.com/news/17-Event-marketyng/
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ В МАРКЕТИНГОВІЙ ПРАКТИЦІ
Мерчандайзинг - це метод стимулювання збуту. Він дозволяє без залучення додаткових коштів,
використовуючи певні прийоми, спонукати клієнта до покупки саме у Вашому магазині.
Продавці часто забувають, що магазин існує для покупців (а не для керівництва чи персоналу). Тому слід
прагнути зробити магазин зручним, приємним і вигідним - саме для покупця.
Перший прийом – вітрина. Перший контакт відбувається, коли клієнт проходить повз вітрини. Це займає
від 3 до 7 секунд. Цей час має бути використаний для залучення покупців і спонукання їх зайти до крамниці. На
вітрині має бути розміщений найкращий товар із всього асортименту. Манекени треба перевдягати що два
тижні. Тобто вітрина має бути яскравою і привертати увагу клієнта.
Психологи кажуть, що обсяг сприйняття людини обмежений - в один момент він може «схопити» і
запам'ятати лише п'ять-сім, максимум дев'ять предметів. У магазині це число зменшується до 3-5, адже в
процесі покупки покупець виконує декілька дій одночасно. Можна рекомендувати, щоб кількість товарів чи
брендів на одній вітрині не перевищувало п'яти. Наприклад, п'ять кольорів кофтинок одного фасону; п'ять видів
фотоапаратів на полиці одного виробника.
Прийом другий - зона входу. Коли потенційного покупця зацікавила вітрина і він прийшов до Вас - битву
виграно. Але до кінця війни, а саме придбання товарів, ще належить пройти довгий шлях. Відразу після входу в
магазин клієнт перевіряє, чи підтвердиться те враження, яке склалося в нього від споглядання вітрини. Усе, що
він бачить навколо себе, є зоровим полем. Предмети, що потрапили в його нижню частину, часто залишаються
без уваги. При цьому лівий нижній кут є найневдалішим - там погляд людини зупиняється найрідше. Тому
нижні полки повинні займати великі упаковки (наприклад, прального порошку) або товарний запас. За даними
маркетингових досліджень в супермаркетах, на нижні полиці припадає лише 5% продажів.
Третій трюк - організація простору. Клієнт повинен комфортно почувати себе в магазині. Створені приємні
асоціації будуть приводити його знову до магазину і, можливо, сприятимуть наступній покупці. Простір має
бути влаштований так, щоб клієнту було зручно пересуватися магазином. Прохід між меблями має бути
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широким, тому що замало місця в магазині і скупчення людей можуть сприяти тому, що він просто захоче
вийти з магазину якнайшвидше. Добре, якщо в магазині передбачені місця для відпочинку. Диванчики біля
примірочних, сприятимуть тому, що особи, які супроводжують клієнта зможуть відпочити і не підганятимуть
потенційного покупця. Це важливо в магазинах жіночого одягу. Чоловіки зможуть відпочити поки жінка
приміряє одяг.
Викладка товарів повинна бути "прозорою" і логічною. Якщо клієнт заходить до магазину для того, щоб
придбати штани, він одразу після перетину порогу має їх побачити. Якщо ж їх не буде на видному місці,
покупець прийде до висновку, що їх у Вашому магазині немає. На додаток до них - сорочки поблизу. І
найкраще тих кольорів, що поєднуються один з одним. Коли покупець розуміє, що вони пасують одне одному,
він може купити обидва товари, навіть якщо не планував цього.
Четвертий прийом - світло та музика. Важливими для магазину є також музика та освітлення. Дорогий одяг
має бути освітлений сильніше, ніж інший. Чіткий його вигляд на вітрині буде приваблювати клієнтів, і це
збільшить продаж продукції, яка приносить Вам найбільше прибутку. Крім того, таке освітлення спрямоване на
те, щоб підкреслити колір, зробити продукт привабливішим. Музика також може викликати у людини гарний
настрій для покупок. Коли покупець, перебуваючи в магазині, раптом чує свій улюблений хіт, то у більшості
випадків, ця людина не вийде з крамниці, принаймні до кінця пісні.
П'ята хитрість – просування. Всі акції з залучення клієнтів побудовані на тому, що людина має інстинкт
переможця, який спрацьовує в момент покупки. Якщо вів може придбати товар за нижчою ціною, він переможець. В ейфорії він і не помітить, що купив не те, що планував.
Варто пам'ятати психологічний ефект 199 грн. Клієнт підсвідомо сприймає, що він платить 100 гривень з
чимось, а не 200. Але тут не враховується те, що в нього може не бути достатньо грошей. Тоді він не лише
покладе на місце цей продукт, а і вийде з магазину.
Важливою в магазині є і зона каси та упаковки товару. Якщо оплата не проводиться легко, клієнти
розчаровуються або й відмовляються від послуг магазину. Деякі можуть не ввійти туди, якщо черги до каси
довгі. Три черги з п'яти людей, обнадійливіші, ніж один "ланцюг" з п'ятнадцяти.
Загалом в магазині все має бути розташоване так, щоб не лише був гарний вигляд, але й стимулювалися
прибутки.
Тобто мерчандайзинг представляє собою методику, яка дозволяє, знаючи психологію покупця, значно
збільшити продажі. Підтвердженням цього є: 80% товарів продали не тому, що вони краще, а тому що в певний
момент вони справили найсприятливіше враження на покупця.
Мерчандайзинг починається з того моменту, коли на очі покупцеві попадається черговий магазин, а
закінчується, коли покупець покидає його з повними руками покупок, а виробник отримує прибуток.
Тож можна зробити висновок, що концепція мерчандайзингу є однією із найважливіших для отримання
конкурентної переваги на ринку і одним з найважливіших її чинників є просування товарів.
1. franchising.ua/osnovi-biznesu/675/priyomi-merchendayzingu 2. marketing -ua.com/articles.php?articleId=337
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РОЛЬ СУЧАСНОЇ УПАКОВКИ В ПРОСУВАННІ ПРОДУКЦІЇ
У сучасному світі упаковка міцно увійшла в побут і супроводжує людину на всіх стадіях її діяльності. За
станом розвитку пакувальної індустрії роблять висновки про економічний та технічний рівень тієї чи іншої
країни. Найбільш розвинені країни вкладають значні кошти в цю сферу. Так, щорічні витрати в США на
упаковку перевищують 52 млрд. доларів, у Німеччині - близько 20 млрд. доларів США. Середньорічні витрати
на упаковку в усьому світі становлять від 450 до 500 млрд. доларів США [1].
Сучасна упаковка виконує такі функції [2]:
 зберігає товар від псування та пошкоджень;
 забезпечує створення раціональних одиниць товару для продажу;
 забезпечує захист товару при транспортуванні, складуванні, навантаженні та розвантаженні;
 слугує носієм інформації про товар, виступає в ролі "рекламного агента" підприємства.
Світовими трендами у розробленні упаковок є такі [3]:
1)
екологічність упаковки, яка залежить від матеріалу, зручності використання та утилізації, простоти
подальшої переробки, а також універсальної надійності упаковки при різних умовах перевезення;
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2)
більш цікавими є ті упаковки, які мають безліч яскравих і креативних ідей;
3)
мистецтво поп-арт - це чіткі написи і контрастний шрифт в дизайні етикетки;
4)
дизайн упаковки з елементами хенд-мейд;
5)
застосування мінімалізму в дизайні упаковки, несе в собі простоту, елегантність;
6)
активний креатин, націлений в основному на молоду аудиторію цинічних, емоційних і перенасичених
емоціями покупців, яким не потрібні традиції, а лише постійні інновації.
Використовуючи нові технології у розробці упаковок, виробники приваблюють більше споживачів.
Новинкою на ринку є 3D упаковки.
Техніка розробки «лінзовидних стереограмм», яка відома вже понад 60 років, полягає у отриманні
просторових зображень за допомогою спеціальних лінз, через які глядач спостерігає ілюзію глибини в
результаті бінокулярного зору. Розвиток технологій друку та переробки пластмаси дозволяє широко
використовувати тривимірне зображення на аркушах. Завдяки дослідам, проведеним Visual Comunication,
технологія «лінзовидних стереограмм» має великий вплив на сучасного споживача. Інтерес до 3D упаковки у 5
разів вище, ніж у випадку формату 2D. Спостереження підтверджують, що 88% споживачів віддає перевагу
упаковці 3D, оцінюючи її в середньому у 2,5 рази вище, ніж звичайні. Це призводить до того, що спеціалісти з
маркетингу частіше використовують цю нову технологію [4].
Новим напрямом в розробці сучасної упаковки є використання IML (In Mould Labeling)–технологій. IML –
це пресовані, вплавлені етикетки, які впаюються у пластикову упаковку. Розвиток цього напряму призвів до
виникнення нової технології у 2012 році, завдяки якій розвивається процес виготовлення 3D IML та
відбувається просування її на сучасний ринок.
Проте використання нових видів упаковок мають певні недоліки. До недоліків 3D упаковок відноситься
висока їх вартість. Виробництво такого продукту є досить дорогим, незважаючи на прогрес промислового
виробництва.
Крім того, «лінзовидні стереограмми» зроблені з PET - це термопластик, тому виготовлення таких
упаковок у багатьох випадках є незручним через пружність матеріалу, а підібрати форму до непласкої поверхні
є неможливим у цій технології. PET підчас термічної обробки вигинає матеріал, що призводить до деформації і
погіршенні видимості 3D зображення. Перевагою використання цієї технології є можливість виробляти
упаковки у формі циліндру, випуклих пляшок, баночок, а також виготовляти пласкі етикетки конусоподібної
форми для чашок, відерок, контейнерів з зовнішнім ефектом 3D [4].
Отже, 3D упаковки є досить цікавим впровадженням на ринку, але це ще досить молода розробка, тому
важко говорити про її потрібність. Такий винахід привертає увагу споживачів до товару, проте витрачається
багато коштів на його виготовлення. Дивлячись у майбутнє, можна спрогнозувати розвиток цієї інновації та
можливий успіх у сфері маркетингових комунікацій.
1. Витрати на упакування [Електронний ресурс].– Режим доступу: pak.com.ua. 2. Функції упаковки
[Електронний ресурс].– Режим доступу: pidruchniki.ws. 3. Дизайн упаковки. 10 популярних трендів
[Електронний ресурс].– Режим доступу: koloro.com.ua/blog/dizajn/dizajn-upakovki.-10-populyarnyh-trendov.html.
4. Opakowanie i etykietki 3D [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 3d-trends.eu.
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ КРАУДСОРСИНГУ
На сьогоднішній день постійній динаміці розвитку маркетингових технологій сприяють, перш за все,
розвиток інформаційних технологій та глобалізація. Зокрема відносно недавно з’явилась принципово нова
маркетингова технологія, яка дозволяє значно економити затрати на виробництво продукту і одночасно його
рекламувати. Це так званий краудсорсинг.
Краудсорсинг (від англ. crowd - «натовп» і sourcing - «використання ресурсів») являє собою процес
передачі певних функцій по створенню споживчих цінностей та інших маркетингових функцій необмеженому
колу осіб, яке включає реальних і потенційних споживачів, на підставі публічної оферти з боку фірмиорганізатора краудсорс – проекту.
Основна ідея краудсорсингу полягає в тому, що певну роботу виконують не професіонали, а любителі,
тобто «натовп», причому безкоштовно, на підставі публічної оферти, без урахування укладення трудового
договору, на добровільній основі. Такі люди витрачають свій вільний час на вирішення завдань, які вони
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вважають важливими, або які їм просто подобаються. Іншими словами, краудсорсинг - це використання
потенціалу великої кількості людей для вирішення різних завдань найчастіше через соціальні мережі 1.
Відомим прикладом краудсорсингу є компанія txteagle. Вона використовує «співробітників» в Кенії для
перекладу з англійської мови на близько 60 інших африканських мов, які використовуються в даній місцевості.
Так, компаія Nokia, яка замовляла переклад інтерфейсу своїх телефонів на 60 африканських мов. Кенійці
впевнено впорались із завданням, використовуючи ті ж таки мобільні телефони. Жителям надсилали тексти, які
потрібно було перекласти через SMS, а вони аналогічним способом відправляли їх назад. Переклад кожного
терміна надсилався відразу великій кількості кенійців. При цьому можна було визначити найбільш популярний
варіант перекладу, який і пропонувався замовнику. На засадах краудсорсингу працює Вікіпедія, яка працює
виключно зусиллями користувачів.
Комісаріат ООН у справах біженців (UNHCR) використовує краудсорсинг для збору ідей допомоги в
розповсюдженні інформації та забезпеченні доступності послуг, що надаються, зокрема, в міському
середовищі. Найбільш популярними ідеями, розробленими командою ООН і групами підтримки, в даний час, є
збір відгуків від біженців про послуги, що надаються Комісаріатом у справах біженців і організація
індивідуальних онлайн-послуг. У 2011 році, наприклад, група «віртуальних волонтерів» допомогла даній
організації визначити місцезнаходження притулків для біженців у Сомалі 2. Отже, бачимо, що сфери
застосування краутсорсингу є найрізноманітніші.
Найбільші наукові та промислові корпорації пропонують проблеми для вирішення. Наприклад, InnoCentive
називають чотири причини бути «вирішувачем проблем»: поліпшення життя для інших, вправа мозку,
самореклама і шанс виграти грошові призи. Серед успішних проектів на InnoCentive як справжні наукові
відкриття та раціоналізаторські пропозиції на мільйони доларів (часто придумані студентами або «домашніми
винахідниками»), так і наддешеві і надефективні речі, що поліпшують життя людей, наприклад, ліхтар-лампа на
сонячних батареях BoGo і індикатор сонячного очищення води SODIS для країн, що розвиваються.
Краудсорсинг активно розвивається також в Україні, особливо у політиці. На його засадах активно
впроваджують соціально-екологічні програми наприклад, програма розвитку ООН в Україні «Трансформація
ринку в напрямку енергоефективного освітлення», яка здійснюється за пiдтримки Міністерства екології та
природних ресурсів України.
Краудсорсинг дозволяє забезпечувати зворотний зв’язок з споживачами, використовувати їх бачення і
уявлення про новий продукт, в результаті чого скоригувати свою стратегію. Його можна застосувати для збору
даних для маркетингових досліджень. Схема роботи краудсорсингу проста: виклад завдання фірми в мережі
Internet та обговорення, брати участь в яких можуть всі охочі. Краудсорсинг може використовуватись
підприємством короткий період часу. На постійній основі його застосування є недоцільним адже інтерес
аудиторії до проблем згасне, або ж може негативно впливати на репутацію компанії через негативне уявлення
про неї в очах споживачів.
Не варто вдаватися до краудсорсингу якщо компанія обмежена в часових ресурсах, адже наперед невідомо
скільчи часу пройде на виконання завдання. Тому використовувати краудсорсинг можна лише як допоміжний
інструмент у маркетинговій стратегії компанії.
1. Бобровський М.В., Лашко А.,Сучасні маркетингові технології ( на прикладі краудсорсингу)
[Електронний ресурс] - Режим доступу: universum.kiev.ua/index.php/2009-09-18-12-57-46/2013-01-31-11-5948/84-2013-02-28-09-1-40.html 2. Краудсорсинг помогает ООН собирать информацию о беженцах в Африке:
Стаття [Електронний ресурс] - Режим доступу: crowdsourcing.ru/article/kraudsorsing_ pomogaet_oon
_sobirat_informaciyu_o_ bezhencax_v_frike.

Мицан М.Б.
ЕМРм-12
Науковий керівник – асист. Добуш Ю.Я.
НЕТРАДИЦІЙНИЙ СПОСІБ РЕКЛАМИ – «ПАРТИЗАНСЬКИЙ МАРКЕТИНГ»
« Партизанськими » прийнято називати ті маркетингові заходи, які виходять за рамки загальноприйнятих
способів та засобів рекламних комунікацій і просування товару. Термін « партизанський маркетинг » (« guerrilla
marketing ») ввів в обіг американський маркетолог Джей Левінсон - той самий, який в 1951 році придумав
«ковбоя Marlboro». У 1983р. Левінсон узагальнив свій маркетинговий досвід у книжці «Готуйся, цілься,
стріляй!», у якій вперше і був згаданий партизанський маркетинг.
Головною відмінністю партизанського маркетингу від звичайного Левінсон вважає використання
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можливостей креативного мислення разом з деякими дуже простими методами просування товару або послуги,
замість того, щоб витрачати багато грошей на рекламу. В більшості випадків партизанський маркетинг
адресований малому бізнесу і присвячений маловитратним способам реклами. Підхід, запропонований
Левінсоном, зводився в основному до використання дешевих рекламоносіїв: візитні картки, листівки, вивіски,
буклети, листівки і т. п. - замість дорогих [1].
Партизанський маркетинг - малобюджетні способи реклами і маркетингу, що дозволяють ефективно
просувати свій товар або послугу, залучати нових клієнтів і збільшувати свій прибуток, не вкладаючи або
майже не вкладаючи грошей. Тому партизанський маркетинг називають також «малобюджетним маркетингом»
[2].
Партизанський маркетинг - означає нестандартність, нетрадиційність, відмова від азбучних істин і
підвищену гнучкість, високі результати при обмежених можливостях. Саме в партизанській справі потрібно
менше грошей, і найбільше мізків [1].
Хоча партизанський маркетинг спочатку позиціонувався як інструмент для малого та середнього бізнесу,
вимушеного партизанити через нестачу коштів, сьогодні, в умовах високої конкуренції, методи партизанського
маркетингу використовують і великі компанії - наприклад, IBM, Microsoft, Volvo, Mercedes, Adobe, American
Express, Procter & Gamble, Nissan [2].
У фундаменті будь партизанської реклами лежить ІДЕЯ !
1. Д.К. Партизанський маркетинг. Прості способи отримання великих прибутків при малих витратах:
підручник/Левінсон К.:2009.-398с. 2. Інтернет джерело: affect.ru/articles/article/show/31.htm.
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РЕКЛАМНИЙ РИНОК В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Роль реклами в сучасному суспільстві невпинно зростає. Економіка, політика, сучасний спосіб життя та
розвиток життєвих позицій – це далеко не всі сфери широкого застосування реклами. Відповідно до цього
аналіз сучасного стану рекламного ринку є актуальним, оскільки торкається кожного громадянина в країні [3].
Реклама є рушійною силою для всіх споживачів, спонукає до придбання потрібних і непотрібних товарів
чи послуг. Ринок реклами швидко і динамічно розвивається, загострюється конкуренція, яка вимагає
розширення способів та методів впливу реклами на споживача [8].
Ринок реклами в Україні складається з таких елементів: рекламодавців; споживачів рекламних послуг;
виробників реклами [1].
На українському рекламному ринку діє п'ять найбільших медіа-груп, які володіють телеканалами,
газетами, Інтернет – сайтами. Їх рейтинг за розмірами доходу у 2012р. подано у табл. 1 [6].
Таблиця 1
Рейтинг Медіа груп України за 2012р.
Дохід
№ Назва медіа-груп
Учасники медіа-груп
млн. $
телеканали СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2 і OTV, газети «Факти»,
«ІнвестГазета», MMR та група «Тавр медіа», яка керує шістьма
1 «StarLightMedia»
224
національними радіостанціями: «Російське радіо. Україна», «Хіт FM»,
«Kiss FM», «RadioRocks», «Мелодія» та «Релакс»
газети «Аргументы и факты в Украине», «Комсомольская правда в
Украине», тижневики «Кореспондент», «Фокус», «Теленеделя», ліцензії на
2 «UMH Group»
138
видання «Forbes» і «Vogue», радіостанції «Авторадіо», «Наше Радіо»,
«Ретро FM», інформаційні інтернет-ресурси Korrespondent.net, Football.ua,
Vgorode.ua, інтернет-портали I.ua та Bigmir.net
«InterMediaGroup
телеканали «Інтер», «НТН», «Ентерфільм», «Піксель», «К1», «К2», «Мега»
3
89
»
і «MTV Україна»
телеканали «1+1», «2+2», ТЕТ, «Плюсплюс» та «Уніан-ТВ»,
4 «1+1 Media»
43
інформагентство «УНІАН», інтернет-проекти «Главред» і «Телекритика»
«MediaGroupUkr
телеканали «Україна», «Футбол», регіональний телеканал «Донбас»,
5
51
aine»
газета «Сегодня», відеосервіс «Oll.tv»
131

Місткість ринку рекламних послуг у 2012р. склала 8 821,6 млрд. грн., що на 6,9% більше ніж у 2011р..
Місткість ринку мобільної реклами в Україні в минулому році подвоїлась, а зовнішньої реклами – зросла на
30% [5].
До найбільших рекламодавців реклами на телебаченні в Україні за 2012р. належать: Procter&Gamble,
Nestle, L'Oreal, Kraft Foods, Henkel, Unilever, Glaxo Smith Kline, Reckitt Benckiser House Hold and Health Care,
Sun In Bev Ukraine, Mars LLC, Carlsberg Group, Київстар GSM, Орими Трейд, МТС, Оболонь ЗАО [2, 7].
Більшість змін рекламного ринку пояснюється поступовою еволюцією традиційного маркетингу (outboundмаркетингу) у так званий inbound-маркетинг (просування компанії в блогах, подкастах, відео, електронних
книгах і виданнях, SEO, social media і через інші форми контент-маркетингу) [4].
Рекламний ринок нашої країни знаходиться на етапі розвитку, рівень якого доволі високий. Нові напрямки
діяльності, які розвиваються на ринку, охоплюють з кожним роком все більшу частку замовлень рекламодавців,
але лідерство залишається за рекламою на телебачені.
1. Горлов О. Особливості української рекламної індустрії. - 2007. - [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: training.com.ua/ article/8/Osoblyvosti_ukrainskoi_reklamnoi_industrii.html. 2 Індустріальний телевізійний
комітет. Дослідження ТБ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: itk.ua/ua/page/Top_advertisers/. 3. Закон
України «Про рекламу» в редакції від 12.08.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до Закону:
zakon.rada.gov.ua 4. Матеріали порталу «Укрмедіабанк» // Рекламний ринок України відмерзає [Електронний
ресурс]. - Режим доступу до сайту: publicity.kiev.ua/. Офіційний сайт Державного комітету статистики
України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: ukrstat.gov.ua/. 5. Рейтинг медіа агентств України.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: mmr.ua/news/id/rejting-media-agentstv-i-media-grupp-ukrainy-201232830/. 6. Розвиток ринку телевізійної реклами в Україні та його державне регулювання. - 2008. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: niss.gov.ua/Monitor /august08/ 08.htm. 7. Ромат В.Є. Державне
управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико-методологічний аспект): Автореф. дис.... доктора з
державного управління. - 2004. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: lib.ua-ru.net/inode/33991.html.
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ТЕХНОЛОГІЇ РЕБРЕНДИНГУ: ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Сучасний світ в умовах жорсткої конкуренції розвивається все з більш наростаючим прискоренням, з
такою ж швидкістю все і застаріває, тому для успішного бізнесу необхідно вчасно підлаштовуватись під нові
умови, що диктує ринок. Яким би яскравим не був бренд, рано чи пізно його доведеться оновити, і не тільки
тому, що він перестане відповідати часу, а тому, що поступово популярність перетвориться на буденність.
Брендинг – це високоефективна технологія завоювання й утримання споживача побудована на формуванні
вартості імені товару. Ребрендинг – це зміна цілісної ідеології бренду та іміджу компанії, яка повинна відбутися
не тільки на рекламних матеріалах, але й у свідомості споживачів. Фактично, це свого роду «ремонт» торгової
марки, який допомагає внести в неї свіжі емоції та ідеї. Часто це єдиний спосіб не втратити бренд, продовжити і
дати новий імпульс для розвитку компанії. Тому він повинен бути стратегічно виправданим, позитивно
впливати на фінансові показники діяльності, а його результатом має бути збільшення гудвілу підприємства.
Проте деякі маркетологи вважають, що вагомим чинником успіху компаній є саме відданість та лояльність
споживачів. Адже відомо, що утримати наявного споживача є втричі дешевше для компанії, ніж залучити
нового. Ребрендинг заперечує твердження Філіпа Котлера і Джека Траута, які вважають, що незмінність імені
та візуального іміджу в часі являється основною цінністю торгової марки. А вірність споживачів – це майже
безальтернативне шанування бренду.
У після кризовий час на ринку України посилюється боротьба за споживача, приходить все більше і більше
закордонних гравців, готових потіснити місцеві компанії на ринку. Тиск на споживача під час вибору,
інформаційний бум і постійна атака на свідомість – ось головні проблеми управління брендом сьогодні. Ринок
уже давно наповнений різноманітними торговими марками: одні продовжують лідирувати досі, інші поступово
згасають. Втримати частку ринку та диференціюватися стає все складніше. Ефективним інструментарієм
підвищення конкурентоспроможності організації може стати ребрендинг, спрямований на зміну філософії
взаємин із клієнтом. Споживачі стають все більш вимогливими до якості і кількості та ціни товарів та наданих
послуг. Тому, з часом кожна компанія потребуватиме серйозних стратегічних заходів, а саме: креативних
розробок та змін у фірмовому стилі бренду. Креативні розробки – це пошуки нової рекламної кампанії,
132

привабливого дизайну та цікавих рекламних звернень. Зміни у фірмовому стилі бренду здійснюються за
допомогою: рестайлінгу – зміни дизайну логотипу та інших візуальних атрибутів та позиціонування нових
якостей бренду; ренеймінгу – зміни імені компанії при зміні концепції позиціонування або корпоративної
стратегії; репозиціонування– зміни характеристик бренду і закарбування їх у свідомості споживача[1,с.146].
Щоб зрозуміти, які можливості відкриваються при використанні ребредингу треба здійснити: аналіз
потенціалу розвитку за рахунок внутрішніх ресурсів підприємства, аудит бренду, аналіз і сегментування за
ціннісними ознаками, пошуки нового вектора, аналіз фінансових ресурсів підприємства, аналіз негативних
особливостей бренду та перевірку правильності зібраних даних. Важливим є аналіз поточного стану
підприємства, який визначає необхідні зміни концептуального характеру, а саме позиціонування бренду на
ринку та місію компанії.
Важливим етапом ребрендингу є медіа планування, тобто плани з проведення модернізації бренду, які
включають інструменти PR-ребрендингу, а саме: еvent-marketing, mobile marketing, directmail. Event-marketing –
це організація виставок, свят, презентацій та зустрічей пов'язаних з появою або просуванням торгової
марки. Mobile marketing – процес поширення маркетингової інформації на мобільні телефони абонентівспоживачів через текстові повідомлення і інші мобільні технології для отримання зворотної реакції. Directmail –
це персоналізований засіб доставки рекламного повідомлення до потенційного клієнта за допомогою прямої
поштової розсилки.
Необхідність ребрендингу зростає при виникненні певних обставин, які висвітлені на рис. 1.
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Рис. 1.Обставини при яких необхідний ребрендинг[1,с.144].
Отже, ребрендинг допомагає здійснити оновлення дизайну та актуалізацію торгової марки, для того, щоб
залишатися на досягнутих позиціях або вийти на якісно новий рівень розвитку, завоювати більший сегмент
ринку,забезпечивши компанії прибуткове майбутнє через підвищення рівня продаж.
1. Махнуша С.М., Олійник О.В. Ребрендинг як засіб тривалого існування компанії на ринку / С.М. Махнуша,
О.В. Олійник // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011.– №3, Т.2 2. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_3_2/ 3_5.pdf
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ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства, загострення конкуренції на
ринках України, права споживачів часто відходять на другий план. В цій ситуації держава намагається
втрутитись в ринкові процеси та повпливати на учасників задля кращого задоволення потреб споживачів.
Зокрема, на олігополістичному ринку послуг мобільного зв'язку України, де головними конкурентамим є три
оператори: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», ТОВ «Астеліт» (ТМ life;)) (рис. 1), Міністерством юстиціх
зареєстровано рішення Національної комісії з регулювання зв‘язку (НКРЗІ) "Про затвердження Положення про
надання послуг з перенесення абонентських номерів і використання персональних номерів"[1].
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Рис. 1. Розподіл часток ринку послуг мобільного зв’язку України в 2 кварталі 2013 року
Джерело: побудовано за [2]
З 20-го грудня 2013 року кожен абонент протягом доби може безкоштовно змінити оператора мобільного
зв‘язку,з можливістю повного збереження старого номеру[3].
Для користувачів мобільного з’язку очікуються наступні переваги: можливість обирати найбільш вигідні
тарифи в будь-якого оператора; конкуренція між компаніями має зрости. Також за для зручності абонентів було
розроблено систему, яка автоматично повідомлятиме, до якого оператора був здійснений перехід.
Але найбільш проблемним аспектом цього нововведення є питання, чи забепечить воно надійність та
ефективність нової послуги мобільного зв’язку.
За умовами Національної комісії на ринку мобільного зв'язку України з'явився новий гравець - компанія,
яка керуватиме новою базою даних абонентів[3]. Відповідно між операторами та адміністратором потрібно
укласти договори про взаємодію і відпрацювати до дрібниць механізм надання послуги. Адже якщо в абонентів
будуть виникати складнощі в роботі сервісів при переході від одного оператора до іншого, втрачається сенс
такого переходу.
Компанії-лідерери— “МТС” та “Київстар”— нову послугу назвали прогресивною, адже вона дає абоненту
максимальну свободу у виборі оператора. Однак, масовосовог переходу не прогнозують, посилаючись на
закоронний досвід. Наприклад, у Великобританії за 8 років нею скористалося 8 %, у Німеччині за 4 роки —
всього 1 %. Аналітики спрогнозували, що послугою скористається близько 3-6 % українців [3]. Причиною
такого поміркованого прогнозу є те, що проникнення послуг мобільного зв’язку в Україні складає 129,8%[2].
Тобто, кількість SIM-карток, перевищує кількість населення країни. А отже, на руках в українців вже є по
декілька SIM-карток різних операторів.
Як показує досвід країн, де ця послуга діє, тарифи операторів мають тенденцію до зниження. У випадку
України ця послуга буде додатковим стимулом до зниження середньої плати за мобільні послуги, адже після
підвищення цін в Україні з 1 травня 2013р. абонентська плата за послуги зв'язку зросла на 7-10% [2].
Економічна складова цієї технології для українців, як зазначалось, - безкоштовна, а від мобільних
операторів вона вимагатиме значних інвестицій. Адже вже працюючі системи обслуговування потрібно буде
модернізувати та підлаштовувати під обладнання компанії-адміністратора баз даних. Наприклад, запуск цієї
системи у Великобританії обійшовся операторам більше ніж у $ 88 млн при очікуваних витратах в $ 58,6 млн, в
Ірландії – в $ 62 млн (очікувані витрати - $ 20,6 млн), у Нідерландах - в $ 42,7 млн (очікувалося $ 29,4 млн)[4].
Безперечно, в ідеальних умовах ця інновація є позитивною для абонентів мобільного зв’язку України,
однак спрогнозувати як буде діяти та розвиватись ця технологія – складно. Тому проблема, що аналізується в
доповіді, потребує подальшого дослідження і є надалі актуальною.
1. nkrz.blogspot.com 2. rbc.ua 3. Юзик І. Мобільний номер навіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
URL: ratusha.lviv.ua/index.php ?dn=news&to=art&id=3005 4. Цілі і результати впровадження MNP
[Електронний ресурс]: за даними дослідження J’son & Partners Consulting – Режим доступу: URL:
json.ru/poleznye_materialy/free_market_watches /analytics/celi_i_rezultaty_vnedreniya_mnp/
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ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІРУСНОГО МАРКЕТИНГУ
Вірусний маркетинг - маркетингова техніка, що використовує самих людей для підвищення обізнаності
про бренд, товар чи якусь послугу. У маркетинговій діяльності своєрідним вірусом може стати як унікальний
сервіс, здатний за досить короткі терміни викликати популярність серед клієнтів, так і особливий товар, що
привертає увагу й змушує споживачів про себе говорити. Основне призначення вірусного маркетингу–
використання будь-якої можливості поширення інформації про певну послугу чи продукцію з метою залучення
та стимулювання клієнтів і, відповідно, в майбутньому отримання прибутку. У зв’язку з цим вірусний
маркетинг ще називають «мережевим маркетингом» або «сарафанним радіо»[1].
При створенні вірусного маркетингу потрібно пам`ятати, що вірус має бути таким привабливим, щоб
користувачам хотілось його переслати один одному, а також він повинен виконувати чітко визначену
маркетингову мету, наприклад підвищувати імідж, збільшувати обсяги продажу тощо [2].
При цьому інформація сприймається не як реклама, а як цікава інформація від друзів. Аналогія з вірусом
проста - людина "заражає" тих, з ким вступає в контакт, а ті поширюють вірус далі, оскільки з одного
розповсюджувача їх стає значно більше. Просування за допомогою вірусного контенту може приймати різні
форми - відео, фото, флеш-ігри, або просто текст.
Можна виділити шість правил вірусного маркетингу: безкоштовне поширення товарів і послуг;
забезпечення безперешкодної передачі маркетингового повідомлення; швидке збільшення масштабу системи
трансляції; опора на прості людські потреби і спонукання; функціонування на основі існуючих комунікаційних
мереж; використання ресурсів, що належать іншим особам [1].
Можна виділити декілька видів вірусного маркетингу – табл. 1.
Таблиця 1
Характеристика видів вірусного маркетингу [складено на основі 3]
Види
Характеристика
Приклад
1
2
3
Pass-along
Найбільш
розповсюджений
і Це може бути обмін ві-деороликами, посилання на
найдешевший вид. Особли-вістю є те, що кумедні фото, флеш-ігри.
рекламода-вець несе витрати лише за
створення
цікавого
ролика,
а
розповсюджують його самі користувачі
безкоштовно.
Undercover У більшості випадків це недешевий Малюнок на вулиці чи в інтернеті, незвичайне поваріант віру-сного маркетингу, проте відомлення, які зму-шують звернути увагу на нього і
дуже дієвий.
шукати інформа-цію самостійно.
Incentivised Передбачає певну виснаго-роду за дії зі Рекламна кампанія бре-нду “Миргородська” viral
сторони цільової аудиторії. Добре швидке поширення серед покупців інформації про
працює, коли метою кампанії є не просто те, що ця мінеральна вода знижує рівень цукру в
просування проекту, але і подальша крові і нейтра-лізує побічну дію ліків.
активна участь цільової аудиторії.
Buzz
Його основною метою є привернення Голівуд, де зірки одру-жуються, розлучаються,
значної уваги, а засоби значення не потрапляють до в’язниці, влаштовують гучні гулямають.
нки, і це, відбувається перед виходом нового
фільму; флешмоб – спланована масова акція, з
великою групою людей, які виконують обумовлені
дії впродовж декількох хвилин.
Основний принцип вірусного маркетингу полягає в тому, що людина, яка одержує інформаційне
повідомлення повинна бути впевненою, що воно виходить від особи, незацікавленої в цьому, наприклад від
знайомого, або незнайомого, але ні в якому разі не від людини, причетної до рекламної кампанії [4].
З 2004р. і по сьогодні основною причиною зростання і розвитку вірусного маркетингу є те, що у більшості
населення немає довіри до реклами, а тим більше до тієї, що йде від компанії-виробника [2].
За умілого використання вірусного маркетингу можна добитися віддачі, яка буде в сотні разів
перевищувати ефективність звичайної реклами у ЗМІ. Необхідно лише придумати креативну ідею і знайти
правильне місце "посіву" такої реклами.
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КЛІЄНТСЬКА АНАЛІТИКА З ЗАСТОСУВАННЯМ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасну клієнтську аналітику, до якої застосовують найсучасніші технології, називають третьою хвилею
клієнтської аналітики. Першою хвилею йменували епоху у маркетинговій аналітиці, коли великі ІТ-корпорації
володіли виключним доступом до баз даних, які формували внаслідок досліджень.[1] Друга хвиля виникла з
децентралізацією аналітики, що прийшла з появою доступних баз даних і ресурсів для їх зберігання для
персонального комп’ютера ( так звані Google-диски та ін.)
Застосування хмарних технологій до аналітики створило новий ринок для IT та аудиторських компаній, які
пропонують свої рішення у цій сфері. Безпека і доцільність застосування хмарного середовища є питанням
дискусій серед фахівців, проте компанії-розробники не бачать у цьому проблеми, оскільки у їх можливостях
розробляти також пакети програмного забезпечення для проведення клієнтської аналітики.[2] Такі пакети
володіють вагомою перевагою перед попередніми, оскільки вони створені для неспеціалістів у сфері
інформаційних технологій та програмування. Так пакет призначений для індивідуальної роботи окремого
фахівця у сферах маркетингу, обліку, продажів. Тобто, їх застосування передбачає творчий підхід до
проведення дослідження, який забезпечується легкістю у користуванні. Для покращення властивостей
інтерфейсу такого програмного забезпечення (з чи без застосування хмарної технології) були використані такі
елементи як функція перетягування та повна візуалізація відображених результатів. Ці елементи створюють
суттєві переваги оскільки виключають потребу у аналітиці великих числових баз даних, що у подібних пакетах
виконується автоматизовано, не відволікаючи чи фахівця від прямої роботи.[3]
Позитивні відгуки від застосування такого типу аналітику висловлюють більшість компаній, які їх
застосували. Так було вказано, що завдяки роботі з програмним забезпеченням вдалося віднайти ринки збуту,
яків не виявлялись під час звичайних досліджень, створено нові засоби підвищення ефективності розкладки у
торгових представництвах, розроблено нові ефективніші системи логістики для збуту, що суттєво вплинуло на
якість бізнесу.
Соціальні медіа також можуть доповнювати внутрішні дані підприємств, які бажають навчитися
використовувати ці інформаційні ресурси. Деякі компанії ігнорують соціальні медіа, тому що більшість
проходять в них обговорень здаються банальними. Однак тим самим вони упускають наявні можливості.[2] Так
завдяки новим технологіям аналітики компанії почали звертати увагу на соціальні медіа оскільки на разі у них
зосереджується чи не найбільше інформації для проведення маркетингових досліджень.
Всі ці приклади вказують на збільшену потребу прилучення більш широкої частини співробітників
підприємства, партнерів і клієнтів до необхідних їм даними і аналітичним методам. Не маючи уявлення про
повсякденній поведінці клієнтів, співробітники не зрозуміють, як підвищити задоволеність клієнтів і дію
важелів впливу на розвиток компанії в мінливих умовах. Таке розуміння забезпечується швидкістю обчислень,
можливостями зберігання даних і масштабування[4]. При цьому завдання керівництва компанії полягає в тому,
щоб скористатися формується середовищем спільної творчості у всіх галузях економіки і створити культуру
роботи з даними.
1. Черняк О.I.,-Сологуб О.П.,- Бутенко Н.В. Маркетинг Підручник.- К.: Атіка, 2008.- 300с.
2. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Під заг. ред.М 26 М.І. Белявцева та В.Н. Воробйова. — К.:
Центр навчальної літератури, 2006. — 407с. 3. Маркетинговий аналіз: навч. посіб. - К.: Академвидав, 2007. 216с. (Серія "Альма-матер"). 4. Інтернет-ресурс. Енциклопедія маркетингу marketing.spb.ru/soft/
3rd_wave_customer_analytics.htm
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МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МЕБЛЕВОЇ ГАЛУЗІ
Затяжна економічна криза, яка охопила економіку більшості країн світу, в тому числі і України, суттєво
змінила обставини економічної діяльності підприємств меблевої галузі. Наслідком цього стало різке падіння
попиту та зміна його структури на дану продукцію.
Різноманітність меблевої продукції та її вагоме місце в повсякденному житті кожної людини обумовлює
необхідність постійного і системного моніторингу кожним меблевим підприємством за уподобаннями і
смаками споживачів, а отже, і формування одного з ключових елементів його маркетингової діяльності –
товарної політики.
В умовах посилення конкуренції саме властивості і характеристики такого товару як меблі, визначають
напрям ринкової і всієї товарної політики підприємства. Основними базовими потребами, які задовольняють
меблі, є потреба в затишку, красі, економічності, комфорті, статусі. Люди купують не просто меблі, а ті функції,
які вони виконують, задовольняючи певні їхні потреби.
Товарна політика є складовою маркетингової діяльності, яка передбачає формування ефективної
виробничої програми підприємства на основі якнайширшого врахування потреб споживачів, впливу
конкурентів та власних ресурсних можливостей. Вона повинна забезпечувати ефективний, довгостроковий,
поступовий розвиток підприємства на основі досягнення стійких конкурентних переваг та завоювання міцних
ринкових позицій. Це, своєю чергою, дає змогу динамічно збільшувати обсяги продажу, а отже, і системно
отримувати прибуток.
Для правильного формування ефективної товарної політики необхідне забезпечення таких умов: наявність
довгострокової генеральної стратегії; чітке уявлення про цілі виробництва і збуту продукції на перспективу;
досконале знання конкурентного ринку та його потреб; адекватна оцінка своїх можливостей і ресурсів [1].
Отже, в рамках здійснення товарної політики перед підприємством, що виготовляє меблі постає
необхідність прийняття широкого спектру рішень, ефективність яких залежить від правильного проведення
маркетингового аналізу.
До основних завдань маркетингової товарної політики належать: забезпечення відповідності товарів
вимогам ринкових сегментів (цільового ринку); розроблення товарів, які відповідають потребам споживачів;
формування товарного асортименту і номенклатури та управління ними; забезпечення належного рівня якості
та конкурентоспроможності;визначення оптимального співвідношення між товарами, які знаходяться на різних
стадіях життєвого циклу; забезпечення відповідного сервісу [2].
Основні завдання, що ставляться в межах формування ефективної товарної політики стосуються перш за
все товарного асортименту, тому перед українськими виробниками меблів постало завдання пристосовувати
власний асортимент продукції до нових вимог ринку. Важливими критеріями ефективної діяльності меблевих
підприємств є визначення, формування і підтримування оптимальної структури асортименту меблів,
забезпечення належної якості і конкурентоздатності, відповідне дизайнерське оформлення меблів з
урахуванням поточних і довготривалих цілей підприємства. Планування номенклатури і асортименту меблевої
продукції повинно базуватися на знанні потреб ринку і його стану, рівня розвитку конкурентів та їх можливих
перспектив, оскільки меблева галузь була і залишається однією з провідних у промисловості України.
Формування ефективної маркетингової товарної політики меблевого підприємства здійснюється з
урахуванням необхідних ресурсів; рівня техніки та технології виробництва; можливостей створення нового
виробництва в оптимальні терміни; очікуваної рентабельності виробництва та термінів окупності інвестицій;
наявності управлінських кадрів та кваліфікаційного персоналу на всіх ланках виробничого циклу; наявності
стійких зв’язків із постачальниками; ступеня ризику, пов’язаного із сезонністю попиту. Формування
асортименту спрямоване на оптимізацію використання технологічних знань та досвіду підприємства,
оптимізацію фінансових ресурсів з точки зору рентабельності меблів, які випускаються.
Правильно визначена товарна політика не тільки дозволяє оптимізувати процес формування та оновлення
асортименту, але й виступає для керівництва підприємства своєрідним орієнтиром загального напрямку дій [3].
Ефективне формування та вдосконалення товарної політики є основою діяльності меблевого підприємства,
джерелом його прибутків, перспективою подальшого функціонування та розвитку.
Отже, товарна політика підприємства одна з найважливіших і складових маркетингової діяльності. Вона
повинна чітко окреслювати напрям дій та сукупність заходів завдяки яким, забезпечується ефективна реалізація
стратегічних і оперативних рішень щодо визначення й розвитку оптимальної структури вироблених і
реалізованих товарів у відповідності до конкретних цілей підприємства.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В
УКРАЇНІ
Розвиток глобалізаційних процесів сприяє появі та поширенню в світі нових форм та методів здійснення
господарської діяльності, які залежно від рівня розвитку конкретних економічних систем слід розглядати як
модифікацію вже існуючих чи принципово нову концепцію їх сталого розвитку. Однак реалізація та подальше
ефективне функціонування цих концепцій не можливе без застосування відповідних стратегічних планів
економічного та соціального розвитку, які повинні базуватись на принципах екологічної економіки та чітко
регламентувати соціальну відповідальність державного та приватного бізнесу.
Соціальне підприємництво являє собою систему господарювання, структурними складовими якої
виступають соціальні підприємства (підприємства, власниками або співзасновниками яких є недержавні
неприбуткові громадські організації) і соціально-орієнтовані суб’єкти підприємництва, тобто соціальновідповідальний бізнес, який систематично здійснює благодійну діяльність. До основних критеріїв, які
характеризують підприємництво як соціальне належать [1]:
- соціальна та/або екологічна ціль та кінцевий результат;
- конкурентоспроможність на вільному ринку;
- рентабельність;
- участь користувачів послуг у прийнятті рішень;
- реінвестування одержаного доходу в розвиток бізнесу або на соціальні цілі.
Невід’ємною складовою цілей діяльності соціального підприємства є створення суспільного багатства та
сприяння в покращенні екології [2].
Сьогодні в Україні "соціальне підприємництво" не є офіційно зареєстрованою і нормативно-підкріпленою
формою ведення господарської діяльності, першочерговим завданням якої виступало б досягнення відповідних
соціальних ефектів. Сучасне вітчизняне "соціальне підприємництво" є в основному результатом добровільного
об’єднання громадян та діяльності окремих підприємств, які самостійно координують свою роботу в сфері
виробництва та реалізації соціально-значущих товарів і надання соціальних послуг.
Сучасна екологічна криза в Україні зумовлена не лише нераціональною територіально-просторової
дислокацією основних промислових потужностей, а й низьким рівень їх модернізації, а саме впровадженням
екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, які не завжди можна розглядати як інновації.
В такій ситуації одним з головних завдань маркетингового менеджменту є використання новітнього
інструментарію управління маркетинговою діяльністю, спрямованого на покращення ринкових позицій та
кінцевих фінансових результатів господарської діяльності промислових підприємств шляхом більш
ефективного, в порівнянні з основними конкурентами, задоволення споживчих потреб через врахування саме
екологічної складової, як одного з визначальних чинників формування сучасного ринкового попиту на
споживчі товари.
Дослідники [3] розглядають екологічний маркетинг як один з напрямів концепції соціально-етичного
маркетингу. Згідно неї маркетинг виступає процесом дослідження та формування оцінок та запитів споживачів,
застосування усіх ресурсів та засобів, які є в користуванні підприємства, заради їх задоволення та одержання
прибутку без нанесення шкоди здоров’ю людей, навколишньому середовищу не в супереч нормам законів і
сформованої суспільної моралі.
Отже, для України "соціальне підприємництво" – це не лише форма організації соціально-орієнтованої
підприємницької діяльності, а й один із напрямів подолання сформованої екологічної кризи та підвищення
конкурентоспроможності вітчизняної продукції, головними умовами розвитку якого є розробка та
затвердження відповідної нормативно-правової бази щодо даного явища та широке використання вітчизняними
підприємствами у своїй маркетинговій діяльності принципів екологічного маркетингу, як одного з напрямів
концепції соціально-етичного маркетингу.
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1. Концепція розвитку соціального підприємництва (проект) розробленого в рамках проекту "Підтримка
соціального підприємництва у Львівській області", який реалізується громадською організацією "Сокальська
Агенція
регіонального
розвитку".
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
sedc.lviv.ua/
novyny/files/112012/38___2.pdf. 2. Фрір Спреклі. Посібник з планування соціального підприємництва.
[Електронний ресурс]/ Режим доступу: britishcouncil.org.ua/sites/ britishcouncil.ua/files/posibnik_z_ planuvannya
_socialnogo_
pidpriiemstva.pdf.
3. Дибач І.Л.
Роль
екологічного
маркетингу
в
забезпеченні
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. / І.Л. Дибач, В.Я. Гацура, В.В. Івата //[Електронний
ресурс]/Режим
доступу:
mev-hnu.com/load/2013/7_konkurentnij_potencial_pidpriemstva_metodi
_ta
_mekhanizmi_pidvishhennja/37-1-0-249.

Старосілець Н.М.
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Науковий керівник - к.е.н., доц. Глинський Н.Ю.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ТА СПОЖИВЧИХ ОРІЄНТАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Зміни в нашому житті відбуваються дуже швидко і впливають на нас кожну секунду. Кожна людина
прагне новизни, чогось кращого та якіснішого. Проте, чи завжди кожен отримує того, що хоче?
Люди вважають себе неповторними і часто потребують індивідуального підходу до своєї потреби. Однак
бути унікальним – не означає купувати найдорожче. Ексклюзивність та дефіцит – це найпростіший спосіб
завоювати увагу вибагливого споживача на тлі інших одноманітних товарів у величезних кількостях.
Давно відомо, що до первинних потреб людини належать фізіологічні (дихання, вода, їжа) та потреби
безпеки і захищеності. Сократ сказав: «Треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти». Чим насправді керуються
споживачі при купівлі продуктів харчування? Кожен погодиться з думкою, що він хотів би придбати якісний
товар за низькою ціною. Проте на сучасному ринку доволі важко знайти справді якісний товар ще й з
відповідною ціною. Висока ціна не завжди відповідає високій якості. Споживачі стверджують, що вони більше
економлять, тому купують дешевші товари. Проте чи справді економлять покупці чи тільки так думають?
Отже, мотив економії є досить поширеним серед сучасних покупців. Запитаємо будь-яку господиню чи
купуватиме вона тільки маргарин, оскільки він дешевший за масло. Відповідь буде такою: «Я не купуватиму
тільки маргарин, бо масло корисніше і смачніше, деколи з метою економії я можу купити маргарин, але не
збираюся постійно його споживати». Покупець відчуває економічний тиск, що заставляє його бути розумним і
економним. Споживач є більш раціональним, він прагне купувати більше, але рідше, при цьому керуючись
розрахунками, а не емоціями. Так, покупці прагнуть купувати дешеві товари, але вони готові заплатити чималу
суму за хорошу якість [1].
Сьогодні купівля продуктів харчування, засобів гігієни і навіть подарунків – це буденна справа. Клієнт
менше порівнює, оскільки він вже визначився і з місцем купівлі, і з брендом. Купівля коштовних товарів, таких
як меблі, техніка, прикраси – вже не свято і нерви, як було раніше, а буденна справа, яка не вимагає особливого
приготування. Споживачу потрібен не товар, а функції. Тобто не автомобіль, а перевезення людей і вантажу.
Економічна нестабільність, безробіття змушують задуматися людину про свою безпеку, яка включає в себе
потреби в захисті від фізичних і психологічних небезпек з боку навколишнього світу і впевненість в тому, що
фізіологічні потреби будуть задовольнятися у майбутньому. Купівля страхового полісу досить поширена серед
українців, зокрема це пов'язано із законом про обов'язкове страхування автомобіля, але люди страхують і своє
життя, і і частини тіла, і власне помешкання, беручи приклад з національних та зарубіжних артистів. Можливо,
людина усвідомлює, що, наприклад, страхування свого автомобіля від падіння метеориту є досить дивним і
нерозумним, проте зважаючи на нестабільність і непередбачуваність цього світу люди здатні на все, щоб бути
спокійним за своє майбутнє. Хтозна, можливо колись люди страхуватимуться і від безробіття?
Виробники досить часто продають товари-новинки. Час від часу кожен клієнт почуває себе новичком, не
знайомим з багатьма продуктами чи брендами. Люди змушені вибирати серед великої кількості різноманітних
товарів і послуг, які стають все ближчими завдяки інтернету. Більшості це подобається: люди прагнуть
пробувати і експериментувати, отримуючи новий досвід.
Проблеми забруднення довкілля настільки актуальними, що кожна людина прагне сьогодні споживати
здорову і корисну їжу. Здорово жити не заборониш! Сучасні технології пропонують продукти харчування, які
зберігаються довше і смакові якості у них насиченіші... Однак така їжа - не завжди корисна. Тому прихильники
здорового способу життя прагнуть купувати продукти в так званих магазинах органіки. Весь тутешній
асортимент: натуральні, екологічно чисті продукти, які вирощують і виробляють на спеціалізованих
фермерських господарствах. Але, найголовніше, вони не застосовують агрохімії, ГМО, гормонів росту та
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харчових добавок. Найбільш популярні органічні продукти серед українців – це молоко, крупи, каші та хліб.
Тобто, в принципі, продуктів достатньо, щоб замінити повністю раціон людини.
Вподобання споживачів змінюються рік за роком. Кожний період приносить свої товари-новинки [2].
Більшість охоче купує нові товари, сподіваючись, що вони будуть якіснішими та кориснішими. Проте не
завжди їх сподівання стають реальністю. На мою думку, не залежно від упаковки товару чи його реклами, його
основного призначення люди завжди шукатимуть якісний товар за нижчою ціною. Споживач завжди прагне
отримати більше за меншу ціну.
1. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ.– 2-е европ. изд / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс и
др. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2008. – 1055с. 2. Іванов Ю.Б. Теоретичні основи конкурентної
стратегії підприємства: Монографія / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко Г.В. Назарова та ін. – Харків: Інжек, 2006. –
423с.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НЛП У МАРКЕТИНГУ
На стадії вибудовування комунікацій будь-яка компанія використовує методи розвитку відносин як з
внутрішніми так із зовнішніми замовниками. Традиційні методи допомагають виявляти і задовольняти потреби,
але вони не враховують психологічні особливості людини, її приховані потреби. Натомість інноваційні підходи,
куди входить НЛП вдало доповнюють ключові аспекти комунікації.
НЛП – це дослідження мислення, поведінки і мовних можливостей споживача, що допомагає переконувати
співрозмовника у своїй точці зору непомітно для нього, шляхом впливу на свідомість та підсвідомість,
використовуючи як вербальні, так і невербальні засоби спілкування.
Однією з сфер застосування НЛП в маркетинговій діяльності є реклама, особливо актуальним стало
використання впливу на підсвідомість споживача в рекламі. Як альтернатива почали з’являтися нові технології
в рекламі задля того, щоб зацікавити потенційних споживачів, впливати на їх підсвідомість. Мета реклами –
привернути увагу, викликати інтерес, передати споживачеві інформацію і заохотити його діяти по наперед
спланованій схемі[1].
Реклама з використанням НЛП має наступні завдання: по відношенню до споживачів – інформувати про
асортимент товарів, їх властивості, місця більш зручного придбання товарів, повідомляти про нові товари; в
інтересах торгівлі - підвищувати зацікавленість покупців проводячи різноманітні розпродажі, впливати на
попит та пропозицію шляхом вивчення й прогнозування побажань покупців; в інтересах виробництва –
здешевлення собівартості продукції, зростання якості.
Оскільки більшість рішень про купівлю приймається людиною несвідомо тому використання цих
технологій робить рекламні звернення по-справжньому ефективними інструментами.
Нелінгвістичні рекламні технології НЛП
 Маркування тексту. З основного тексту яким-небудь способом (наприклад жирним шрифтом)
виділяються слова, які, якщо читати тільки їх, складають свій сенс. При прочитанні основного тексту другий
смисловий рівень йде на підсвідомий рівень. Прикладом можуть бути різноманітні біг-борди, афіші.
 Субмодальності. Використання особливостей зображення чи звуку задля керуванням емоційним тоном.
Зазвичай, з допомогою використання субмодальностей створюються позитивні емоції про саму рекламу на
підсвідому рівні.
Лінгвістичні рекламні технології НЛП
 Підлаштування під цінності. Проста та водночас ефективна технологія. Базові цінності цільової
аудиторії напряму зв'язуються з рекламованим товаром, роблячи його "привілейованим".
 Створення комплексних еквівалентів. Комплексні еквіваленти, це об'єднані в єдине ціле факти, що не
мають чіткого причинно-наслідкового зв'язку, але пов’язані передбачуваним логічним контекстом.
 Створення підсвідомого вірусу. Підсвідомий вірус – це інформація, що існує в підсвідомості людей за
принципом вірусу – тобто те, що в їх пам'яті виконує якусь функцію і автономно поширюється між людьми за
зусиль самих же людей. Простими підсвідомими вірусами є чутки, захоплюючі ідеї, мрії, анекдоти. Мотивацією
їх розповсюдження для людей є обмін емоціями в спілкуванні для створення інтересу: "є про що розповісти".
Для того щоб захопити цільовий сегмент ринку недостатньо лише розробити товар, встановити ціну та
забезпечити ефективність процесу виробництва. Постає необхідність проінформувати споживачів щодо
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виробленого товару, переконати їх в існуванні переваг продукту. Те, що людям дійсно потрібно, так це
задоволення їх потреб, вирішення їх проблем і втілення їх бажань. Тому, їм буде цікавий той продукт, який
допоможе їм у конкретній ситуації вирішити їх конкретні задачі. Досягти даних цілей можна з допомогою
технологій НЛП, використання яких дозволяє повніше визначити потреби споживачів. З’являється можливість
більш цілісно і комплексно задовольнити їх потреби.
1. Миронов Ю.Б., Крамар Р.М. Основи рекламної діяльності / Ю.Б. Миронов, Р.М. Крамар. - навч. посібник.
– Дрогобич: Посвіт, 2007. -108с.
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СУТНІСТЬ КОНТЕКСТНОЇ РЕКЛАМИ РЕКЛАМА ЯК ВАГОМА ЧАСТИНА ІНТЕРНЕТ –
РЕКЛАМУВАННЯ
В сучасному світі, де панує гостра конкуренція та боротьба за виживання, - Інтернет-рекламування набуває
дедалі більшої ваги. Ця галузь вже завоювала та продовжує активно збільшувати свою частку в маркетинговій
діяльності підприємств, давно обігнавши за своєю рентабельністю, мобільністю та ефективністю рекламу в
газетах та журналах, на телебаченні та радіо. До видів Інтернет - реклами можна віднести рекламу в соціальних
мережах, медійну та вірусну рекламу, продакт-плейсмент та контекстну рекламу. Одна з найбільш
затребуваних і ефективних видів Інтернет - реклами є контекстна реклама.
Контекстна реклама демонструється лише тим користувачам, що проявляють інтерес до рекламованого
продукту. Види контекстної реклами:
1. Пошукова контекстна реклама - демонстрація рекламних оголошень в результатах пошуку в Інтернеті у
відповідь на запит користувача в пошуковій системі.
2. Тематична контекстна реклама - демонстрація рекламних оголошень на сторінках сайтів, що входять в
рекламну мережу, тематика яких відповідає інтересам користувача. Потенційний споживач бачить оголошення
та переходить за посиланням безпосередньо на сайт[1].
Розглянемо на прикладі систему пошукової контекстної реклами. Нехай Користувач бажає купити
велосипед. Користувач заходить, для прикладу, в пошукову систему Google і вводить в пошуковому рядку
словосполучення “куплю велосипед”. Рядом з результатами пошуку появляється ваше рекламне оголошення
про продаж велосипедів. Користувач переходить на ваш сайт за посиланням і здійснює покупку. Тематична ж
контекстна реклама показується вже на сторінці сайту, що входить в мережу партнерських рекламних систем, в
разі, якщо тематика реклами відповідає інтересам користувача. Тематична реклама показується як додаткова
інформація до змісту сторінок, які переглядає користувач, тому, хоч і для показу оголошень користувач не
вносить запит, вони все одно знаходяться у сфері його уваги (тобто є контекстними).
Найбільшими провайдерами контекстної реклами є: Google Adwords(США), Yandex Direct(Росія) та
Begun(Росія). Важливо замітити, що дані сервіси приносять на сьогоднішній день левову частку прибутку
материнським компаніям.
Схеми роботи тематичної та пошукової контекстної реклами наведені на рисунку 1.
Рекламодавець

Товар/Послуга

Пошукова контекстна реклама

Контекстна реклама в пошуку за
ключовими словами

Споживач

Запит/Пошук

Пошук за ключовими словами

Рекламодавець

Товар/Послуга

Контекстна на тематичному сайті

Тематична контекстна реклама
Споживач

Зацікавленість

Відвідини тематичного сайту

Рис.1. Схеми роботи тематичної та пошукової контекстної реклами[1].
Основними перевагами контекстної реклами є:
- Відносно дешевий вид реклами; - Висока ефективність – відбір потенційних клієнтів, мінімізація
затримки між споживанням рекламного оголошення потенційним клієнтом та здійсненням покупки; - Повний
контроль за бюджетними витратами на всіх етапах рекламної кампанії. Рекламодавець платить не за покази
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оголошень, а лише за переходи потенційних клієнтів на цільовий сайт. - Легкість у отриманні та ведені
статистики щодо ефективності рекламних оголошень(наприклад: кількість переходів на сайт через рекламне
оголошення та кількість здійснених покупок ); - Висока мобільність – легкість у коректуванні та призупиненні
показу рекламних оголошень, можливість розподіляти показ оголошень в часі та можливість орієнтації на
певну територію(наприклад: Україна, Львів, Європа);
До головних недоліків цього виду рекламування належать: відсутність після-ефекту, тобто при припиненні
показу оголошень пошукова система про рекламну кампанію “забуває”; низька довіра до аудиторії користувачі більше довіряють сайтам, які знаходять в результатах пошуку, ніж рекламним оголошенням[2].
Ринок контекстної реклами досить динамічно розвивається завдяки багатьом чинникам: росту кількості
користувачів Інтернет мережі, полегшення доступу до цієї мережі, відносна дешевизна та легкість у створенні
контекстної реклами, тощо, тому загалом, та зокрема українській підприємницькій сфері варто звернути увагу
на такий потужний важіль маркетингових комунікацій як контекстна реклама.
1. Контекстная реклама: Яндекс-Директ и Google Adwords. Режим доступу: seo-times.ru/jandeks-direktgoogle-adwords.htm 2. Can You Dominate the Market with Google Adwords?. Режим доступу:
alseoblog.com/google-adwords-benefits;

Цісарук М.
МЕ-25
Науковий керівник – к.е.н., доц. Глинський Н.Ю.
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
В умовах сьогодення під час стрімкого розвитку підприємницької діяльності маркетинг набув неабиякого
значення. Одним із видів створення власного бізнесу є франчайзинг. Франчайзинг – це спосіб організації
бізнесу, при якому компанія-власник (франчайзер) передає незалежному бізнесмену чи компанії (франчайзі)
право на продаж товарів чи послуг цієї компанії в обмін на зобов'язання франчайзі продавати ці товари чи
послуги - за розробленою схемою і наявним товарним знаком.
В обмін на єдиноразову плату франшизи та щомісячний платіж (роялті) франчайзі отримує достатньо
відомий товарний знак, перевірений часом метод ведення бізнесу й цілий пакет технологій та ноу-хау.
Одним з ключових понять в системі франчайзингових відносин являється франшиза Під нею мається на
увазі повна бізнес-система, включаючи посібники по веденню робіт, програмне забезпечення, документацію та
інші матеріали, яку франчайзер передає франчайзі. Наявність франшизи дозволяє останньому працювати
достатньо ефективно, навіть при відсутності попереднього досвіду та знань в певній сфері бізнесу.
Зазвичай виділяють три типи франчайзинга:
1) виробничий, що передбачає поставку франчайзером основних елементів чи комплектуючих для
виготовлення продукції, яка реалізується потім під фірмовою назвою (товарним знаком) головної компанії
франчайзера;
2) торговий, що являє собою організацію справи, при якій франчайзіат купляє у відомої фірми право на
продаж її товарів з її товарним знаком;
3) ліцензійний, що являє собою найбільш поширений тип франчайзингу. Суть його в тому, що франчайзер,
зацікавлений в просуненні свого товарного знаку, видає франчайзіату ліцензію на право відкриття магазинів,
кіосків або цілих груп магазинів для продажу покупцям набору товарів і послуг під іменем франчайзера.
Із самого початку створення франчайзингового підприємства ділові і юридичні аспекти тісно пов'язані.
Наприклад, відразу після того, як зроблена пропозиція про франчайзинг, назва і торгова марка, які
використовуватимуться, повинні бути зареєстровані. Ці дії будуть тільки початком постійного контролю за
незаконним використанням торгової марки.
Так, компанія "Соса-Cola" містить невеликий спеціальний штат співробітників з великою заробітною
платнею для захисту торгової марки і назви. Захищаючи свою торгову марку, власник захищає репутацію свого
продукту та послуги. Таким чином, покупець знає, що він отримає саме те, що хоче, а не підробку. Тому
торгова марка "Соса-Cola" стає дуже важливою частиною системи франчайзингу в компанії "Coca-Cola". Є
прямий зв'язок між діями із захисту торгової марки "Соса-Cola" і цінністю концентрату, який Компанія продає
своїм франчайзі. Добра репутація, завойована продуктом, з часом набуває значної цінності. Це одна із
цінностей, яких набуває франчайзі, купуючи франчайзинг. І це тільки один приклад тісного зв'язку між
бізнесом (вартістю франчайзингу) і юридичними чинниками (захист торгової марки), які є в кожній торговій
системі.
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Франчайзинг має як переваги, так і недоліки.
Переваги франчайзингу для франчайзіата полягають в можливості:
1) стати самостійним підприємцем;
2) вести бізнес під визнаним торговим знаком;
3) продавати продукт і надавати послуги на ринках, які недоступні для даної фірми;
4) одержувати допомогу від франчайзера по благоустрою торгових точок, підготовці торгового персоналу
до роботи;
Недоліки для франчайзіата:
1) як і будь-який підприємець, франчайзіат підвладний ризику;
2) контроль з боку франчайзера може залишати мало можливості франчайзіату для самовираження;
3) небезпека для франчайзіата постраждати при погіршенні репутації фірми франчайзера;
4) небезпека, що фірма франчайзера збанкрутує та ін.
Підсумовуючи, варто зазначити, що франчайзинг в Україні є перспективним напрямком маркетингової
діяльності та в найближчі роки ми будемо спостерігати зростання цього сегменту. Також, слід відзначити, що
економічна криза кінця 2008р. стала однією з причин стрімкого розвитку франчайзингу в Україні в 2009р. Адже
за умови, коли більшість бізнес-проектів почали бути збитковими, франчайзинг залишається прибутковим
бізнесом, як для франчайзера так і для франчайзі. Загалом, такий вид маркетингової діяльності як франчайзинг,
має ряд переваг, які дозволяють більш ефективніше організувати бізнес з меншими затратами, що підвищує
конкурентоспроможність вітчизняної економіки.
1. Львова І. Франчайзинг в Україні // Все для бухгалтера в торгівлі. - 2007.- №9. 2. Режим доступу.
franchising.ua/franchise-basics/3

Цюрик О.С.
ЕМРс-11
Науковий керівник – асист. Гайванович Н.В.
МОБІЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ: НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ
Інформатизація та глобалізація економіки призводять до використання нових форм і методів маркетингу.
Так, великі можливості сучасних мобільних пристроїв відкривають великі можливості для розвитку мобільного
маркетингу, багато в чому ефективнішого, ніж звичайні рекламні заходи. Його основна перевага – це
можливість звертатись безпосередньо до тих, кого повинен зацікавити конкретний продукт, бо зазвичай
аудиторія прив’язана до певного місця.
В Україні кількість абонентів стільникового зв'язку щороку продовжує зростати. Так, за даними
Держкомстату кількість абонентів мобільного зв'язку в Україні в 2012 році склала майже 59,1 млн осіб, що на
6,3% більше, ніж у 2011 році (55,6 млн. осіб) та на 9,6% більше, ніж у 2010 році (53,92 млн.
користувачів).Рівень проникнення стільникового зв'язку в Україні станом на кінець березня 2013 року становив
130,9% проти 126,1% на кінець 2012 року. Крім того, дослідження показують, що смартфонамина сьогодні
користується 14% населення нашої країни, що в два рази більше, ніж минулого року. Що особливо важливо,
50% власників мобільних пристроїв використовують їх щодня не лише для дзвінків та текстових повідомлень, а
йдля доступу до інтернет-мережі.Смартфонистали настільки важливими для своїх користувачів, що 52% з них
краще б відмовилися від телевізора, ніж від смартфона.Мобільний телефон сьогодні - це прямий ефективний
двосторонній канал комунікації з кінцевим споживачем товарів і послуг. Тут мають місце:
інтерактивність(отримання миттєвого зворотного зв'язку від споживачів); персоналізація (можливість
врахувати унікальні особливості споживача); мультимедійність(використання не тільки тексту і звуку, але й
графіки, анімації та відео); режим 24x7 (мобільний телефон завжди з абонентом). Одиним з найновіших і
найбільш перспективних напрямів серед мобільних послуг з точки зору потенціалу зростання є використання
сервісів, які базуються на знанні місцязнаходження користувача мобільного телефону (з англ.
LocationBasedServices, LBS). Це результат об’єднання трьох технологій в одному пристрої: мобільний доступ в
Інтернет, позиціонування та різноманітне зрозуміле управління для користувача. Згідно з результатами
досліджень, проведених у 58 країнах ведучою дослідницькою компанією TNS[3], майже одна п’ята (19%) з 6
мільярдів користувачів мобільних телефонів у всьому світі вже користуються сервісами LBS, і майже втричі
більше людей (62%) хотіли б використовувати дану послугу в майбутньому. Більшість людей у світі тепер
усвідомлюють вигоду від повідомлення свого місцязнаходження з метою максимального використання
широкого діапазону надаваних послуг.В Україні послугами LBSкористуються 16% власників мобільних
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телефонів. Найпривабливіші можливості для них – це навігація і GPS (46%) та можливість знайти цікаві місця
поблизу (47%). Серед користувачів LBS в Україні також зростає кількість бажаючих розширити своє
спілкування: 36% використовує сервіси, щоб знайти людей поблизу; 30% використовує технології
позиціонування для того, щоб знайти кафе чи розважальні заклади; 33% за допомогою LBS замовляє таксі, 26%
використовує LBS як альтернативі навігаційній системі в автомобілі.
Досвідчені українські користувачі LBS зрозуміли, що,коли відомо їх місцезнаходженнябрендам та
роздрібним торгівцям,то зростає можливість отримання певних вигод: 19% повідомляє про своє
місцезнаходження в обмін на знижки чи акційні пропозиції (цей показний в Україні навіть вищий, ніж середній
у світі, який складає 12,5%). Так, 41% українців, що вже користуються чи бажають скористатись купонами чи
спеціальними пропозиціями зі свого мобільного телефону, високо цінують можливість отримання акційної
пропозиції, коли вони знаходяться біля магазину чи кафе, що їм до вподоби,та зазначають, що їх зацікавила б
реклама, отримана на мобільний телефон, якщо дана акційна пропозиція стосувалася б того місця, поблизу
якого вони знаходяться в даний момент. Серед переваг послуг Location-based servicesможна виділити те, що
вони надають можливість дізнатися все про уподобання клієнтів, їхні звички. Через мобільні сервіси потенційні
клієнти будуть поінформовані про діяльність компанії, а постійні покупці отримують звістки про нові акції і
продукти, знижки та розпродажі. При високій ефективності цей вид маркетингу приваблює ще й своєю
дешевизною. Примітним є те, що Location-based services не має якихось галузевих обмежень. До недоліків
можна віднести недоступність аудиторії віком від 35 років до акцій компаній, обмеженість покриття мобільних
мереж в деяких регіонах нашої країни, також все ще не всі клієнти вміютькористуватися стільниковим
телефоном і смартфоном, тому іноді досить важлива інформація є недоступною для потенційного споживача. У
2012 році найбільші та успішні LBS кампанії було проведено, наприклад, такими торговими марками як
McDonald’s,Toyota. Таким чином, у найближчі кілька років мобільний маркетинг очікує якісний ривок у
зростанні за рахунок використання нових можливостей телекомунікаційних пристроїв.
1. Марциновский В. Мобильный маркетинг начался с SMS [Електронний ресурс].-Режим доступу:
prostobiz.ua/ biznes/upravlenie _biznesom/stati/mobilnyy_marketing. 2. Две третих пользователей мобильных
телефонов в мире готовы сообщать о том, где они находятся// Маркетинговые исследования в Украине».201.-№2(51).-С.42-45. 3. Дослідження: Смартфоном користується кожен сьомий українець [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: news.bigmir.net/technology /728955-Doslidjennya.

Шевчук Н.В.
ЕМРс-11з
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Білик І.І.
СУЧАСНІ АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Сучасний навколишній світ, способи і стиль життя людей призводять до того, що споживач стає іншим. У
цьому контексті можна говорити про наступне:
- брак часу веде до зростання потреби в зручних і простих речах, які не потребують багато часу для
закупівлі;
- у зв‘язку з жорстокою конкуренцією та розширенням ринкових пропозицій існує більш високе очікування
від послуг та якості продуктів;
- змінюються пріоритети у ставленні споживачів до закупівлі дорогих або тільки дешевих товарів: багаті
купують щось в дешевих магазинах, а не дуже заможні для задоволення купують щось у дорогих (тому
сегментування за доходами може ввести в оману);
- придбання товарів споживачами, яке не відповідає їх віковому рівню, тобто придбання товарів
розрахованих на більш молоду категорію покупців (заниження покупцем свого вікового рівня).
Компанії, що ефективно працюють на ринку, крім реклами і стимулювання збуту все ширше
використовують інші комунікаційні чинники: сам продукт, його упаковку і етикетку, торгових агентів,
продавців, зв'язки з громадськістю тощо [1]. Спостерігається посилення ролі комплексного використання
коштів, виділених на маркетингові комунікації, їх адаптація до типу продукту і ринку, запитів споживачів і
рівня їх поінформованості про продукт.
Досліджуючи практичні навички сучасного маркетингу в діяльності компаній, можна зробити висновки,
що далеко не всі адаптувалися до сучасних умов і можливостей ведення ефективного маркетингу. Існують
слабкі сторони сучасного практичного маркетингу [2]: комунікаційний розрив між компанією і споживачем;
нездатність сегментувати ринок; несформованність маркетингових цілей та стратегій; відсутність формального
144

маркетингового планування; організація маркетингу, несумісна з маркетинговою стратегією; збільшення
обсягів продажу головним чином за рахунок зниження ціни; підхід до маркетингу як просто до продажу;
недалекоглядність у комунікаційній діяльності.
Серед позитивних аспектів діяльності підприємств – прагнення кращого розуміння споживачів і
підвищення лояльності, нововведення і розробка стратегії. Сучасний маркетинг, який робить акцент на
масовість, все більшою мірою поступається місцем маркетингу, орієнтованому на невеликі сегменти (цінності
дуже конкретних груп споживачів). Як результат, посилюється значимість індивідуального підходу до
продукції під конкретних споживачів, що передбачає добре знання споживачів та індивідуалізоване ставлення
до них.
Останнім часом використовуються терміни - «традиційний» (старий) та «новий» маркетинг. Перший
орієнтований на збільшення обсягу продажу, частки ринку, прибутку, тоді як «новий» маркетинг - на
збільшення вартості бізнесу. У даному визначенні можна розглянути переорієнтацію цільової ролі реклами [3].
Вона повинна бути спрямована на створення довгострокової впізнаваності торгової марки. Ефективність
оцінюється зростанням вартості торгової марки до витрат на проведення рекламної кампанії.
Розвиток маркетингу в Україні має низку особливостей, тому сліпе копіювання закордонного досвіду, не
пристосованого до наших умов, не завжди виправдовує сподівання. Сьогодні виникає нагальна потреба
використовувати маркетинг як свого роду філософію, яка змінить зміст діяльності компанії і трансформує
сприйняття маркетингу як концепції управління в так званий цілісний маркетинг - маркетинг, в якому беруть
участь споживачі, сама компанія і її партнери [2]. При такому підході переслідується інтегральний підхід, при
якому маркетингом займається вся компанія, включаючи спеціально створені групи.
Рівень ефективності маркетингової діяльності необов'язково визначається тільки результатами поточної
діяльності. Він насамперед повинен визначатися тим, що компанія грамотно проводить маркетингову політику
в стратегічному масштабі [4]. З точки зору посилення значущості стратегічної орієнтації в цілому і маркетингу
зокрема, слід відзначити тенденцію розвитку різних партнерських відносин і перш за все з існуючими
споживачами. Набагато важче завоювати нових споживачів, ніж підвищити ступінь лояльності існуючих. З цієї
точки зору виробники (продавці) є консультантами для своїх споживачів. Слід розділяти зі споживачем не
тільки прибуток, але і ризики.
Необхідно відзначити і розвиток партнерських відносин між всіма групами впливу в компанії
(акціонерами, керівниками, персоналом тощо), що необхідно для вибору напрямків розвитку компанії і
забезпечення їх ефективної реалізації. У жорстокій конкурентній боротьбі вижити поодинці, а тим більше
досягти успіху – складне завдання. Тому необхідно побудувати взаємовигідні довгострокові маркетингові
відносини з ключовими партнерами: споживачами, постачальниками, гуртовими і роздрібними торговцями.
1. Близнюк С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку / С.В. Близнюк. – 2-ге вид., випр.
і доп.[текст] – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехника””, 2009. – 400с. 2. Голубков Е.П. Современные тенденции
развития маркетинга / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. – 2004. – №1 (39). – С. 3-18.
3. Албитов А., Соломатин Е. «CRM» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: cfin.ru/itm/crm-review.shtml
4. Хоменко, П.Г. Сучасні тенденції розвитку маркетингу [Електронний ресурс]. - Режим доступу: nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/ape/2009_12/123-133.pdf
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ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ
У ході інформаційного і технологічного прогресу людство отримало багато можливостей для розваг, освіти
і навіть заробітку. Інтернет вплинув на всі сфери життєдіяльності людини. Зокрема, він став незамінним
засобом взаємодії всіх суб'єктів ринку, інструментом ведення бізнесу, що застосовується для здійснення
більшості бізнес-процесів підприємств та організацій.
Необхідною умовою успішного ведення бізнесу є застосування маркетингових технологій. Сучасний
маркетинг - це не тільки традиційний шлях з просування продукції (оффлайн-маркетинг), тепер це ще й
Інтернет-маркетинг (онлайн-маркетинг).
Інтернет-маркетинг – це застосування всіх методів традиційного маркетингу у всесвітній мережі Інтернет,
з метою приваблення більшої кількості потенційних клієнтів і отримання в подальшому прибутку [1].
Популярність він завоював завдяки невеликим витратам і можливістю розширити діяльність з регіонального на
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міжнародний ринок.
У табл. 1 подані основні відмінності традиційного маркетингу та Інтернет-маркетингу.
Таблиця 1
Відмінності традиційного та Інтернет-маркетингу
Складові
Традиційний маркетинг
Інтернет-маркетинг
Продукт
Якісний і конкурентоспроможний
Якісний і конкурентоспроможний, не гірший
за свій аналог у звичайному магазині
Ціна
Ціна складається із витрат на Ціна дещо нижча, оскільки не враховується
виробництво та збут
орендна плата, як у звичайному магазині, та
інші витрати
Просування
Реклама в засобах масової інформації
Великий діапазон з просування продукції
(соціальні мережі, блоги, вірусний маркетинг,
імейл маркетинг тощо)
Місце продажу
Магазини, торгові центри, гуртівні
Сайт, і тут найголовніше, наскільки доступним
в користуванні і цікавим для споживачів є цей
сайт
Проте Інтернет-маркетинг має певні недоліки, а саме несанкціонований доступ до особистої інформації
покупців сайту. Під час онлайн-покупок покупець надає особисту інформацію адміністратору сайту, проте не
всі сайти відрізняються чесністю та можуть використати ці дані не належним чином. Тому покупцям
залишається надіятись на порядність адміністраторів вибраного ними сайту.
Велика кількість реклами, банерів, повільність загрузки - все це також негативно впливає на дії
майбутнього покупця. Вченими доведено, що якщо на протязі 9 секунд не зацікавити покупця продукцією, то
він її не купить.
До недоліків Інтернет-маркетингу для підприємців є незначна кількість фахівців, які б могли надати якісні
послуги [2, с.67]. Також суттєвим є невелика кількість користувачів мережею Інтернет, яка за даними
статистики на середину 2012 році склала близько 15 млн. осіб[3]. І більша частина з них просто продивляються
сторінки, а не займаються закупівлями.
Незважаючи на недоліки, Інтернет-маркетинг має ряд переваг для підприємств, які збувають свою
продукцію через всесвітню мережу [4, с.143]:
 інформація швидко оновлюється про ціни, асортимент і номенклатуру продукції і послуг;
 використання інформації про покупки споживачів дає можливість проаналізувати і зреагувати на їхні
потреби, що збільшує прибутковість;
 також слід зауважити про економію на оренді, доставці, оприлюднені інформації про підприємство та
продукцію, дизайні приміщень для збуту.
Інтернет-маркетинг дає споживачам можливість вибору найкращого в найкоротші терміни і в комфортних
умовах, тому що відкривши десять сторінок Інтернет-магазинів, можна подивитись, прочитати і навіть спитати
все про товар. А для винахідливих підприємців – це можливість розширення ринку збуту без додаткових
витрат.
1. uk.wikipedia.org. 2. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок.
Учебник. СПб.: Питер, Лидер, 2010. – 720с. 3. unian.ua 4. Бойчук І.В., Музика О.М. Інтернет в маркетингу К.:
Центр учбової літератури, 2010. – 512с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ–РЕКЛАМИ
Однією з характерних особливостей нашого часу є масштабні зміни, пов'язані з розвитком Інтернеттехнологій і застосуванням мережевих інновацій у маркетинговій діяльності підприємств. Сьогодні Інтернет
зміцнює свої позиції в інструментарії просування та стає дедалі привабливішим і доступнішим носієм
рекламної інформації [1].
Інтернет-реклама являє собою своєрідний маркетинговий канал для донесення повідомлення до цільової
аудиторії. Інтернет реклама — поєднання традиційної іміджевої реклами з поширенням інформації і продажів
через глобальну мережу Інтернет [2]. До Інтернет-реклами відносять:
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1. Контекстну рекламу – прив’язану до контексту веб-сторінок на яких вона показується (звідси і назва).
2. Банерну рекламу – рекламу, яка для поширення потрібної інформації в Інтернеті використовує графічні
носії (зображення чи анімації, розміщується через спеціальні банеро-обмінні майданчики, або через прямий
контакт з адміністратором окремого сайту).
3. E-mail розсилки – є досить дієвим способом поширення потрібної інформації в Інтернеті. E-mail
розсилки передбачають поширення потрібної інформації за допомогою електронної пошти.
4. Реклама у соціальних мережах. Це вид реклами дає можливість дуже точно вибрати цільову аудиторію за
демографічними ознаками (вік, стать, місце проживання та ін.), що суттєво підвищує її ефективність.
Таблиця 1
Оцінка ринку в 2011– 2013 р, млн грн.
2011 р 2012 р 2013 р
Інтернет реклама, в тому числі:
590
680
917
Банерна реклама
220
340
445
В тому числі, відеореклама
n/a
22
42
Контекст агентський
n/a
160
220
Digital-послуги
150
180
210
Контекст прямий (e-commerce) - не включений в об’єм ринку рекламних послуг
n/a
650
845
Сьогодні для підрахунку необхідних показників ефективності Інтернет-реклами використовують тільки
показники лічильників, встановлених на сайті web-видавця. За допомогою лічильників можна визначити
відвідуваність ресурсів, де розміщується рекламне повідомлення. Також альтернативним варіантом може бути
аналіз логів сервера (за наявності спеціальних програм).
Інтернет-асоціація України оприлюднила дані свого серпневого дослідження Інтернет-аудиторії України,
яке було виконане компанією InMind [4]. За підсумками серпня 2013 року на базі медіа-панелі загальною
чисельністю 5 тис користувачів визначено топ-25 сайтів.
Ефективність Інтернет-реклами оцінюється за кількома показниками, що відображають вплив Інтернетреклами на цільову аудиторію. До основних таких показників відносять кількість хітів і хостів на
рекламованому сайті, відносні показники CTR, CTB, CTI [3].
Первинними показниками, використовуваними при оцінці відвідуваності рекламованого сайту і аналізі
ефективності Інтернет-реклами є хіт і хост. Хіти - це перегляди. Таким чином, чим більше переглядів - тим
краще і популярніше ресурс. Хост - це користувач, що переглядає сторінки (робить хіти ). Користувачі під час
відвідування сайту роблять хіти. Кількість хостів за певний проміжок часу дозволяє оцінити ефективність
реклами в Інтернеті з точки зору відвідуваності сайту, який рекламується. Чим більше хостів, тим вища
ймовірність здійснення покупки або замовлення на рекламованому сайті.
Показник CTR – це відношення числа кліків по рекламному носієві до загального числа показів цього
рекламного носія. Показник CTB - це співвідношенням числа відвідувачів сайту, що рекламується, до числа
покупців. CTI – оцінює кількість переглядів, додавання сайту в закладки, а також факт підписки на розсилку
сайту. Ці показники дають уявлення про ефективність рекламоносія, а відтак і доцільність його використання.
Але, окрім «позитивних» чинників слід оцінювати і число відмов – показник відмов, що відображає кількість
відвідувачів сайту, які покинули його раніше мінімально встановленого терміну (як правило, це 10 секунд).
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що при оцінюванні ефективності, а відповідно і доцільності
Інтернет-реклами слід обрати спосіб просування (вид реклами), критерії оцінювання, а також розрахувати
відносні показники. Це дозволить, якщо результат виявиться незадоволеним для рекламодавця, окреслити
шляхи для більш ефективного використання Інтернету для комунікаційних заходів.
1. rusnauka.com/17_AND_2010/Economics/68773.doc.htm
2. emarketingblog.com.ua/internet-reklama/
3. webstudio2u.net/ua/internet-ad/475-internet-adv-effectivity.html 4. inau.org.ua/ 252.3286.0.0.1.0.phtml
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ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ –ТОРГІВЛІ
Для того щоб бізнес був ефективним і прибутковим він має розвиватися відповідно до вимог НТП,
враховувати усі можливості які з’являються і ефективно їх використовувати. На сьогодні, одним з
найпопулярніших шляхів ведення бізнесу є інтернет-торгівля. Від традиційного методу ведення бізнесу
інтернет–торгівля відрізняється тим, що продаж товарів здійснюється напряму, без посередників і включає в
себе обов’язкову доставку. Уінтернет-торгівлі логістика відіграє значну роль, адже забезпечує обробку
замовлень, вчасну доставку і збереження цілісності товару. Розглянемо детальніше кожне з цих завдань.
Доступ до електронних магазинів дає можливість споживачам бути в курсі різноманітних пропозицій,
акцій, наявності потрібного товару і умов і вартості його доставки. Така поінформованість спричиняє швидшу
реакцію на пропозиції і тому виникає необхідність у швидкому виконанні замовлень для великої кількості
клієнтів. У протилежному випадку повільна логістична обробка замовлень може призвести до їх значного
накопичення. Процес обробки замовлення включає у себе такі етапи як отримання замовлення, перевірка
статусу замовлення, перевірка наявності товару на складі, повідомлення про зміну статусу покупця, перевірка
платоспроможності покупця, оформлення документів, виставлення рахунку і отримання грошей. Усі ці процеси
раніше займали досить багато часу, але тепер при використанні електронної обробки замовлень усе значно
пришвидшилося[1].
Якість роботи служби доставки – це один з найважливіших чинників успіху інтернет–магазину. Адже за
сучасних, майже рівних можливостей на ринку, основною конкурентною перевагою підприємств стала саме
доставка. Особливістю системи доставки товарів у системах електронної торгівлі є переважання у них операцій
логістичного характеру, пов’язаних з просторовим і часовим переміщенням товарів, що реалізуються від місця
їх зберігання до місцезнаходження покупця. Доставка товарів не має розглядатися як банальне перевезення
замовленого товару, адже вона, по суті, є складним комплексом дій підприємства інтернет–торгівлі та
залучених ним інших учасників логістичної системи, який включає процес просторового переміщення товарів
логістичного ланцюгу та низку додаткових робіт і операцій, які гарантують можливість якісного виконання
замовлень покупців. Забезпечення надійності поставки товарів є важливим через те, що за статистикою 60%
користувачів інтернет–магазинів – це люди, які віддалені від великих міст, і, якщо гарантувати їм високу якість
і надійність поставок, можна сформувати для себе стабільний сегмент споживачів [2].
Також електронна – торгівля – це шанс на здійснення продажів за кордон і розширення цільового ринку
підприємства. Для фахівців в галузі логістики головний виклик полягає у тому, щоб своєчасно вирішувати
проблеми розширення зони обслуговування до світових масштабів, скорочуючи при цьому терміни поставок
товарів та знижуючи вартість обслуговування. Якщо при використанні традиційних логістичних методів,
вартість обробки одного замовлення може складати 50 - 200 дол., то використання Інтернету мінімізує ці
витрати до 10 – 15 дол. на одне замовлення. Існує два основні варіанти організації доставки товарів в інтернет–
торгівлі: створення власного відділу доставки і підписання договору про послуги зі спеціалізованим
посередником (використання аутсорсінгу). У обох варіантах фірмами, зазвичай, використовується кур’єрська
доставка, яка є надійною і швидкою та гарантує збереження цілісності продукції [3].
Кількість українців, які користуються послугами інтернет–магазинів щороку зростає і за даними
GfKUkraine, сьогодні їх більше 2 мільйонів. Торік ринок електронної торгівлі в Україні виріс на 30%, вперше
перевищивши 1 млрд. дол. За статистичними даними за 2012 рік в Україні нараховується 3 тисячі інтернет –
магазинів і ця цифра стабільно збільшується. Станом на 21 липня 2013 року в Україні зареєстровано 1508
суб’єктів господарювання, які зазначили роздрібну торгівлю через мережу Інтернет, основним видом своєї
діяльності. При цьому, протягом минулого року в Україні зареєстровано 1075 суб’єктів господарювання з
таким видом діяльності. З наведених даних, можна побачити, що з початку нинішнього року в Україні
зареєстровано майже в 1,5 раза більше суб’єктів господарювання, які займаються інтернет – торгівлею, ніж за
весь минулий рік, що свідчить про чималий розвиток цього виду діяльності [1].
Отже, враховуючи вищенаведене, можемо зробити висновок, що логістика є основою інтернет–торгівлі,
забезпечує її функціонування і ефективність. Інтернет – торгівля ґрунтується на таких наріжних каменях, як
обробка замовлень, доставка і збереження цілісності товарів. Усе це забезпечується логістичною діяльністю.
Інтернет–торгівля, як і сама логістика в Україні потребує розвитку. З удосконаленням логістичної концепції
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буде розвиватися і електронна торгівля.
1. Логістика – основа електронного бізнесу [Електронний ресурс].– Режим доступу
gendocs.ru/v2802/?cc=7. 2. Система доставки в електронній торгівлі [Електронний ресурс].– Режим доступу
bukvar.su/marketing/135409-Sistemy-dostavki-v-elektronnoiy-torgovle.html. 3. Виробнича логістика. Логістика і
Інтернет: виклики електронної торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу refs.co.ua/53713
Proizvodstvennaya_logistika_Logistika_i_internet_ vyzovy_elektronnoiy _torgovli.html.
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СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Особлива роль у реформуванні економіки та подальшій інтеграції у європейське співтовариство, особливо
напередодні підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, відводиться реалізації Транспортної стратегії
України на період до 2020 року. Усвідомлюючи ключову роль нашої держави як транзитної території між
Азією та Європою, важливим чинником активізації міжнародної співпраці виступають міжнародні автомобільні
вантажні перевезення.
Одним з головних напрямків транспортної політики ЄС в останні роки став розвиток міжнародних
вантажних перевезень, що передбачає на основі логістичних принципів роботу суцільних транспортних
ланцюгів як єдиного перевізного процесу. У цьому ж напрямку розвивається і транспортна система України [1,
с.19]. В цих умовах питання формування тарифів на міжнародні перевезення може стати ключовим елементом,
що сприятиме зростанню конкурентоспроможності даного виду діяльності.

Рис.2. Систематизація складових транспортного тарифу
Визначення транспортного тарифу найчастіше розраховується діленням суми загальних та
експлуатаційних витрат на загальну відстань. Однак при такому підході неврахованими залишається частина
витрат, які виникають при нестандартних ринкових умовах та специфічних умовах перевезення. До
непередбачених витрат відносять:
1. Витрати, пов’язані з різким скороченням пропозиції транспортних послуг, що виникає в умовах значного
тіньового товаропотоку. Розмір цих витрат напряму залежить від терміновості доставки та корелює із
загальним рівнем рентабельності операції, що визначає крайню межу зростання тарифу;
2. Додаткові витрати на перевезення з щільним графіком доставки та великими обсягами перевезень
(двосторонній пробіг автотранспорту). Такий тариф у розрахунку на 1 км, як правило, є нижчим за
середньоринковий у заданому напрямку, однак забезпечує перевізнику гарантований рівень доходу та
фіксовану тривалість перебування автомобіля у відрядженні.
Аналіз складових транспортного тарифу дозволяє припустити, що основним ціноутворюючим фактором
виступають витрати на пальне. В умовах нижчого рівня цін на паливо-мастильні матеріали, порівняно з
європейськими країнами, Україна отримує шанс збільшити свою присутність на ринку міжнародних вантажних
автомобільних перевезень. Зокрема, це підтверджується аналізом цін на міжнародні автомобільні вантажні
перевезення між Україною та такими країнами як Росія, Білорусь, Польща, Німеччина, Італія (таблиця 1).
Таблиця 1
Порівняння цін на міжнародні автомобільні вантажні перевезення
Росія
Білорусь
Польща
Німеччина
Італія
З України
12 грн/км
12 грн/км
6 грн/км
6,5 грн/км
6,3 грн/км
В Україну
8 грн/км
10 грн/км
13 грн/км
12,5 грн/км
14 грн/км
Джерело: [2].
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Очевидно, значний розрив між тарифами на вантажні автомобільні перевезення з України в європейські
країни і у зворотному напрямі пов’язаний, перш за все, з нижчими цінами на паливо на внутрішньому ринку.
Зовсім протилежна ситуація склалася з тарифами на вантажні перевезення з Росією та Білоруссю, що також
продиктоване нижчими цінами паливо-мастильні матеріали у згаданих країнах порівняно з Україною.
В умовах нижчого рівня цін на паливо-мастильні матеріали Україна отримує шанс збільшити свою
присутність на європейському ринку міжнародних вантажних автомобільних перевезень. Тому, для подальшого
активного міжнародного співробітництва України в транспортно-логістичній сфері пріоритетними напрямами
розвитку автомобільного транспорту мають стати [3]:
- посилення вимог до автомобільних перевізників та контролю за дотриманням ними вимог законодавства
щодо безпеки перевезень;
- удосконалення системи контролю за використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв;
- удосконалення системи технічного регулювання допуску транспортних засобів до участі в дорожньому
русі;
- запровадження міжнародних екологічних норм "ЄВРО-3" та "ЄВРО-6".
1. Бичко З.В., Хозяєв А.О. Дослідження факторів впливу та формування тарифу на міжнародні вантажні
автомобільні перевезення // Вісник НУ водного господарства та природокористування. – С. Економіка. –Вип.
3(47). – 2009.- №3. – с. 19-25. 2. Офіційний сайт оператора автоперевезень DELLA. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: della.com.ua/price/. 3. Розпорядження КМУ «Про схвалення транспортної стратегії України
на період до 2020 року» №2174-р від 20.10.2010р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon2.rada.gov.ua.
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АНАЛІЗ РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
У пострадянський період логістичне обслуговування в Україні було примітивним. Окремі послуги
пропонували транспортні компанії. Але такі фактори як зміна філософії ринку, зростання міжнародної торгівлі
та вантажообороту, прихід на ринок міжнародних компаній зумовили необхідність розвитку ринку сучасних
логістичних послуг.
Починаючи з 2000 року на ринок виходять європейські логістичні компанії та починають з’являтись
національні логістичні компанії. В період з 2006 по 2008 рік обороти логістичних операторів стрімко росли.
Але фінансова криза стала причиною скорочення обсягів вантажооборотів.
На даний момент вітчизняний ринок логістичних послуг є не достатньо насиченим, знаходиться на етапі
помірного стабільного розвитку.
У 2006 році місткість українського ринку логістичних послуг становила 10 млрд. дол. США, а частка
логістичних витрат –10–12 % ВВП країни. У 2008 році вона зменшилась – приблизно до 7 млрд. дол. США. Ця
тенденція спаду була характерна і для світового ринку логістичних послуг. У 2011р. місткість вітчизняного
ринку логістичних послуг становила 15–17 млрд. дол. США [1].
Згідно рейтингу логістичної ефективності Всесвітнього банку у 2007 році Україна посіла 73 місце зі 155
країн, у 2010 році - 102 місце, а у 2012 році - 66 місце [2].
У ЄС та США логістичні витрати становлять 12-16 % ВВП, у Китаї -26%, у Японії -6%. Україна знаходить
десь між ЄС та Китаєм, тобто приблизно 20- 25% [3, с.60]. За оцінками експертів, 70% логістичних витрат
припадає на транспорт, 25% - на складське зберігання, і 5 % на управління ланцюгами поставок [1].
Вітчизняний ринок логістичних послуг можна поділити на 5 сегментів: транспортно-експедиційні послуги;
професійні складські послуги; експрес-доставка; контрактна логістика; управління ланцюгами поставок.
В загальному, на даний момент, на ринку України працює не так багато логістичних компаній і
логістичних операторів, які надають логістичні послуги. Можна визначити такі загальноприйняті категорії
операторів логістичних послуг:
– 1PL (First Party Logistics) – автономна логістика, всі операції виконує сам вантажовласник;
– 2PL (Second Party Logistics) – оператор надає послуги із транспортування та управління складськими
приміщеннями. Майже 90 % український виробників працюють за схемою 2PL.
– 3PL (Third Party Logistics)- до послуг цього оператор входять складування, перевантаження та обробка
вантажів. Сегмент ринку 3PL перебуває в Україні на стадії зародження. Прикладами таких компаній в Україні є
«Українські вантажні кур’єри», «ТНБ Логістик Україна», «САВ-сервіс».
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– 4PL (Fourth Party Logistics) –провайдер вирішує завдання, пов’язані із плануванням та управлінням всіх
логістичних процесів компанії-клієнта. На цьому сегменті присутня така компанії як «Метро Кеш енд Кері».
– 5PL (Fifth Party Logistics) – це управління всіма компонентами, що складають єдиний ланцюг поставок, за
допомогою електронних засобів інформації. 5PL майже відсутній на ринку логістичних послуг України [4].
Крім того на вітчизняному ринку логістичних послуг присутні такі оператори як: ЖЕФКО Україна,
«ЕКОЛ», Європейська Транспортна Біржа TRANS, DHL Україна,, «Укртранс», «Ексім Лоджистік Україна»,
Шенкер Україна.
Хоча ринок логістичних послуг України почав розвиватись тільки на початку XXI століття, можна сказати,
що характерними рисами для нього є: розширення комплексу послуг, які надають професійні логістичні
компанії; вихід на ринок нових логістичних операторів; удосконалення нормативно-правової бази; укладення
договорів на довгострокові періоди; інтеграція з великими міжнародними логістичними компаніями.
Основними проблемами, які затримують розвиток ринку є: невідповідність пропозицій запитам щодо
складської інфраструктури; поганий стан транспортних шляхів; недостатній рівень професійності кадрів;
слабка державну підтримка.
1. Украинская логистика: на пути к самопознанию / “Транспорт і логістика”. – 2011. – №1–2. - С. 5.
2. worldbank.org. 3. Смирнов I.Г. Світовий ринок логістичних послуг: географічні особливості // Вісник
Київського ун-ту. Серія «Географія». Вип. 46.- 2010. 4. В.М. Кислий. Логістика: Теорія та практика: Навч.
Посібник / В.М. Кислий, О.А. Біловодська, О.М. Оліфіренко, О.М. Соляник – К: Центр учбової літератури, 2010.
– 360с.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ШТРИХ-КОДІВ У ЛОГІСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Наявність штрихового коду на споживчому товарі та на транспортному упакуванні нормою став вже давно.
Адже він сприяє підвищенню зручності управління товарними та транспортними одиницями і, таким чином,
збільшує конкурентноздатність продукції з штриховими кодами.
Сучасні інформаційні технології дозволяють реєструвати надходження та реалізацію товарно-матеріальних
цінностей практично в режимі "on-line", що дозволяє управлінській системі реагувати на зміни в розмірах
запасів в оптимальні строки. Найбільшою швидкістю і зручністю в цьому плані відзначаються системи штрихкодування [1, с.146].
Штриховий код на товарі – це ідентифікаційне число для введення, зберігання і виведення інформації про
товар в комп'ютерну мережу [2, с.28]. За іншими джерелами штриховий код – це комбінація вертикальних смуг
і цифр (розташування яких регламентовано певними правилами), що являє собою той чи інший товар у
закодованому вигляді. Код дозволяє швидко і точно зчитати інформацію про товар за допомогою електронного
пристрою - сканера [4, с.144].
З наведених визначень, можна зробити висновок, що основною цілю штрих-коду є можливість швидко і
точно зчитати інформацію про товар.
Головною ознакою штрих-коду є зашифрована інформація, яка представлена у послідовності відрізків
суцільних ліній різної товщини та комбінації цифр.
Автоматичне отримання інформації з допомогою штрих-кодів може здійснюватися завдяки використанню
декількох видів кодів (табл. 1).
Таблиця 1
Способи та види штрих-кодування об'єктів логістики
Спосіб штрихНазва
Характеристика
кодування
EAN
найчастіше використовується на товарах масового вжитку, складається з
чотирьох частин, на основі яких можна визначити країну виробника,
підприємства виробника, найменування товару а також проконтролювати
правильність формування коду
Лінійний
Code128
застосовується додатково до інших кодів. Ним можуть закодовуватися
номери партії, дата виготовлення, термін реалізації та ін.
Interleaved
використовується для кодування великого обсягу інформації та на обмеженій
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поверхні
розроблений для розміщення великого обсягу інформації на обмеженій площі
поверхні. Він може зберігати від 1 до 500 символів
Aztec
дозволяє кодувати буквено-цифрову інформацію, забезпечуючи високу
щільність даних, не вимагаючи при цьому вільного простору навколо коду
Двовимірний
QR Code
цей двовимірний, або матричний, штрих-код застосовувався спочатку для
ідентифікації автозапчастин на заводах, але швидко знайшов популярність за
межами виробничих ліній, використання кодів не обкладається ніякими
ліцензійними відрахуваннями, а самі вони описані і опубліковані в якості
ISO / IEC 18004:200
Джерело: [власна розробка на основі 1, с.146; 5, с.181; 3, с.27]
2 of 5
Datamatrix

Таким чином, система штрих-коду дозволяє автоматизувати такі процеси, як: облік, контроль та
управління рухом одиниць; зменшити кількість ручної праці та затрати часу, підвищити швидкість, точність та
ефективність виконання праці у різних галузях, також дозволяє захистити інформацію від навмисного її
перекручування або неправомірного використання, що так необхідно у логістичній діяльності.
1. Дудар Т.Г. Основи логістики: навч. посіб. / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – К.: ЦУЛ, 2012. – 176с.
2. Малигіна В.Д. Основи експертизи продовольчих товарів / В.Д. Малигіна. - К.: Кондор, 2009. - 296с.
3. Томашевський О.М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: навч. посіб. /
О.М. Томашевський, Г.Г. Цигелик, М.Б. Вітер, В.І. Дудук. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296с.
4. Клименко Л.П. Метрологія, стандартизація та управління якістю / Л.П. Клименко, Л.В. Пізінцалі,
Н.І. Александровська, В.Д. Євдокимов – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011.-308с. 5. Зубар Н.М.,
Григорак М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури,
2010. - 312с.
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УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ЛОГІСТИЦІ НА БАЗІ RFID-ТЕХНОЛОГІЙ
RFID-технології (англ. Radio Frequency Identification – радіочастотна ідентифікація) – це метод
автоматичної ідентифікації об’єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються дані, що
зберігаються в так званих RFID-мітках або RFID-тегах. Використання безпровідних технологій передачі даних і
технологій RFID у поєднанні з голосовим управлінням дозволяє суттєво скоротити операційний час і
підвищити точність виконання завдань, особливо з підбору товару, поповнення комірок зберігання і
комплектації замовлень. На сьогодні відомо багато прикладів застосування RFID-технологій в якості
управлінської основи логістичного бізнесу як в 3PL/4PL- структурах, так і в інтегрованих у ланцюг поставок
рядових компаніях.
В роздрібній торгівлі своєрідним тестовим майданчиком для RFID-технологій став проект FSI – Future
Store Initiative - інноваційного центру METRO Group (м. Рейнберг, Німеччина). В системі управління
супермаркетом задіяні найсучасніші рішення, від інтегрованої інформаційної системи автоматизації управління
закупівлями, продажем і роботою складу нового покоління (Мerchandise Мanagement System) до цілого набору
інтелектуальних систем і інструментів для покупця, зокрема інтелектуальних вітрин і прилавків на базі RFID,
які надають для зчитування рідерами покупців детальну інформацію про товар з одночасним відображенням її
на екранах індивідуальних моніторів.
Компанія Wal-Mart – велика світова роздрібна мережа, яка в 2005 році здійснила реалізацію
великомасштабного RFID проекту, а саме висунула вимогу до 100 своїх головних постачальників щодо
обладнання RFID тегами коробок і палет, які поставлялися в розподільчі центри Wal-Mart. Ця вимога дозволила
провести перший глобальний експеримент по впровадженню RFID в роздрібній мережі та змусила
постачальників і конкурентів Wal-Mart дізнатися більше про технології безконтактної ідентифікації, яка
покликана допомагати виробникам і продавцям ідентифікувати та відстежувати будь-які об’єкти в ланцюзі
поставок. На сьогодні цей етап пройдений і почався наступний під назвою Next 200 - вимоги щодо
впровадження RFID пред’явлені наступним по важливості постачальникам товарів у Wal-Mart.
Балтійський контейнерний термінал (BCT) запровадив автоматизовані рішення за допомогою
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радіочастотної ідентифікації для управління рухом контейнерів на судна і з суден. Система використовує безліч
ідентифікаційних технологій для розпізнання контейнерів та термінальних тягачів, і тим самим дає змогу більш
ефективно управляти навантаженням та розвантаженням суден. Для ідентифікації конкретного термінального
тягача, транспортного засобу та їх місця знаходження використовують камери, програмне забезпечення з
оптичним розпізнавання символів (OCR) і пасивні надвисокої частоти RFID технології. BCT має три крани для
обслуговування трьох суден одночасно, і може вмістити в цілому 12 тягачів (по чотири на кран), які
транспортують контейнери для завантаження та розвантаження. До встановлення автоматизованої системи на
початку цього року BCT був потрібен працівник, який зчитував ідентифікаційний номер кожного контейнера та
проводив його візуальний огляд, а далі робив відповідні записи у своєму мобільному комп'ютері. Після цієї
процедури, працівник дозволяв водію контейнерні перевезення.
Транспортна компанія Bangalore Metropolitan Transport Corporation, яка налічує 6597 автобусів і 50 станцій
на території міста Бангалор (Індія) вирішила удосконалити перевезення пасажирів за допомогою використання
технології радіочастотної ідентифікації для відстеження прибуття транспортних засобів в найбільш потужний
термінал. Встановивши RFID-теги на кожному автобусі і два RFID-читачі на вході в термінал, компанія
отримала змогу фіксувати спізнення конкретного автобусу, виходячи з часу його прибуття. Це дає можливість
компанії гнучко реагувати і вирішувати цю проблему шляхом призначення додаткового автобуса на даний
маршрут або шляхом внесення змін до конкретного маршруту чи графіку на основі прочитаних RFID даних.
Вже протягом перших двох місяців з моменту впровадження цієї технології індійська компанія значно
покращила дотримання розкладу автобусів.
Перспективами використання RFID-технологій в логістиці є їх впровадження в сфері послуг - керовані
послуги можуть бути новою бізнес-моделлю для RFID; підвищення стійкості ланцюга поставок, що приведе до
зниження витрат виробника і споживача; зниження цін на RFID-теги, що забезпечить їх більш масове
застосування.
1. ID Expert [Electronic Resource] - Mode of access: URL: idexpert.ru /technology/121/ - RFID технології 2. ID
Expert [Electronic Resource] - Mode of access: URL: rfid-logist.ru/content/view/11/13/ - RFID на производстве
3. RFID Journal [Electronic Resource] - Mode of access: URL: rfidjournal.com/articles/view?10902. - Latvian
Container Terminal Tracks Cranes Via RFID 4. RFID Journal [Electronic Resource] - Mode of access: URL:
rfidjournal.com/articles/view?11028. - Bangalore Metropolitan Transport Corp. Improves On-Time Rate 5 Logistic
Management
[Electronic
Resource]
Mode
of
access:
URL:
logisticsmgmt.com/view/logistics_
technology_a_cloudy_future_for_rfid_is_a_good_thing/software_technology. - Title from the screen 6. Morai Logistics
INC. [Electronic Resource] - Mode of access: URL: morailogistics.com/3-trends-on-the-future-of-logistics-to-keep-aneye-on/. - Title from the screen
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РОЗВИТОК ОБ’ЄКТІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УКРАЇНІ
Сьогодні в умовах швидкого розвитку економічних і виробничих систем, зростання конкурентної боротьби
на ринку товарів та послуг все більшого значення набуває логістика, і зокрема, розвиток логістичної
інфраструктури. Саме функціонування останньої, здатне забезпечити неперервний ланцюг, по якому
протікатимуть всі необхідні логістичні операції з матеріальними потоками. Об’єктами логістичної
інфраструктури є логістичні центри, транспортні термінали, хаби, порти тощо.
На сьогоднішній день морські порти є не лише основною складовою логістичної інфраструктури країни,
також вони є важливим елементом світової транспортної системи, тому відбуваються процеси розширення
портових послуг та сфери логістики за межі конкретного порту та регіону.
Морський порт, як об’єкт логістичної інфраструктури, виконує три основні функції: є основною
сполучною ланкою для руху вантажів між сушею і морем; виступає як центр збереження і перевалки вантажу;
може бути місцем розташування зони переробки промислового і комерційного експорту та імпорту [1].
Всього в світі майже 3000 морських портів. На басейн Атлантичного океану припадає 75% загальної
кількості портів і 65% їх вантажообігу. В країнах Європи розміщено 46% усіх портів, 12% – у Північній
Америці, 16% – у Латинськй Америці, 13% – в Азії, 8% – в Африці. Найбільші порти світу: Сингапур,
Роттердам, Лондон, Нью-Йорк, Філадельфія, Марсель, Антверпен, Гавр, Хьюстон, Одеса, Кобе, Іллічівськ,
Кавасакі, Нагойя, Шанхай.
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Основними торговельними портами України є: Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, Усть-Дунайськ, Бугаз,
Бєлгород-Дністровський, Іллічівськ, Одеса, Южний, Очаків, Миколаїв, Октябрськ, Дніпробузький, Херсон,
Скадовськ, Чорноморськ, Донузлав, Євпаторія, Севастополь, Ялта, Массандра, Феодосія, Арминцево, Керч,
Генічеськ, Бердянськ, Маріуполь, Азовсталь.
У січні-вересні 2013р. обсяг вантажопереробки в морських портах України склав 105 159 тис. т тобто на
4,5 % менше, ніж в аналогічному періоді 2012р. (за даними прес-служба ДП "Адміністрація морських портів
України" (АМПУ)). При цьому українські порти збільшили переробку імпортних вантажів до 13 368 тис. т
(приріст на 10,2%) і каботажних до 2 048 тис. т (приріст на 60%). Переробка експортних вантажів склала 68 778
тис. т, тобто на 3% менше минулорічних показників, транзитних - 20 809 тис. т що є на 21% менше, ніж торік.
Вантажні перевезення за січень – серпень 2013 року зменшилися за усіма видами транспорту, особливо
скоротилися вантажні перевезення водним транспортом і становлять 3,6 млн т, що на 26,4% менше у порівнянні
з даним періодом у 2012 року, також зменшився і вантажооборот, який становить 2822,5 млн.т*км, що є на
24,2% менше, ніж у минулорічному періоді.
Транзитні перевезення вантажів за січень-червень 2013 року скоротилися за усіма видами транспорту
окрім морського, адже перевезення транзитних вантажів даним транспортом зросло на 3,2% у порівнянні з
минулорічними показниками і становить 819,36 тис т.
Пасажирські перевезення водним транспортом за січень-серпень 2013 року зросли на 8,1% у порівнянні з
аналогічним періодом у 2012 році і становлять 5,2 млн, при цьому пасажирооборот за даним видом транспорту
зменшився на 7,6% у порівнянні з показниками минулого періоду і становить 55,9 млн пас/км [2].
На даний момент існують певні проблеми розвитку портової галузі:
- зниження рівня прибутковості морських портів у зв’язку із значним зносом основних засобів (більш як
70 %);
- повільне оновлення основних фондів морських портів, невідповідність їх технічного рівня вимогам
щодо надання послуг із здійснення операцій з вантажами;
- зменшення обсягу транзитних вантажопотоків у зв’язку з недостатньо розвинутою інфраструктурою
морських шляхів;
- недосконалість законодавства з питань митного оформлення, перетинання державного кордону, що
суттєво ускладнює здійснення прикордонних операцій, збільшуючи їх тривалість та вартість;
- зниження попиту на продукцію вітчизняного виробництва (сталь, залізорудний концентрат) на
світовому ринку [3];
Морські порти є складовою частиною логістичної інфраструктури держави з огляду на їх розташування на
напрямках міжнародних транспортних коридорів. Від ефективності функціонування морських портів, рівня їх
технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури
сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність вітчизняного логістичної інфраструктури
на світовому ринку.
1. Ахмад Рагед. Роль і місце сучаснго порту у логістичному ланцюгу доставок вантажів. - Економічні
науки. Серія “Економіка та менеджмент”: Збірник наукових праць. Луцький національний технічний
університет. – Випуск 7 (26) Частина 4. – Луцьк, 2010. 2. Державна служба статистики [Електронний
ресурс].– Режим доступу: ukrstat.gov.ua 3. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038
року, від 11 липня 2013р. № 548-р Київ [Електронний ресурс].– Режим доступу: rada.gov.ua/

Головін С.А.
ЛОГм-22
Наук. керівник - к.е.н., доц. Чорнописька Н.В
РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТІВ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИКИ
Нині завдання пошуку оптимальної методології розрахунку логістичних витрат актуалізується
підприємствами, що знаходяться на етапі розвитку та активно слідкують за тенденціями оптимізації витрат і
моніторингу використання грошових ресурсів в визначених межах і максимізації ефективності функціонування
кожної ланки і всього підприємства загалом.
Матеріальний потік, рухаючись від первинного джерела сировини через ланцюг виробничих, транспортних
і посередницьких ланок до кінцевого споживача, постійно збільшується у вартості. Проведені у Великобританії
дослідження показали, що у вартості продукту, що потрапив до кінцевого споживача, більше 70 % складають
витрати, пов'язані із зберіганням, транспортуванням, упаковкою і іншими операціями, що забезпечують
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просування матеріального потоку. [1] У світлі сучасних тенденцій відсоток витрат на логістику, з кожним
роком все збільшується, навіть не зважаючи на те, що удосконалюються технічні можливості, а також
зменшуються витрати на одиницю продукції зі сторони логістики. Світовий ринок стрімко розвивається, все
більше країн починають приймати активну участь у світовій торгівлі і все більше компаній і підприємств
виходять на міжнародний ринок надання послуг. Але для того, щоб конкурувати в таких умовах відкритої
світової економіки, насиченості ринку і великої кількості підприємств необхідно мати якісне новітнє
оснащення, великі масштаби діяльності, а також оптимізовану логістичну базу. [2] Для того, щоб підвищити
конкурентоспроможність не вкладаючи величезних витрат в кожну з ланок більшість підприємств
використовують послуги аутсорсингу, при чому чим більше підприємство за розміром та масштабом
діяльності, тим сильніше розділення послуг воно використовує.
Саме в великих компаніях і постає питання ефективного розрахунку і пошуку методології визначення
логістичних витрат, тому що через величезні капіталовкладення та масштаби діяльності будь які неточності
можуть обернутись значними збитками і недоврахуванням великих сум коштів.
Для визначення оптимальної методології розрахунку витрат, необхідно мати чіткий логістичний поділ за
певними категоріями. Сукупність ланок та елементів в них робить можливим більш детальне вивчення та
створення різних комбінацій з пріоритетами різних частин класифікації. Це, в свою чергу, дозволить будувати
певну методику і ланцюг важливості контролю та оптимізації кожної з ланок. Також за допомогою цих
елементів можливо сформувати систему розрахунків для визначення та пояснення певних показників, факторів
які на них впливають і призначення кожного з них, моніторинг збільшення чи зменшення кожного з показників
і можливий прибуток чи збиток для підприємства в цілому. В літературних джерелах висвітлюються різні
методики розрахунку витрат на логістику, використовуючи різні показники і співставляючи різні типи витрат і
їх коефіцієнти, але кожне підприємство робить для себе це окремо, в результаті чого отримується в кожного
підприємства свій окремий результат у аналогічних питаннях та параметрах, через різні підходи до визначення
їх. Необхідно не просто звести методики розрахунку і типи досліджень до одних, стандартизованих показників,
але і зробити їх достатньо гнучкими і корегованими для зведення результатів до одного типу результатів і
співставлення їх, при необхідності, з показниками інших підприємств. Це дозволить краще орієнтуватись у
ринковому середовищі, визначати сильні і слабкі сторони кожного учасника ринку, а також зменшити похибки
розрахунків і будувати більш точні стратегії розвитку і стабільності у взаємодії з постачальниками і
конкурентами.
Насамперед перед визначенням методики розрахунку витрат на підприємстві, необхідно привести до ладу
саму логістичну систему, через те, що велика кількість підприємств недооцінюють вплив логістики на
підприємство і обмежують функції логістичного відділу, залишаючи за ним функцію керування лише складом,
чи транспортом, не даючи інтегруватися у інші процеси на підприємстві. Внаслідок цих явищ з'являються
вузькі місця, які не дозволяють повноцінно відчути переваги від використання логістичних методів і
оптимізаційного впливу. Також, такі дії суттєво збільшують вірогідність того, що певні логістичні показники
будуть пораховані недостовірно і поверхнево, через віддаленість логістичного відділу від певних процесів на
підприємстві, які примусово відокремлюють з певних суб’єктивних причин. В майбутньому це призведе до
певних додаткових витрат через недостовірність розрахунків і «промахи» в прогнозах. Якщо на підприємстві
логістика повноцінно інтегрується в усі необхідні ланки і має достатній доступ для впливу і оптимізації витрат,
то це дасть не лише максимальну ефективність вибраної системи, але і зручність для контролю, моніторингу та
підрахунку логістичних витрат і зведення їх до певних показників. Це дозволить не лише детально аналізувати
стан підприємства і знаходити його слабкі місця, які необхідно покращити, а також загрози, які буде необхідно
ліквідувати, але позволить співставити показники підприємства і його рівень конкурентоспроможності з
аналогічними підприємствами цієї чи іншої галузі, за рахунок стандартизованості показників і зведення їх до
однакової системи вимірювання.
1. Економічний ефект від використання логістики - Інтернет-ресурс- http:fsoler.com. 2. Неруш Ю.М.
Логістика: Підручник для вузів. 2-е вид., оправ.. і доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 389с.
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Данильців О.
МЕ-48
Наук. керівник - к.е.н., доц. Люльчак З.С.
ЛОГІСТИЧНІ ХАБИ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯМ В УКРАЇНІ
Трансформаційні процеси в економіці призводять до реорганізації діючих елементів та зміни механізмів
задля забезпечення більшого комерційного ефекту. Зокрема, йдеться про логістичні хаби, які сприяють
перетворенню матеріальних потоків, пришвидшенню товарообігу, активізації зовнішньої торгівлі.Сьогодні
значення поняття логістичного хабу є різним. Під цим словом розуміють простий склад; частину логістичної
власності; зону, де кілька логістичних фірм групуються для виконання певних функцій; великий шматок
інфраструктури, такий як порт або аеропорт [4]. На нашу думку логістичний хаб є єдиним центром зі
складування та дистрибуції, розташованим на ключовому транспортному вузлі, та управляється, переважно,
3PL. Ключовою функцією такого центру стає поєднання складування, як інвентарних запасів, так і транзитних
вантажів, та послуги з фізичної дистрибуції. Окрім цього, логістичний центр забезпечує здійснення митних
процедур, повного комплексу сервісних і комерційно-ділових послуг, а також дій щодо доставки вантажу
клієнту за сучасними технологіями та інше. Використовують класифікацію логістичних центрів за декількома
ознаками.
1. За радіусом дії виділяють такі логістичні хаби: міжнародний – радіус дії 500-800 км, освоєна територія
100-150га, розвинена інфраструктура, повна інформаційна система і повний сервіс логістичних
послуг;регіональний – радіус дії 50-80 км, освоєна територія 20 – 50 га, розвинена інфраструктура і
інформаційна система, сервіс вибіркових логістичних послуг; місцевий – радіус дії 5-8 км, освоєна територія 210 га, обмежена інфраструктура і сервіс логістичних послуг;галузевий - призначений для обслуговування
певної галузі чи підприємців.
2. За типом задіяного транспорту: відкритий – складається з комплексу споруд, які мають зв’язок із всіма
типами комунікації: дорожньою інфраструктурою, аеропортом, залізницею, морським чи річковим портом;
закритий – операційні відділи закритого логістичного центру знаходяться в комплексі будівель, які обмежені
певною перевантажувальною-транспортною поверхнею і мають зв’язок з дорогами загального використання, а
також можливо із залізницею.
3. За сферою послуг:фрахтувальний центр – місце прийому та подальшого передавання
товарів;транспортний центр– пункт, що поєднує транспорт на диференційовану відстань;центр розподілу –
місце, в якому наступає прийом, розділення і відправлення товару; перевантажувальний центр - пункт
перевантаження товарів з одного типу транспорту на інший; центр city-logistic– великий центр, що
локалізується поза міською агломерацією, що має на меті обмеження патоку руху в центрах міст, і одночасне
збереження такого ж рівня доставок і ефективності транспортування [1].
Головним об’єктом інфраструктури логістичного центру є склад. Він може бути різним: від простого
наскрізного (крос-докінг) до складу з вузькопрохідними або багатоярусними стелажами. Для сучасних операцій
з логістики та фізичної дистрибуції підходять склади класу А+ та А. В Україні присутні наступні проблеми
повязані з логістичними центрами: надлишок складів класу В-D; високий рівень плати за зберігання у
складських приміщеннях; повільне вирішення питань уніфікації норм національного законодавства у сфері
транспорту, узгодження його із загальноєвропейськими нормами міжнародного права і технічними
стандартами; низький рівень показниківз процедур митного очищення, своєчасності доставок і можливостей
відстеження та контролю за проходженням перевезень; низький рівень зберігання запасів через постійну
фінансову та політичну нестабільність в країні [3]; низький рівень показників параметрів системи
оподаткування та дозволів на будівництво; невідповідність між правовими нормами та дозволами на
розміщення центрів логістики в місті та поза його межами; антикластерний підхід до побудови логістичних
центрів на підставі, як правило, ціни на землю, а не наближеності до ринку чи доступності.
Задля усунення негативних факторів мережі логістичних центрів слід найперше покращити політичне та
економічне становище в країні, що дозволить перейти до легкої співпраці з міжнародними логістичними
центрами, постійно обмінюватися інформацією між цими структурами. Також варто підвищити рівень
показника ефективності логістики шляхом покращення діяльності митної служби, компетентності логістики,
рівня міжнародних перевезень, можливості відслідковувати вантажі, розвитку інфраструктури, своєчасності
доставки; використовувати кластерний підхід до їх побудови. Адже добре організоване функціонування
логістичних хабівдозволить підвищити економічний потенціал країни за рахунок збільшення валютних
надходжень та податків; забезпечить новий рівень доступності, надійності та функціональності для споживачів
та дозволить скоротити час доставки вантажів на 20%, зменшити витрати на транспортування вантажів і
скоротити складські запаси на 30%, знизити логістичні витрати на 12-35%.
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Задорожна Н.В.
ЛОГ – 41
Наук. керівник - к.е.н., доц. Карий О.І.
АНАЛІЗ ПОТРЕБИ РИНКУ УКРАЇНИ В СПЕЦІАЛІСТАХ З ЛОГІСТИКИ
Зародження професії логіста тісно пов’язане із розвитком військової справи. Перші згадки про військову
логістику містяться у працях Візантійського цісара Леонтаса IV Візантійсько (886 – 911 рр.). В ті часи зростала
потреба в спеціалістах, які б змогли мобілізовувати необхідні ресурси, утримувати армію, належно озброювати
та організовувати її постачання усіма необхідними засобами.
На сьогоднішній день, логіст – це фахівець, який має вирішувати питання, пов’язані з оптимізацією різних
бізнес-процесів (постачання, складування, розподілу, транспортування і т.д.) з метою прискорення
матеріальних потоків та мінімізації витрат. Функціональні обов’язки логіста є досить варіативними, проте до
основних можна віднести:
• оптимізація запасів сировини та готової продукції підприємства;
• управління складським та транспортним господарством підприємства;
• контроль над правильним оформленням документації для перевезення товарів підприємства, її
відповідністю законам і вимогам партнерів або замовників;
• організація доставки будь-яких видів вантажів всередині країни і за її межами, вибір відповідного
транспорту, маршруту, перевізника тощо.
В Україні підготовка фахівців за спеціальністю «Логістика» розпочалась з 2002 року Національним
університетом «Львівська політехніка». На сьогоднішній день лише 16 ВНЗ випускають логістів, при чому
переважна їх кількість сконцентрована в Києві та Харкові.
За даними Державного комітету статистики станом на 2012 рік в Україні зареєстровано 15667 підприємств,
що діють у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Відповідно
найбільша частка їх припадає на Одеську (12,75%), Донецьку (7,11%), Дніпропетровську (6,31%) та Київську
(5,62%) області [1].
У 2012 році на кадровому порталі hh.ua було відкрито 75 033 вакансії. Що стосується динаміки попиту на
спеціалістів в сфері логістики, то за 2012 рік кількість вакансій в логістиці зросла на 21%. Кількість відгуків на
одну вакансію становила 20 [2]. Потреба у працівниках даної сфери в січні – червні 2013 року склала 6600 осіб,
що становить 8,4% загальної потреби у працівниках на внутрішньому ринку праці [1]. Крім того, варто
зауважити, що сфера логістики входить в ТОП-5 найбільш конкурентних галузей серед претендентів на роботу
і знаходиться на 4 місці після вищого менеджменту, юриспунденції та фінансів [2].
Позитивною тенденцією на ринку праці стало зростання заробітної плати у сфері логістики, яке сягнуло
20% у 2012 році, порівняно з 2011 роком. Середня заробітна плата спеціаліста з логістики становила 7200 грн.
Вона є досить високою, порівняно з заробітними платами в інших сферах господарювання (рис. 1) [2].
Відповідно, такий рівень заробітної плати є одним із ключових мотиваційних чинників працевлаштування в
сфері логістики. Можна констатувати, що сфера логістики активно розвивається в Україні. Збільшення
кількості логістичних підприємств веде за собою збільшення попиту на спеціалістів у даній сфері, які
володіють високим рівнем знань і навичок, аналітичним мисленням, витривалістю та вмінням продуктивно
управляти процесами підприємства. На внутрішньому ринку праці дані спеціалісти в дефіциті, оскільки
підготовку спеціалістів за даним напрямком здійснює незначна кількість ВУЗів. Тому підприємства зацікавлені
в залученні найбільш кваліфікованих спеціалістів, чим пояснюється зростання заробітної плати. Отже,
спеціалісти – логісти досить затребувані в Україні на даному етапі її розвитку.
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Рис.1. Середні заробітні плати в Україні за видами діяльності
Джерело: [2]
1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua
2 HeadHunter.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: hh.ua

Ігнат І.І.
ЛОГм-21
Наук. керівник - к.е.н., доц. Чорнописька Н.В.
РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
У сучасних економічних умовах компанії змушені переглядати підходи до організації бізнесу, обмежуючи
до мінімуму все несуттєве: непрофільні види діяльності, допоміжні активності, центри витрат. Але потреба в
продукті такої непрофільної діяльності нікуди не зникає. Тому, на ринку логістичних послуг починає
з’являтися все більше компаній, які пропонують послуги логістичного аутсорсингу, концепція якого полягає у
відсутності у підприємства-виробника необхідності використовувати власні ресурси для організації тих
логістичних операцій, які він може довірити зовнішньому партнеру, тобто логістичному провайдеру.
Аналізуючи дослідження Cap Gemini Ernst and Young при залученні 3PL-операторів для надання послуг
логістичного аутсорсингу в компаніях було виявлено наступні зміни:
знизилися логістичні витрати на 8,2%;
скоротилися логістичні активи на 15,6%;
середній цикл замовлення продукції скоротився з 10,7 до 8,4днів;
загальні запаси скоротилися на 5,3% [1].
Сьогодні в Україні працює кілька десятків логістичних компаній – УВК, Raben Ukraine, SCHENKER,
ACHOBA-холдинг тощо. Це компанії, які можуть гарантовано доставити продукцію в будь-який регіон України
за 24-48 год., а також пропонують комплекс логістичних послуг – планування, складування, розмитнення тощо.
Їх оборот – 50-60 млн. дол. на рік у кожного. Ринок зростає щороку на 30-40%. Прогнозується, що до 2015р.
половина українських підприємств купуватимуть послуги професійної логістики [2].
На сьогоднішній день передають логістичні процеси на аутсорсинг такі всесвітньо відомі компанії, як
P&G, Ford, Auchan, "М-Видео", Danon. Розвивають власні логістичні проекти -"Лента", "Копейка", Adidas,
"Виктория", "Вимм-Билль-Данн", IKEA, "Лаверна", "Спорт-Мастер". Всі ці компанії здобули сильні позиції на
своїх ринках завдяки використанню логістичного аутсорсингу [3].
1. Багіров Е.Г., Лисенко Д.Е., Бугас Д.Н.: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського
«ХАІ» “Особливості логістичного аутсорсингу в Україні”. 2. Бережинський А. Їхати продано // Український
діловий тижневик “Контракти”. - №48 від 20.11.2006. 3. Інновації. Технології. Рішення. [Електронний ресурс].
– 2008. –№ 9. – Режим доступу: i-t-r.ru/?pg=itr-content&itrgrpout0Id=41. – 2008р.
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ЛОГІСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ
Розвиток логістичної інфраструктури набуває все більшого значення на ринку товарів та послуг в сучасних
умовах розвитку виробничих систем. Правильно сформована логістична інфраструктура регіону дозволила б
значно знизити витрати на транспортування, підвищити ефективність виробничого процесу та поліпшити
функціонування складського господарства у регіоні.
Стрімкий розвиток глобальної економіки вимагає пошуку прогресивних напрямків зростання виробництва.
Одним з них, на наш погляд, є створення логістичної інфраструктури як на макрорівні, так і на мікрорівні.
Логістична інфраструктура - це той механізм, що забезпечує органічну єдність та ефективне
функціонування всіх матеріальних логістичних потоків. На думку Є.В. Крикавського логістична
інфраструктура підприємства – це сукупність елементів, що виконують важливі логістичні завдання і
забезпечують здійснення логістичних процесів [3].
Логістична інфраструктура розглядається, як цілісна система управління (сукупність будівель, споруд з
необхідним обладнанням для складування продукції, транспортні та маніпуляційні засоби, засоби пакування,
засоби отримання, передачі та обробки інформації).
Логістична інфраструктура є комплексом об’єктів, що мають певне географічне розташування і різні
характеристики.
Важливою ланкою в аналізі та прогнозуванні економічного розвитку регіону і держави в цілому є
виявлення особливостей розвитку інфраструктури на рівні регіону. Поняття інфраструктура регіону має
важливезначення і визначається функцією, яку вона виконує в розвиткуекономіки регіону, будучи органічною
складовою певної територіальноїсистеми і водночас цілої держави.
За трактуванням І.В. Бутирської інфраструктура регіону – це невід’ємна структурна одиниця
господарського комплексу регіону, яка забезпечує створення загальних умов для ефективного управління
регіональним розвитком та функціонуванням усіх його сфер і видів діяльності [1].
При виборі місць розташування елементів логістичної інфраструктури необхідно, враховувати наступні
фактори:
-місце розміщення замовників (розташування поблизу до користувачів зменшить витрати та тривалість
перевезення);
-місце розміщення постачальників та матеріалів ( для виробників вигідно розташовуватися біля
постачальників матеріалів та місць добування сировини);
-культура (при розміщенні свого бізнесу необхідно враховувати культурні цінності, закони, спосіб життя
тієї території на якій планується розташування);
-прямі та непрямі витрати (врахування особливостей місцевих податків, пенсійні та соціальні
відрахування, відсоток заробітної платні у регіоні, постійно контролювати власний фінансовий стан);
-операції (вибір тенденцій прийняття рішень щодо виконання операцій з урахуванням місцевих умов або
впровадження своїх правил виконання робіт для полегшення контролю та збільшення продуктивності);
-транспортна доступність місцевості (аналіз території за видами транспорту, від якого залежить
доступність як і для власного персоналу, так і для клієнтів);
-конкуренти (дослідження та аналіз конкурентів, число, розташування, особливості ведення бізнесу);
-ситуація на місцевому ринку праці (аналіз ринку праці: чисельність працівників, їх кваліфікація);
-політична стабільність (необхідність врахування особливостей політичної ситуації на території де
планується розташування);
-природні умови (врахування кліматичних умов, особливостей місцевого рельєфу);
Основним результатом роботи логістичної інфраструктури повинно стати мінімізація витрат на
обслуговування матеріальних потоків, що в свою чергу призведе до збільшення прибутку підприємства.
1. Бутирська І.В. Розвиток інфраструктури як пріоритетна ланка загальноекономічного розвитку
територій / І.В. Бутирська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.–
Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – Вип. ІІ. Економічні науки. – C. 152-163. 2. Даль В.И. Толковый словарь живого
великорусского язика: в 4 т. / В.И. Даль. – М.: ТЕРРА,1995. – Т. 1. - 800с. 3. Крикавський Є.В. Логістичне
управління. / Є.В. Крикавський. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2005. — 683с.
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ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ
Вважається, що у світовій практиці аутсорсинг почали використовувати ще на початку ХХ століття. Проте,
в Україні він з’явився лише в 90-х роках і за короткий час набув широкої популярності. Таке явище можна
пояснити тим, що основним результатом використання аутсорсингу є скорочення витрат, що в свою чергу
зумовлює зростання ефективності бізнесу.
Отже, аутсорсинг – це передача традиційних, не ключових функцій організації (таких, наприклад, як
бухгалтерський облік або рекламна діяльність для машинобудівної компанії) зовнішнім виконавцям аутсорсерам, субпідрядникам, висококваліфікованим фахівцям сторонньої фірми; відмова від власного бізнеспроцесу і придбання послуг з реалізації цього бізнес-процесу в іншої, спеціалізованої організації [1, с. 64].
Виділяють чотири основних види аутсорсингу:
- аутсорсинг у сфері інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) передбачає передавання зовнішньому
виконавцеві таких процесів, як розробка, встановлення і супроводження програмних продуктів, обслуговування
комп'ютерної техніки, створення і обслуговування баз даних, консалтинг послуг у сфері електронного бізнесу
тощо;
- аутсорсинг окремих бізнес-процесів, які не є основними у виробничо-господарській діяльності
підприємства, зокрема: аутсорсинг постачально-збутових операцій, управління персоналом, управління
рекламними акціями, маркетингу, ведення бухгалтерського обліку, прибирання приміщень, організації
громадського харчування, охоронних послуг, озеленення території тощо;
- виробничий аутсорсинг, коли підприємство передає підряднику всі процеси з виробництва певної
продукції чи доручає йому виготовляти окремі вузли, деталі або напівфабрикати, які є складовими основної
продукції;
- аутсорсинг персоналу (аутстафінг) передбачає винаймання для роботи на підприємстві працівників без
документального оформлення з ними юридичних відносин. При цьому підприємство-провайдер (наприклад,
кадрове агентство) набирає в штат працівників, які фактично працюють (постійно або тимчасово) на іншому
підприємстві (у замовника) [2, с. 89].
Про широке використання аутсорсингу в Україні, свідчить той факт, що відповідний ринок зростає в
середньому на 18% щороку, а його обсяг найближчим часом може досягати близько 10 мільярдів доларів США.
Окрім цього, в нашій державі нещодавно було проведене ще одне спеціалізоване дослідження, яке показало, що
36 % опитаних передають на аутсорсинг різні виробничі процеси, в тому числі: IT-послуги - 40,5%, логістику 35,1%, ресурсне забезпечення власних виробничих процесів - 27%, маркетингові бізнес-послуги - 21,6%,
рекрутмент - 18,9%, бухгалтерський облік - 13,5%, розрахунок зарплат - 13,5%, обробку та систематизацію
інформації - 8,1%, аутсорсинг медичних представників - 8,1%, кадрове діловодство та облік кадрів - 5,4%, різні
адміністративні функції - 2,7% [3].
Якщо ж говорити безпосередньо про логістичний аутсорсинг, то він належить до аутсорсингу окремихбізнес процесів і також є дуже поширеним в Україні. Полягає у придбанні в третьої сторони послуг з
управління запасами, транспортування товару, його складування та всіх пов'язаних з цими операціями бізнеспроцесів Механізм його дії відрізняється від звичайної розподільної логістики тим, що замовник формулює
завдання, що є перед постачальником послуг, не конкретизуючи спосіб рішення цих завдань, так що вибір
раціонального способу дій цілком і повністю лежить на виконавці (як, втім, і відповідальність за досягнення
необхідного результату) [4].
Використання логістичного аутсорсингу дозволяє значно скоротити фінансові ризики компанії, знизити
витрати на бізнес, підвищити якість ринкового обслуговування та зекономити багато часу. Найбільшими
компаніями-аутсорсерами в нашій державі є логістичні оператори «Raben», «PAKLINE logistics», «GEFKO»,
«УВК» тощо. Вони надають повний спектр послуг, серед яких відповідальне зберігання і складські послуги,
доставка вантажів, автоперевезення по Україні, міжнародні вантажоперевезення, митно-брокерські послуги,
додаткові логістичні послуги (VAS), логістичний консалтинг.
Отже, ринок аутсорсингу в Україні є дуже перспективним і безупинно зростає. Результати досліджень
показують, що найближчим часом така тенденція зберігатиметься, адже все більше компаній переконуються в
ефективності використання даної стратегії у своїй діяльності та у великій кількості переваг, які вона надає.
1. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд.,
перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495с. 2. Загородній А.Г., Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на
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витрати підприємства // Фінанси України. – 2009. – №9(166). – с. 87-97. 3. Все про аутсорсинг [Електронний
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ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА УКРАЇНИ – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
На сучасному етапі розвитку та становлення України однією з найважливіших умов забезпечення її
економічної незалежності є бґрунтована стратегія організації виробництв, що забезпечують створення
експортного потенціалу. Стратегія розвитку світового господарства зазнає значних змін, що передусім
стосується масового виробництва, яке переміщується до джерел сировини. Така тенденція стимулює розвинуті
країні замінювати виробничу діяльність наукомісткими галузями та торгівлею послуг [1, с. 2 − 3]
Україна має реальні перспективи у відношенні посилення своєї ролі як транзитної держави. Цьому
сприяють об’єктивні фактори – геополітичне положення та наявність потужного транспортного комплексу.
Завдяки своєму географічному положенню наша держава є своєрідним мостом між Європою та Азією, між
Північчю та Півднем. Крім цього вона вкрита густою мережею транспортних доріг та має розвинутий сучасний
рухомий склад усіх видів транспорту.
За коефіцієнтом транзитності Україна посідає перше місце в Європі. Однак наявний міждержавний транзит
через українську територію – це великий, але досі нереалізований національний ресурс. Поряд з підвищеною
швидкістю доставки, перевагою транзиту через Україну є те, що для його здійснення немає необхідності
будувати у великому обсязі нові автомагістралі, транспортні прикордонні переходи та термінали. Існуюча
транспортна інфраструктура зберігає достатній запас пропускної спроможності. Фактично Україна вже має
працюючу, хоча й не на повну потужність, систему транзитних коридорів, тоді як конкуренти ще повинні
створити такі коридори.
Володіючи розгалуженою мережею залізничних магістралей, за експлуатаційною довжиною яких посідає
4-е місце в Європі (за винятком Росії) після Німеччини, Франції і Польщі та утримуючи друге місце за обсягом
перевезення вантажів, Україна значно відстає від європейських країн за рівнем технічного розвитку
транспортного комплексу.
Лідируючі позиції в забезпеченні реалізації нашою державою транзитної функції належить
трубопровідному транспорту. Україна виступає найбільшим в світі транзитером нафти та природного газу.
Через її територію проходить 22 магістральні газопроводи («Союз», «Прогресс», «Уренгой − Помари −
Ужгород», Ямал − Європа,«Хуст − Сату-Маре»,«Анкара» та ін.), 15 з яких виходить за межі У країни, та 12
основних нафтопроводи («Дружба», Одеса − Броди та ін.) [2].
Основними загрозами економічній безпеці України у транспортній сфері є:
 втрата конкурентоспроможності перевізників через старіння рухомого складу, високу собівартість
перевезень, великі ставки податків;
 витіснення вітчизняних перевізників іноземними через надмірні відкритість вітчизняного ринку
транспортних послуг та неефективну державну політику протекціонізму;
 критично низький рівень перевезень, насамперед, в авіаційному, морському, річковому транспорті, за
яким починається розпад транспортної системи;
 невідповідність між високими темпами зростання автомобільного транспорту та розвитком
автомобільних доріг, погіршення їх стану через недостатнє та нерегулярне фінансування дорожньої галузі з
державного бюджету;
 відсталість транспортної мережі, внаслідок чого має місце низька якість транспортного обслуговування
– щодо швидкості руху, збереження вантажу, простоїв на кордоні, інформаційного забезпечення;
 дискримінаційна політика інших держав щодо українських перевізників;
 втрата ринку авіаперевезень через брак сучасних літаків [3, с. 84 − 85].
В умовах нової розстановки сил на світовій арені та випереджаючого розвитку країн Азії, Україна має
неабиякі можливості реалізації свого транзитного потенціалу. Суверенізація України і перехід до ринкової
економіки визначили необхідність застосування логістичного підходу до вирішення зазначених та інших
проблем функціонування транспорту. Основна мета транспортної логістики полягає в наданні необхідних
транспортних послуг у галузях постачання, збуту та переробки відходів з мінімальними витратами.
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
На даний час розвиток економіки стимулює розвиток сфери логістики, тобто сфери просторово-часової
трансформації товарів, послуг, людей, капіталу, інформації.
Логістика - це наука про оптимальне управління матеріальними, інформаційними та фінансовими
потоками в економічно адаптивних системах із синергетичними зв’язками.[1]
Найчастіше мету логістичної діяльності пов'язують з виконанням так званих правил логістики. Найбільш
поширеним підходом є виділення семи правил логістики (7R), так званого логістичного міксу: продукт –
потрібний продукт, кількість – у необхідній кількості, якість – відповідна якість, місце – у потрібне місце, час –
необхідно доставити у потрібний час, споживач – певний споживач, витрати – з мінімальними витратами.
Практика у західноєвропейських країнах показала, що витрати на усі види діяльності по матеріальнотехнічному забезпеченню становлять близько 13 % вартості валового національного продукту. Пошук шляхів
скорочення витрат у цій галузі йде у напрямку вдосконалення управління постачанням, збутом, зберіганням
товарів, поліпшення маркетингової діяльності і взаємодії постачальників, споживачів та посередників, зміни
технології руху матеріальних потоків тощо.
Мета логістичної діяльності буде реалізована, якщо наведені вище правила виконані, тобто забезпечена
найкраща і швидка відповідь на ринковий попит при найменших витратах.
Поетапно впроваджується єдина електронна система документообігу в морських портах. Так, Одеський
морський порт став пілотним майданчиком для реалізації проекту Єдиної інформаційної системи портового
співтовариства (ІСПС).
Єдина інформаційна система портового співтовариства — електронна інформаційна система, що об'єднує
адміністрацію порту, його виробничі потужності, компанії, контролюючі органи і служби, агентські та
експедиторські компанії чи інші державні, приватні організації, що приймають участь у транспортуванні або
обробці вантажів, контейнерів, транспортних засобів, і дозволяє здійснювати накопичення в електронному
вигляді, обмін, перевірку, оформлення, розрахунки та передачу будь-якої інформації або документів, достатніх
для контролю та оформлення товарів, контейнерів та транспортних засобів при вантажних перевезеннях. У
Західній Європі форма «Єдиного вікна» функціонує в портах Гамбурга (Німеччина), Роттердама (Нідерланди),
Антверпена (Бельгія), Фелікстоу (Великобританія), Гавра, Марселя (Франція), Барселони, Більбао (Іспанія), та
ін. На їх базі заснована Європейська асоціація, яка має на меті розвиток електронної логістики у всіх
європейських портах, підвищення ефективності морських перевезень, експедиторської та логістичної діяльності
в Євросоюзі.
Також Україна є учасником проекту залізниць і морських портів України, Литви та Білорусі «Поїзд
комбінованого транспорту «Вікінг», який значно підвищує ефективність та обсяги контейнерних
вантажоперевезень. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» — вантажний потяг, що курсує за маршрутом
Іллічівськ (Україна) — Мінськ (Білорусь) — Клайпеда (Литва). Потяг проходить через територію трьох держав
і з'єднує ланцюг морських контейнерних і контрейлерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою
Чорного, Середземного і Каспійського морів. Станом на 6 лютого 2013 року, на 10-ту річницю від початку
функціонування проекту, обсяги перевезень порівняно із 2003 роком збільшилися більш ніж у 100 разів – до
58,9 тис. контейнерів у двадцятифутовому еквіваленті (TEU) (Рис. 1).
Комісія Європейського Союзу з питань транспорту визнала потяг комбінованого транспорту «Вікінг»
кращим європейським проектом 2009 року з перевезення вантажів.
Отже, поступова цілеспрямована інтеграція транспортного комплексу України до загальноєвропейської та
світової транспортної системи може забезпечити не лише додаткові надходження до бюджету, а й стимулювати
інвестиційну активність, залучення іноземного капіталу, вдосконалення технологій транспортування,
транспортної інфраструктури країни в цілому та економічний розвиток регіонів.
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Рис. 1. Обсяги перевезень поїздом комбінованого транспорту «Вікінг»
1. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: підруч. / Є.В. Крикавський – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів:
НУ «Львівська політехніка»; Інтелект-Захід, 2006, – 456с.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОДУКТИ В ЛОГІСТИЦІ
Ефективність функціонування підприємств залежить сьогодні від розвинутості логістичної інфраструктури
і для отримання конкурентних переваг підприємства повинні орієнтуватися в своєму управлінні на новітні
технології. В умовах сьогодення управління матеріальними потоками, особливо при оптимізації логістичної
інфраструктури, здійснюється з використанням інформаційних логістичних систем, які є автоматизованими
системами управління матеріальними потоками. Найчастіше інформаційні системи підрозділяються на дві
підсистеми: функціональна і така, що забезпечує. Функціональна підсистема включає сукупність завдань,
згрупованих за ознакою мети. Ці завдання орієнтовані на основні цілі логістичної системи: реалізація
необхідних об'ємів доставки продукції в потрібне місце і у встановлені терміни, забезпечення необхідної якості
послуг, підтримка на належному рівні запасів тощо. Підсистема, що забезпечує, включає наступні елементи:
технічне забезпечення; інформаційне забезпечення; математичне і програмне забезпечення [1].
Окрім технологічних інновацій на ринку ІТ-технологій пропонують безліч розробок програмного
забезпечення для оптимізації бізнес-процесів на підприємстві: від стандартних пакетів до індивідуальних
замовлень. Програми, які розробляються за індивідуальним замовленням є дорожчими за капітальними
вкладеннями, але після їх впровадження на конкретному підприємстві є можливість використання їх для ІТаутсорсингу.
Сьогодні в Україні серед готових програмних продуктів для оптимізації бізнес-процесів на підприємстві
можна відлити: Галактика, Парус, SAP, Scala, Монополія, Капітал, 1С тощо. Більшість з них мають окремі
модулі, які відповідають за певні функціональні завдання. За даними [2] при аналізі інформаційних систем було
виявлено такі: система «SAP ERP Financials», яка є лідером ринку інтегрованих систем управління
логістичними процесами підприємств або ERP-систем, доля якої складає 45%; система «Oracle E-Business Suite»
займає друге місце за кількістю застосувань (18%); система «1С. Бухучет и торговля», якій належить майже
12% ринку, знаходиться на третьому місці у списку лідерів; система «Microsoft Dynamics AX» та система
«Галактика ERP» з 6,3% замикають п’ятірку лідерів.
Але в умовах глобалізаційних процесів в економіки України підприємців все більше цікавить інтегрований
підхід до побудови інформаційних систем, які би поєднували в собі CRM, ERP та HRM системи. Нами був
проведений аналіз інтегрованих сучасних інформаційний систем (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняння інформаційних систем управління
Інформаційна система
SAP
ORACLE
Axapta (Dynamics AX)
Infor М-3
Великі
Територіально-розподілені
Цільові
територіальноТоргові підприємства
підприємства середнього
клієнти
розподілені
Аналогічно до SAP середнього бізнесу.
бізнесу, торговельна та вихолдинги, система
Універсальна система. робнича діяльність. Великі
для середнього
підприємства.
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бізнесу
Функціональні
можливості
Комплексна
функціональність

Галузеві
рішення
компаніїрозробника
Технології

Платформи

Обмеження в частині
планування ланцюжків
Комплексна
постачань, планування
функціональність виробництва, управління активами
підприємства

Є галузеві рішення Є галузеві рішення

Залежно від версії
системи

Java, відкритий
промисловий
стандарт

Microsoft SQL Server,
Oracle, DBII

Тільки Oracle

Комплексна
функціональність

Тільки рішення
партнерів

Є галузеві рішення

Стандарт Microsoft

Java, відкритий промисловий
стандарт

Microsoft SQL Server і Microsoft SQL Server, Oracle,
Oracle (номінально)
DBII

Вартість
Висока
Висока
Середня
Середня
проекту
Складено на основі [3]
Таким чином, сучасні інформаційні технології та інтегровані інформаційні системи мають величезний
вплив на розвиток логістичної інфраструктури. Використовуючи сучасне програмне забезпечення, створені
бази даних, Інтернету підприємство має можливість значно скоротити витрати, забезпечує керівників
достовірною інформацією про діяльність підприємства щодня та у найкоротший термін, забезпечує наочність
інформації та прозорість господарських операцій.
1. fsoler.com/osnovi-logstiki-alternativne-dzherelo/225-nformaczjn-logstichn-sistemi.html
2. Т.В. Ковалюк,
Ю.М. Семенюк, О.О. Городецький. Веб-портал інформаційної підтримки логістичних процесів підрозділу
вищого навчального закладу // Інженерія програмного забезпечення - № 3(7) 2011. – С. 21-27. 3. bscconsulting.ru/advantages /sap_oracle _axapta _lawson/
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ЛОГІСТИЧНИЙ АУТСОРСИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ БІЗНЕСУ
Аутсорсинг найбільш стрімко почав використовуватись в практиці господарської діяльності в кінці ХХ ст..
На поширення практики аутсорсингу у ХХI ст. впливає: розвиток глобальних інформаційних мереж, повсюдне
впровадження єдиних міжнародних стандартів якості практичне використання принципів процесного
управління, формування мережевих виробничих структур.
Аутсорсинг бізнес-процесів – це передавання стороннім організаціям тих процесів і послуг, які не є
основними у підприємницькій діяльності. Як правило, у цей комплекс входить аутсорсинг маркетингових,
логістичних, фінансових послуг та інші. Логістична діяльність підприємств дуже широке і складне поняття, що
охоплює переміщення і транспортування майна, складування, промислове пакування, маніпуляції матеріалами,
контроль запасів, реалізацію замовлень, прогнозування попиту, планування виробництва та інші. В основі
аутсорсингу логістичної діяльності лежить бажання організації до зменшення логістичних витрат та
концентрації на основному виді діяльності [1].
Варто зазначити, що саме львівські пивовари почали першими використовувати аутсорсинг у своїй
діяльності ще з 1999 року. З того часу штат працівників ВАТ "Львівської пивоварні" істотно зменшився, при
цьому продуктивність праці зросла. На підприємстві, крім основних пра-цівників, працюють сезонні та
тимчасові робітники. Починаючи з травня по вересень зростає штат сезонних робітників, які обслуговують
пивзавод на засадах аутсорсингу, для виконання вантажно-розвантажувальних ро-біт та сортування пляшки на
складі порожньої тари та готової продукції. З 2006 року ПАТ „Карлсберг Україна” філія „Львівська пивоварня”
застосовує аутсорсинг перевезення готової продукції до споживачів, у цьому році обсяги продажів зросли на
2021 тис. грн., порівняно з 2005 роком, а витрати на перевезення при цьому зменшились на 11164 тис. грн. [2].
Приклад ПАТ „Карлсберг Україна” філія „Львівська пивоварня” є провідною практикою логістичного
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аутсорсингу. За допомогою цього інструменту дане підприємство змогло встановити нові господарські зв'язки,
вигідні для взаємного співробітництва, закріпило та посилило свої конкурентноспроможні позиції на ринку.
1. Орлов О.С. Аутсорсинг персонала как составляющая бизнес-стратегии компании [Електронний
ресурс]. − Режим доступу: ancor.ru 2. Офіційний сайт ПАТ „Карлс-берг Україна”. − Режим доступу:
carlsbergukraine.com
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТРАНСПОРТНІЙ ЛОГІСТИЦІ
На сучасному етапі використання комп'ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення дозволяє
значно поліпшити швидкість і якість управлінських рішень. Сучасний стан логістики та її розвиток багато в
чому сформувалися завдяки бурхливому розвитку і впровадженню в усі сфери бізнесу інформаційно комп'ютерних технологій.
Актуальність інформатизації сфери транспортної логістики зумовлена наявністю в ній широких
можливостей для економії ресурсів, а, отже, і збільшення прибутків підприємств.
Типові системи моніторингу рухомих об’єктів базуються на інтеграції і взаємодії чотирьох основних
апаратних і програмних засобів:
- аппаратура автоматичного оперативного визначення місця розташування автотранспортних засобів на
основі супутникової навігації чи послуг стільникових компаній;
- радіоканалу обміну цифровою і мовною інформацією між транспортним засобом і центром моніторингу
або диспетчеризації;
-програмно-картографічних засобів візуалізації просторово-часової інформації про підготовку та
виконання транспортно-технологічного процесу;
-засобів оперативного реагування – доведення інформації до всіх суб’єктів системи управління (водіїв
автотранспортних засобів, радіооператорів центрів моніторингу і диспетчеризації тощо).
Системи GPS-моніторингу, які працюють на основі GPS-технологій для відстеження місцезнаходження
транспортного засобу в режимі реального часу, є програмно-апаратними комплексами з серверною частиною в
офісі компанії, робочим місцем диспетчера і мобільними терміналами в кожному транспортному засобі.
Перспективним напрямом стає автоматична ідентифікація, що забезпечується сукупністю технологій, в
яких за допомогою електронних засобів вводиться унікальна характеристика або послідовність даних, пов’язана
з матеріальним об’єктом. На основі електронного опрацювання відповідної інформації проводиться
розпізнавання об’єкту. Для цього можуть використовуватися наступні види ідентифікації об’єктів перевезень:
штрих-кодування (EAN), радіочастотна ідентифікація (RFID), електромагнітна ідентифікація (спеціальні мітки і
волоски), магнітна ідентифікація (магнітні карти).
Об’єктами ідентифікації можуть бути: SKU (одиниця складування), упаковка, оборотна тара, контейнер,
транспортний засіб та людина (експедитор, водій, пасажир тощо).
Геоінформаційне програмне забезпечення використовується для автоматизованого формування маршрутів
постачання з метою зменшення витрат палива.
Інші необхідні компоненти управління логістикою використовуються в складі типових корпоративних
інформаційних систем (КІС) типу ERP. Добре відомий цілий спектр ERP-орієнтованих інформаційних систем
управління підприємством. Найбільш поширені продукти таких зарубіжних та вітчизняних компаній, як
proLOG, Microsoft Dynamics (Nav і Ax), TransTrade,SLS-перевезення, ІАС Вантажоперевезення, Галактика інші.
Їх застосування дозволяє в цілому вирішити питання електронного документообігу, автоматизації опрацювання
інформації, оптимізації розв’язання управлінських задач [2]. Розглянемо детальніше деякі з них.
ІАС Вантажоперевезення – інформаційно-аналітична система, що дозволяє контролювати надходження
заявок, перевезення вантажів, роботу з клієнтами і перевізниками, оплату операцій.
РroLOG – повноцінний програмний комплекс для автоматизації підприємств, що працюють в сегменті
логістики, управління перевезеннями. Ця програма забезпечує підготовку документів по операціях, а також
зберігання та облік заявок від клієнтів і підрядників.
Мастер-софт: Експедиція + Управління вантажами – система управління вантажоперевезеннями,
призначена для ведення обліку, планування та аналізу діяльності, пов'язаної з управлінням доставкою різних
вантажів. [1]
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TransTrade — це автоматизована система управління замовленнями, яка спеціально розроблена для
сучасних транспортних компаній і володіє масою корисних можливостей. До основних особливостей
«TransTrade» можна виділити наступні: зручний зрозумілий інтерфейс, оперативність оформлення замовлення,
інтелектуальний пошук клієнтів і виконавців, зберігання всіх відомостей і документів по діловодству,
конфіденційність інформації усередині системи,
Програма SLS-перевезення є комплексним рішенням щодо автоматизації обліку для компаній, що
спеціалізуються на організації доставки, автотранспортом із закордонних вантажних терміналів за замовленням
клієнта. Програма має інструментарій, що дозволяє змоделювати весь цикл планування й проведення
перевезень, включаючи проходження митниці, ведення розрахунків із власниками вантажів, аналіз собівартості
перевезень і витрат на утримання автотранспорту [2].
Отже, використання програмного забезпечення в галузі транспортної логістики забезпечує оптимізацію
використання наявних ресурсів, економію часу, зменшення витрат підприємства, що веде до збільшення
прибутків.
1. Сорока І.Й. Аналіз апаратно-програмного забезпечення логістичної діяльності транспортних
підприємств // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5. –T. 3. – С. 117-120.
2. Ярещенко Н.В., Луценко О.В. Ефективність роботи логістичної системи// Вісник ХНАДУ. – 2009. - № 45. –
С. 28-30.
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УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ТОРГОВИХ МЕРЕЖ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ
Урбанізація, демографічні зміни і зростаюче значення електронної комерції впливає на стале управління
ланцюгами поставок в роздрібній торгівлі.
Логістика в торгових мережах охоплює 3 стадії: 1. закупівельна логістика, 2. внутрішньомагазинна
логістика, 3. логістика продажів торговельного підприємства. Ефективність системи логістики торгової мережі
залежить від інтеграції всіх її функціональних ланок.
До основних факторів, що пов’язані з управлінням ланцюгами поставок, належать наявність ефективної
логістичної системи, поповнення товарних запасів виходячи з потреби, ефективна внутрішньомагазинна
логістика, інтегрований підхід до організаційної структури та ефективне співробітництво з постачальниками.
Одне з основних завдань логістики полягає у створенні інтегрованої ефективної логістичної системи, що
забезпечує високу якість поставки продукції підприємством. Більшої ефективності ланцюгів поставок можна
досягнути при поєднанні трьох методів роботи: прямі поставки, поставки через розподільчі склади і платформи
крос-докінг. Здійснення поставок через розподільчі склади дозволяє збільшити доступність товару і забезпечує
наявність товарів на полицях, за умов незадовільного рівня надійності окремих постачальників, проте підвищує
транспортні витрати. Тому рівень централізації повинен визначатися шляхом аналізу потоків продукції,
структури постачальників і розташування точок продажу. Перевага у використанні крос-докінгу для торгових
мереж полягає в тому, що така система дозволяє виключити витрати на зберігання і звести до мінімуму
переміщення товарів. Оптимальними для проміжного складування вважаються товари масового вжитку,
продукти, які швидко псуються, товари високої якості. Роздрібні компанії все частіше прагнуть здійснювати
прямі поставки товарів безпосередньо від виробників. В Україні досвід в таких поставках мають торгові мережі
Fozzy, Metro Cash & Carry, Auchan, Billa, «Фуршет» і «Велика Кишеня». Ефект використання прямих поставок
обумовлений скороченням транспортних витрат, зменшенням потреби в зберіганні та підвищенням
ефективності роботи складів і пунктів перевантаження.
53 відсотки витрат на ланцюг поставок припадає на внутрішньомагазинну логістику, що викликає потребу
в її оптимізації[1]. Одним із ключових елементів внутрішньомагазинної логістики є процес поповнення товару
на полицях. Основними інструментами підвищення ефективності внутрішньомагазинної логістики є
запровадження ефективних процесів поповнення запасів на полицях та розподіл персоналу залежно від потреб.
З метою вчасного поповнення товарів доцільно застосовувати інформаційні системи, які прискорюють
процеси постачання, забезпечують автоматичний розподіл товарів, орієнтований на поведінку споживача, а
також надають інформацію про товарні потоки та запаси. Іншими варіантами рішень є поставка товару,
готового для продажу, фіксований час поставок, прямі поставки у робочі зони[2].
Скорочення часу на розкладку товару можна досягти шляхом впровадження чітких стандартів, що
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регламентують процес поповнення товару на полицях, організації поповнення товару до моменту відкриття
магазину, скорочення середньої відстані, яку працівник проходить для розкладки товару. Такі дії дозволяють
скоротити тривалість розкладки товарів на 70% і вивільняють час на обслуговування покупців.
Ефективна співпраця з постачальниками являє собою перспективний інструмент підвищення
конкурентоспроможності торговельної мережі. Одним із напрямків співпраці є обмін даними через системи
електронного обміну даними, який дозволяє підвищити показник наявності товарів на полицях та сприяє
зростанню виручки. Наступним напрямком є використання упаковки, готової до викладки на полиці. Для
покращення співпраці необхідне застосування кількісної оцінки ефективності постачальників, з урахуванням
таких факторів, як надійність поставок, якість товарів, укомплектованість партій тощо.
Для ефективного управління ланцюгом поставок важливим є формування товарних запасів виходячи з
реальних потреб. Для товарів регулярного попиту необхідне застосування системи автоматичного поповнення
запасів, що враховує встановлений цільовий показник запасів і виключає невірну оцінку коливання попиту
працівниками. Для акційних товарів потрібне довгострокове прогнозування, здійснюване на основі даних про
аналогічні рекламні акції, демографічну ситуацію та купівельну поведінку, що дозволяє визначити адекватні
обсяги розподілу товарів і скоординувати дистрибуцію так, щоб товари надійшли вчасно в магазин.
Щоб забезпечити оптимальний контроль за потоками продукції та інформації між постачальниками і
магазинами потрібне об’єднання різних ділянок ланцюга поставок в єдину сферу відповідальності. Таких підхід
відображається в організаційній структурі, де управлінням ланцюгами поставок займається окрема
організаційна одиниця, що знаходиться на одному ієрархічному рівні з підрозділами по закупівлях і продажах.
Отже, розглянуті вище фактори підвищення ефективності управління ланцюгами поставок в роздрібній
торгівлі дозволяють не тільки збільшити рівень обслуговування, але і оптимізувати витрати на логістику.
1. Holtmann U. (2013) Warenfluss in der Filiale – Optimierungspotenziale vorhanden, EHI Retail Institute.
Retrieved from: ehi.org 2. Dünnebacke T. (2013). Das ungenutzte Potenzial der letzten Meter. Magazin Lebensmittel
Praxis. Retrieved from: lebensmittelpraxis.de
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RFID-ТЕХНОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ СКЛАДУ
Традиційною і найбільш дешевою технологією автоматичної ідентифікації є штрих-кодування. У першу
чергу, саме дешевизна штрих-кодових етикеток визначає високу популярність цієї технології. Тим не менш,
багато аналітиків пророкують, що штрих-кодування буде з часом витіснене радіочастотною ідентифікацією
(RFID).
RFID-технологія – це технологія автоматичної ідентифікації об’єктів, в якій за допомогою радіосигналів
зчитуються або записуються дані, що зберігаються у RFID-мітках. [1]
RFID-система складається з таких компонентів: [2]
мітки;
зчитувача;
антени зчитувача (деякі зчитувачі мають вбудовану антену);
датчика, виконуючого та сигнального пристрою (пристрої використовуються для введення і
виведення зовнішніх сигналів);
системи хост-комп’ютера і програмного забезпечення (теоретично RFID-система може
функціонувати незалежно від даного компонента, але на практиці без нього вона стає майже непотрібною);
комунікаційна інфраструктура (цей обов’язковий компонент об’єднує в собі як провідну, так і
бездротову мережу та інфраструктуру послідовних з’єднань, які потрібні для взаємного зв’язку вище
перерахованих компонентів та ефективного інформаційного обміну між собою).
RFID-технологія в логістиці складу застосовується на кожному з етапів складського господарства: прийомі
товару, безпосередньому його зберіганні та при відвантаженні товару.
При прийомі товару найважливішою перевагою RFID-технології перед конкурентом в тому, що для цієї
технології не потрібна пряма видимість між зчитувачем і радіоміткою, а, крім того, зчитувач здатний
ідентифікувати безліч міток одночасно. Припустимо, на склад недопостачали товар і потрібно скласти
комерційний акт про недостачу. Якщо використовується штрих-кодове маркування, для складання повного
опису товару на палетах вимагалося би провести ручний або напівавтоматичний підрахунок відсутніх одиниць
167

вантажу. Це означає, що палета повинна бути розформована, штрих-код кожної коробки – відсканований.
Тобто, така процедура може бути досить тривалою.
Процес зберігання товару супроводжується проведенням інвентаризації. Портативний зчитувач RFID-міток
здатний прочитати її з відстані до 3,5 метрів, причому навіть крізь картон упаковки та її вміст. Існують,
звичайно, свої обмеження, але навіть з ними RFID-технологія набуває лідерство в цій номінації. Якщо ще
врахувати, що найбільш вдалі моделі ручних терміналів з модулем RFID-зчитувача містять і штрих-кодовий
сканер (його можна використовувати, якщо раптом мітка вийшла з ладу через випадкового пошкодження, адже
на смарт-етикетках зазвичай друкують у вигляді штрих-коду інформацію дублюючу ту, що записана в пам’ять
мітки). Тому інвентаризація за допомогою RFID відбувається набагато швидше, ніж у конкуруючих технологій.
Завантаження товару на транспортний засіб при використанні RFID-технології: мітки палети або коробки,
що завантажуються в транспорт зчитуються автоматично за допомогою портальних зчитувачів, встановлених
на входах. Система порівнює дані міток з транспортною накладною. Така система може зчитувати всі мітки з
упаковок товару зі швидкістю 60-150 міток за секунду.
Оператор на екрані постійно бачить список завантажених і незавантажених товарів. При спробі пронести
через RFID-портал товар, не зазначений у накладній, система подає сигнал про помилку.
При завершенні відвантаження система автоматично формує потрібний пакет документів і відсилає його в
бухгалтерію. [3]
Переваги RFID-міток: [4]
відсутність безпосереднього контакту між зчитувачем та ідентифікатором, немає потреби в прямій
видимості;
компактність і непомітність;
інформація не тільки зчитується, але може бути записана, перезаписана, доповнена або видалена;
висока швидкість запису та отримання даних з ідентифікатора;
висока якість роботи навіть у складних кліматичних умовах, агресивних середовищах;
можливість роботи з будь-якими товарними групами;
стійкість до забруднень, пилу;
пасивні мітки не мають обмеження терміну експлуатації, будь-які електронні мітки більш довговічні,
ніж системи штрих-коду;
при необхідності, дані на електронному ідентифікаторі можна засекретити;
пам’ять мітки дозволяє записати обсяг даних до 10000 байт;
фальсифікація неможлива.
Недоліки радіочастотної ідентифікації: працездатність мітки втрачається при частковому механічному
пошкодженні; вартість системи вище вартості системи обліку, заснованої на штрих-кодах; складність
самостійного виготовлення; перешкоди, у вигляді електромагнітних полів; недовіра користувачів, можливість
використання її для збору інформації про людей.
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: scmonline.ru; 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
ids.by/index.php; 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: erfid.ru/solution/warehouse 4. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: galileonano.ru/ru/products/rfid
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РОЗВИТОК ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ: ЕКОЛОГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
Діяльність багатьох підприємств та організацій у різних галузях економіки пов’язана з негативним
екологічним впливом на навколишнє середовище. Серед великої кількості вітчизняних підприємств особливої
шкоди навколишньому середовищу завдають автотранспортні підприємства.
Транспорт як провідна галузь економіки забезпечує функціонування і розвиток всіх галузей, виступає
фундаментальною основою їх взаємодії під час економічного розвитку.
Розвиток транспортної логістики в Україні є однією з необхідних умов подальшої структурної перебудови
економіки в державі, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг на світових ринках та
інтеграції країни в систему міжнародних відносин, що динамічно розвивається. Великий вплив на діяльність і
розвиток транспорту, формування українського транспортного ринку мають [1, с. 340]:
 жорсткі вимоги до викидів автомобільного транспорту;
 процеси світової політичної і економічної глобалізації та глобалізація транспортних систем і процесів,
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переміщення товаропотоків між державами, регіонами, континентами;
 широке впровадження в систему вітчизняних транспортних послуг принципів транспортної логістики,
побудованої на досягненнях інформаційних технологій і вимогах світового рівня.
Завданням логістичного управління є підвищення ефективності діяльності підприємств. Екологоорієнтоване логістичне управління повинне забезпечувати екологічну безпеку навколишнього середовища. При
цьому можуть виникати певні протиріччя (табл. 1).
В Україні актуальним є запровадження екологічних норм граничних викидів шкідливих речовин
автомобілів, які б відповідали європейським вимогам, у зв’язку з декларуванням України вступу до ЄС. Відомо,
що кількість, склад і ступінь шкідливості відпрацьованих газів залежить від конструкції двигуна, виду та якості
палива, технічного стану і режиму експлуатації автомобіля. Тільки одне регулювання автомобільних двигунів
може знизити в кілька разів токсичність вихлопних газів, тим самим зменшивши негативний вплив на
атмосферу, грунти, води, а також на здоров’я людей.
Але, оскільки “екологічно чистих” двигунів поки що немає, завдання щодо автотранспорту у сфері
екологістики полягає у стабілізації та зменшенні обсягу вантажопотоків.
Таблиця 1
Протиріччя економічних та екологічних цілей і завдань логістичної діяльності автотранспортних підприємств
Предмет розбіжності Забезпечення економічної ефективності
Забезпечення екологічної безпеки
Витрати і розподіл
Мінімізація витрат
Необхідність виділення значних коштів на
коштів
природоохоронні заходи
Термін, точність і
Використання великовагових
Розроблення маршрутів і способів
надійність постачань
транспортних засобів, розроблення
переміщення вантажів з точки зору охорони
оптимальних маршрутів
навколишнього середовища
Способи
Транспортування економними видами
Транспортування сучасними видами
транспортування
транспорту великих партій товарів
транспорту, що споживають менше палива та
виробляють менше викидів
Паливо
Використання палива за оптимальною Використання палива з найменшими викидами
вартістю
Джерело: власне опрацювання на підставі [2]
Україна має значний потенціал до використання менш шкідливих видів транспорту, адже на її території
розташована одна з найбільших за довжиною залізничних мереж у Європі, наявна широка мережа внутрішньо
водних шляхів з виходом до моря. У свою чергу, Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи
навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону. У рейтингу
країн (2012р.) за станом навколишнього середовища, Україна посіла 102-е місце із 132-х країн.
Проте, низька якість транспортної інфраструктури України, яка наявна у всіх її складових, стає значною
перешкодою для використання екологічнішого транспорту. Ситуація ускладнюється недостатньою взаємодією
між різними галузями транспортного сектору, низьким припливом інвестицій, застарілою системою
регулювання та високим ступенем зносу основних фондів.
1. Кіндій М.В., Мамчин М.М., Гречин Б.Д. Проблеми транспортної логістики в Україні в умовах
глобалізації бізнесу // Вісник YE „Львівська політехніка” „Логістика”. - 2010. - №691. – С.339-345.
2. Бакуліч О.О., Дзівалтовська І. Аспекти впровадження систем екологічно орієнтованого логістичного
управління [Електронний ресурс]. - Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vntu/2009_19_2/pdf/5.pdf
3. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика: Навч. посібник. - К.: Обрії, 2011. – 540с.
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РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
У сучасних умовах розвитку ринкових відносин особливого соціально-економічного значення набуває
дослідження проблем функціонування та розвитку транспортних систем. Відсутність фінансових ресурсів на їх
розвиток – це поштовх до глибокої кризи транспортних підприємств, що стало результатом неспроможності
забезпечити населення якісними транспортними послугами у регіональному розрізі.
В економічному житті країни транспорт посідає особливе місце. Необхідно відзначити, що в Україні
обсяги транспортних перевезень поступово знижуються, тому що на цей час транспорт ще повністю не
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забезпечує потреби пасажирів та власників вантажу в перевезеннях. Це пов’язано з нестачею транспортних
засобів, неякісною і в значній мірі зношеною матеріально-технічною базою, незадовільною підготовкою
вантажів до транспортування, недостатньою відповідальністю транспортних організацій за псування вантажів у
дорозі,за їх збереження. Не в повній мірі використовуються потенційні можливості транспортного комплексу з
розвитку експорту транспортних послуг [1, С. 107; 2, С. 99-106].
Слід відзначити основні проблеми, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту
на транспортні послуги, серед яких:
- недостатнє оновлення основних фондів, рухомого складу на всіх видах транспорту і дорожнього
господарства, невідповідність їх технічного рівня перспективним вимогам;
- слабкий ступінь використання геополітичного положення України та можливостей її транспортних
комунікацій для міжнародного транзиту вантажів територією України;
- нерегулярне та неефективне оновлення нормативно_правової бази, що регулює діяльність
транспортного комплексу;
- неприпустимо низький рівень інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії
транспорту з іншими галузями економіки;
- недостатня ефективність фінансово-економічних механізмів, що стимулюють надання інвестицій на
розвиток транспорту;
- едостатньо ефективна система управління і регулювання діяльності транспортного комплексу;
- низький рівень кадрової політики в галузі;
- неефективна тарифна політика в галузі транспорту;
- неефективне використання державного майна в транспортній сфері [3, С. 704].
До пріоритетних напрямків з відновлення транспортного комплексу України, його належного
функціонування та подальшого розвитку слід віднести:
– вдосконалення державного механізму прийняття управлінських рішень в галузі транспорту та
підвищення швидкості цього процесу;
– призначення на посади керівників транспортно-дорожньої галузі виключно фахівців з відповідним
освітньо-кваліфікаційним рівнем, які мають досвід роботи у галузі;
– створення належних умов для залучення інвесторів;
– стимулювання роботи приватного сектора у транспортній галузі;
– ефективне та економічно-доцільне розпорядження державним майном, оптимізація приватизаційних
процесів;
– конкурентоздатна тарифна політика в транспортній галузі, встановлення обґрунтованих тарифів;
– збільшення фінансового навантаження на галузі транспортно-дорожнього комплексу;
– удосконалення нормативно-правової бази в галузі транспорту, її адаптація до вимог європейського
законодавства, зокрема прийняття Законів України;
– вирішення питання в Уряді щодо відміни регулювання тарифів облдержадміністраціями на перевезення
пасажирів у приміському та внутрішньо-обласному сполученні;
– організація швидкісного просування вантажопотоків зовнішньоторговельних і транзитних вантажів за
рахунок її концентрації та маршрутизації, введення систем диспетчерського контролю;
– створення єдиного інформаційного поля для перевізників, вантажовідправників і вантажоодержувачів,
експедиторів, органів державного контролю на кордонах [4, С. 73 ].
Ринок транспорних послуг Укрїни ставатиме щороку привабливішиию та перспективнішою сферою
ведення бізнесу не тільки для українських підприємців, а також і для іноземних інвесторів. Поява логістичних
операторів та розвиток транспортної інфраструктури сприятиме євроінтеграції та зростанню ВВП України.
1. Дайнека О.Г. Єдина транспортна система / О.Г. Дайнека. – Харків: ХДЗТ, 2007. – 107с. 2. Дрьомін М.С.
Маркетинговий аналіз транспортного ринку М.С. Дрьомін // Економіка та підприємництво: 3б. наук. пр.
молодих учених та аспірантів. Вип. 9 / Відп. ред. С.І. Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 99–106.
3. Зеркалов Д.В. Транспортна система України / Д.В. Зеркалов. – К.: Основа, 2006. –704 с. 4. Молокова, Е.Ю.
Постоянные устройства транспорта Е.Ю. Молокова. – Иркутск:Изд-во ИГЭА, 2000. – 73с.
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Опеля Х.М.
ЛОГм-11а
Наук. керівник - к.е.н., доц. Чорнописька Н.В.
РОЗВИТОК ЕКОЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ
Діяльність господарських суб’єктів у різних галузях економіки часто пов’язана з негативним впливом на
стан довкілля та процеси природокористування. Глобалізація сучасного економічного розвитку все більше
загострює проблеми збереження екологічної рівноваги у природі. Вирішення цієї проблеми, перш за все,
полягає у зменшенні шкідливого впливу на навколишнє середовище, яке має на меті економне використання
ресурсів (енергії, палива, матеріалів), що є одним із завдань логістики.
Аналіз можливостей застосування логістики до вирішення проблем охорони довкілля розпочався в
середині 80-х рр. ХХ ст. з появою концепції «загальної відповідальності» [1]. Перші напрацювання у цьому
напрямку з’явилися у 90-х рр. В цей період увага зверталася на зворотну логістику, рециклінг, утилізацію. В
Україні правове визначення порядку поводження з відходами, їх утилізації чи вторинної переробки було
затверджене лише у 2003р. Технологію роздільного збору побутових відходів вже впровадили понад 500 міст і
сіл України.
Згодом екологічний аспект все частіше почав розглядаєтися як складова стратегії розвитку компанії.
Об’єктом регулювання логістики цього етапу є: викиди СО2, шумове навантаження, переробка та утилізація
відходів, ресурсоощадність [2]. В Україні впровадження концепцій екологістики в діяльність підприємств стає
дедалі популярнішим. Найчастіше це великі підприємства, що є частиною мінародних компаній (Сarlsberg
Україна, Shencker Україна, Tetra Pak). Має місце застосування принципів «зеленого» офісу (Астеліт, Концерн
Галнафтогаз, ВАТ КБ Надра, НАСК Оранта, групи компаній Фокстрот [3].
Від «зелених» підприємств концепція екологістики еволюціонує в напрямку формування «зелених»
ланцюгів поставок. Такий розвиток зумовлений збільшенням навантаження на довкілля, сучасним рівнем
суспільної свідомості, посиленням державного регулювання.
Отже, перспективи розвитку та основні завдання екологістики в Україні: подальший розвиток системи
роздільного збору відходів, впровадження нових технологій, які передбачають використання вторинної
сировини, ощадливе використання ресурсів, впровадження «зелених» рішень ланцюга поставок.
1. Герасимчук З.В., Хвищун Н.В. Сталий розвиток регіону на засадах екологістики, 2012.- 8с.,
2. Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. Логістика та сталий розвиток: взаємовплив концепцій, 2012. - Т.1. - С.
84-85; 3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: globalcompact.org.ua/ ua/rcenter/img/publications/GO.pdf

Паливода І.Р.
МЕ-33
Наук. керівник – к.е.н., асист. Фігун Н.В.
ПРОБЛЕМИ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
За останні декілька років величезного значення та популярності набуло таке визначення як логістика. На
сьогоднішній день кожен знає значення таких слів як планування, організація часу, переміщення та зберігання
сировини чи готової продукції, доставка. Саме ці всі поняття включає у себе логістика, наука, без якої на даний
час не може обійтися жодна бізнес-структура. Саме логістика допомагає вирішувати ряд питань, пов’язаних з
організацією та перевезенням вантажу. Вона набагато полегшує та дозволяє оптимізувати роботу окремих
елементів транспортного процесу. Так як перевезення матеріалів та сировини являється одним із
найважливіших завдань майже кожної організації, то зрозуміло, що на це вони витрачають чималі гроші. За
дослідженнями експертів майже в кожній організації практично половина всіх витрат іде на транспортні та
складські послуги. І якщо відбуваються певні порушення, збої, пов’язані з транспортуванням, то для
підприємств це великі збитки. Існує також таке поняття як транспортна логістика - це організація доставки
вантажу з пункту А до пункту Б. Незважаючи на можливості та розвиток транспортних послуг, багато компаній
все ще стикаються з багатьма проблемами.
На жаль, на сучасному етапі в транспортній логістиці простежується чимало проблем. Тому основною
метою будь-якої бізнес-структури є намагання усувати перешкоди, перебої, які можуть траплятися на шляху.
Вивченням цих проблем займалися і займаються різні автори книг, статей про логістику, проводяться
конференції з їх вивчення та вирішення. Серед основних проблем транспортної логістики на сьогодні можна
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виділити наступні:
- погана якість транспортного обслуговування;
- зниження конкурентоздатності українських перевізників;
- невелика кількість складських поміщень;
- зношеність транспортних засобів (зношеність автомобілів, поїздів на 80%, швидкість поїздів така сама,
як і 20р. тому);
- проблема складання маршрутів перевезення;
- недостатня інформаційна підтримка перевізників;
- проблема «доріг».
За статистичними даними 2011-2012 років відбулося чітке зменшення багатьох логістичних компаній,
(понад 15%) що пояснюється причиною жорсткої конкуренції. А все тому, що окупність складів за останні
декілька років зросла в двічі, а то і тричі. Фахівці стверджують, що окупність складів є не менше 8 років. Дуже
важко знайти такі склади, які б відповідали вимогам великого бізнесу. А для того, щоб збудувати, наприклад,
склад на 5 тис. кв.км, потрібно щонайменше $3 млн. Тому учасники на ринку дуже обережно ставляться до
подібних проектів. Якщо погоджуються, то переважно тільки ті, які на даний момент вже мають потенційних
орендарів.
На даний час найбільшими логістичними компаніями в Україні є: з українських – це логістична компанія
«Ост-Вест Експрес», «Укртранс», «Центр транспортної логістики» «Карпати-логістик», «ГалТранс-Логістик»; з
іноземних - «Kuehne and Nagel» (Німеччина), «Raben» (Нідерланди), «FM Logistics» (Франція). Як бачимо
кількість основних діючих логістичних компаній та логістичних операторів в Україні не дуже велика.
Для того, щоб уникнути проблем, які виникають на ринку транспортних послуг, виділено такі наступні
напрями їх вирішення:
- зношеність транспортних засобів – для цього потрібно насамперед замінити старі транспортні засоби, які
уже не годяться для того, щоб вчасно та якісно доставляти вантажі.
- проблема складання маршрутів перевезення – на даний час існує безліч програм, які здатні швидко та
ефективно вирішувати транспортні задачі, які здатні зробити шлях найкоротшим, для того, щоб даний товар
доставити вчасно.
- недостатня інформаційна підтримка перевізників та погана якість транспортного обслуговування –
сучасні технології настільки пішли вперед, що зараз можна відстежити і прослідковувати де знаходиться
автомобіль. Потрібно для цього ввести систему GPS моніторингу транспорту. Вона допомагає припинити
нецільове використання в особистих цілях або здійснення «лівих» рейсів. В той же час система GPS
моніторингу транспорту дає можливість покращувати якість обслуговування клієнтів, так як автомобіль буде
знаходитися у постійному контролі. Завдяки цій системі можна знати коли транспорт виїхав з місця, коли
прибув у пунк призначення, з якою швидкістю він їде.
Незважаючи на вказані вище проблеми, за оцінками спеціалістів транспортна логістика України буде
розвиватися досить швидко. Проте не відходимо і від вирішень даних проблем, таких, як зношеність
транспортних засобів, невелика кількість складських поміщень, недостатня інформаційна підтримка
перевізників тощо, адже саме їх відсутність є умовою подальшого успішного розвитку транспортної логістики.
1. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Держкомстат України: за ред. О.Г. Осауленка; відп. за
вип. В.А. Головко. – К., 2010. – 566с. 2. Вісник економіки транспорту і промисловості № 29, 2010/
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua 3. Фролова Л.В. Логістичне управління
підприємством: теоретико-методичні аспекти: монографія. – Донецьк: Дондует, 2004. – 261с.

Питак Х.М.
МЕ-33
Наук. керівник – к.е.н., асист. Фігун Н.В.
СУТЬ ЛОГІСТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ «JUST IN TIME» ТА СТАДІЇ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ НА
ПІДПРИЄМСТВО
Метою діяльності більшості підприємств на сучасному ринку є отримання максимального прибутку.
Досягти цієї мети можна за допомогою мінімізації витрат. Одним із способів, що дають змогу управляти
витратами на підприємстві є оптимізація процесів управління запасами товарів на складі. Отже, перед
підприємством стоїть проблема визначення оптимального обсягу партії, яка буде надходити від постачальників,
і залишків на складах, в тому обсязі, якого б вистачило до наступної поставки.
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Вирішенням такого роду питань займається логістика – концепція, яка полягає в інтеграції всіх
функціональних сфер, пов'язаних із проходженням матеріального потоку від виробника до споживача.
Логістична концепція на рівні підприємства представлена в принципі «Just in time» («точно в строк»), суть
якого полягає у своєчасному постачанні всіх матеріалів, напівфабрикатів та компонентів у потрібній кількості
на потрібну ланку виробничого процесу, а готова продукція подається споживачеві зразу ж по завершенні
виробництва.
Ефективність використання принципу JIT найкраще продемонструвала японська корпорація Toyota Motors,
яка вперше відмовилася від використання запасів, шляхом оперативної доставки напівфабрикатів на кожну
ланку виробничого процесу. В Україні її практикують такі виробники, як «Сармат», ЗАТ «Чумак», ЗАТ «АВК»,
«Торговий дім Харківський жиркомбінат», «Кримський ТИТАН» та ін.
Як показує досвід, основними вигодами від впровадження системи «Just in time» є відсутність або низький
рівень витрат на зберігання виробничих і товарних запасів, скорочення складських площ, скорочення
тривалості виробничого циклу, висока якість обслуговування та своєчасна доставка. Недоліками даної системи
є складність забезпечення узгодженості між всіма стадіями виробництва продукції та великий ризик зриву
виробництва та реалізації продукції.
Аналіз основних переваг і недоліків використання концепції JIT дає змогу виокремити окремі стадії
впровадження її на підприємстві.(рис.1)
Оскільки концепція «точно в строк» призначена для мінімізації запасів, першим кроком є розробка моделі
готового виробу та розподіл його на стандартні комплектуючі. Це дасть змогу визначити точну кількість
необхідних матеріалів для виготовлення одиниці продукції і усуне необхідність зберігання виробничих запасів
на складах.
Після цього необхідно визначити точний час виконання кожної операції для розрахунку часу подачі
комплектуючих виробів на кожне робоче місце, щоб забезпечити безперебійне виробництво. В свою чергу
автоматизація процесу виробництва полегшить і пришвидшить переміщення виробу на кожній із стадій
виробничого процесу. Для того, щоб мінімізувати ризики зриву виробництва пропонується виготовляти партії
товарів невеликих розмірів.
Стадії впровадження системи «Just in time» на підприємство:
1) Розробка або удосконалення
виробу

• проектування моделей готового виробу
• підбір стандартних комплектуючих

2) Налагодження процесу
виробництва

• встановлення часу на виконання операції на кожній ланці виробничого циклу;
• випуск виробничих партій невеликого розміру;
• автоматизація виробництва;
• визначення маршрутів переміщення матеріалів, напівфабрикатів та готової
продукції на підприємстві;
• достатнє інформаційне забезпечення на всіх стадіях виробництва

3) Організація кадрових елементів

• підвищення кваліфікації пррацівників
• заохочення працівників
• навчання за суміжними спеціальностями

4) Налагодження тісних взаємовідносин з постачальниками
5) Налагодження системи збуту

Рис.1. Стадії впровадження системи JIT на підприємство
Особливу увагу треба приділити визначенню маршрутів переміщення матеріалів та продукції в середині
підприємства. Мова йде про систему розвантаження матеріалів, їх подання на кожне робоче місце, переміщення
готових виробів у «зону зберігання» і їх пересування в «зону відвантаження». Складання правильних
маршрутів допоможе уникнути зайвих рухів, що пришвидшить процес виробництва. Важливим кроком є також
інформаційне забезпечення на кожному етапі виробництва, що включає забезпечення комунікацій між
робітниками, що виконують суміжні операції, зв’язки з постачальниками та перевізниками і достатнє
програмне забезпечення для управління всім процесом виробництва.
Необхідною умовою ефективного функціонування системи JIT буде підвищення кваліфікації персоналу,
який зможе чітко, з точністю до секунди, виконати свою операцію у виробничому циклі, не допустивши появи
браку продукції. Встановлення контактів із постачальниками дасть змогу бути впевненими у своєчасній
доставці всіх необхідних матеріалів і комплектуючих на підприємство, а налагодження системи замовлень
дозволить скоротити запаси готової продукції на складах.
Отже, впровадження логістичних технологій дозволяє отримати як економічний ефект так і покращити
імідж компанії, насамперед через покращення сервісу. Ці ефекти ми побачили на прикладі технології «Just in
time», яка дозволяє скоротити всі види матеріальних запасів, тривалість руху продукції від первинного джерела
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сировини до кінцевого споживача, знизити витрати на виробництво і збут товарів.

Ракова С.О.
МЕ - 48
Наук. керівник - к.е.н., доц. Мамчин М.М.
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У ЛОГІСТИЦІ
Основним інструментом конкурентних переваг підприємства є зменшення витрат. Але для цього потрібно
усвідомити причини їх виникнення. Розгляд підприємства з погляду логістичної організації допомагає
управляти процесами створення цінностей з прийнятними для споживача витратами.
Багато підприємств стали приділяти ретельну увагу питанням обліку, плануванню і мінімізації витрат не
тільки за основними статтями бухгалтерського обліку, а й упроваджуючи нові наукові досягнення. На
підприємствах почали виділяти і враховувати такі витрати як трансакційні і логістичні, які не відображаються у
фінансовій звітності, але частка яких в загальних витратах підприємства складає близько 30-70%.
Через маловивченість логістичних витрат виникає необхідність у розкритті сутності цих витрат, їх
виділення із загальних витрат підприємства і розробці обґрунтованої методики оцінки для подальшого
ухвалення управлінських рішень при управлінні цими витратами, що дозволить підприємству детальніше
контролювати витрати і збільшити прибуток [1, с. 130].
Логістичні витрати можуть становити в середньому від 30% до 70% і можуть доходити до 300% і більше
від собівартості виробництва по різних галузях і компаніям.
Л. Б. Міротін пропонує логістичні витрати поділяти на такі категорії:
 продуктивні витрати – витрати на створення цінності, яку хоче мати покупець і за яку він готовий
платити (виробничі витрати, витрати на збут продукції, оплату праці, здійснення фінансових операцій і процесу
продажів;витрати на пакувальні роботи включаються в тому випадку, якщо вони допомагають просуванню
продукції на ринку);
 витрати на підтримку логістичного бізнесу – витрати, які самі по собі не створюють цінностей, але їх
не можна уникнути (витрати на транспортування, оформлення замовлень, перевірку роботи співробітників,
ведення обліку продукції);
 витрати на нагляд – витрати на заходи, спрямовані на запобігання негативним результатам (витрати на
нагляд за роботою інших учасників бізнесу, наприклад, постачальників або дистриб'юторів товару);
 збиткові витрати – витрати на роботи, які не можуть дати результатів, наприклад, витрати на
«бездіяльність», на простій устаткування тощо [2, с. 110-111].
Логістичні витрати крім інших містять трансакційні витрати. З трансакційних витрат виходить не тільки
логістика: вони є першопричиною маркетингової і страхової діяльності, а також передумовою виникнення
будь-якої посередницької структури.
Частка трансакційних витрат у сукупних витратах фірми становить від 1,5 до 15 %, проте в перехідних
економіках вони можуть бути суттєво більшими.
Трансакційні витрати включають багато складових, значна частина яких має логістичний характер, а саме:
 витрати на пошук інформації про потенційних постачальників і покупців,ціни конкурентних товарів;
 вартість ресурсів, що використовуються для залучення торгових партнерів, проведення переговорів, а
також витрати робочого часу на досягнення угоди;
 плата за посередницькі послуги і рекламу;
 витрати на забезпечення економічної безпеки підприємства;
 «наглядові витрати» (по контролю за дотриманням умов договору) в процесі виконання контракту;
 витрати по юридичному захисту контракту (наприклад, судові витрати, у разі його порушення) [3, с.
23].
Трансакційні витрати можуть становити по відношеню до всіх логістичних витрат від 5 % до 50%, що на
сьогоднішній є значними витрати. Тому кожне підприємство намагається ці витрати зменшити, шукаючи
відповідні методи зменшення цих витрат. Одним із методів зменшення трансакційних витрат є концентрація.
Концентрація (або консолідація) являє собою збір великих кількостей одного продукту або декількох
різних продуктів таким чином, щоб вони негайно могли бути продані (розподілені) групою. Простий приклад –
це консолідаційний склад виробника.
Використання в дистрибутивних каналах центрів консолідації (наприклад, вантажних терміналів) дозволяє
зменшити загальну кількість трансакцій (угод) за рахунок того, що споживачі можуть розмістити асортиментне
замовлення на консолідаційному центрі швидше, ніж робити окремі замовлення на специфічні позиції кожному
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виробникові окремо [4, с.106].
В подальшому потрібно продовжувати дослідження в напрямку пошуку методів зменшення трансакційних
витрат. Пошук можливих чинників зменшення цих витрат, можна шукати в політиці держави, розвитку
інформаційних джерел, моделі керування і т.д.
1. Новопісна К.В. Виявлення логістичних витрат підприємства / К.В. Новопісна // збірник №22(1). - 2010, С. 129-138 2.Миротин Л.Б. Эффективность логистического управления: уч. для вузов. / Л.Б. Миротин — М.:
Экзамен, 2004. — 448с. 3. Григорьев М.Н. Логистика: уч. пособие. / М.Н. Григорьев, А.П. Долгов, С.А. Уваров. —
М.: Гардарики, 2006. — 463с. 4. Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «логістика» (для менеджерів):
Навчальний посібник. / О.М. Горяїнов. – Харків: НТМТ, 2009. – 522с.
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Наук. керівник - к.е.н., доц. Карий О.І.
МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИКИ В СИСТЕМІ ТРАНСПОРТУВАННЯ МІСТА ЛЬВОВА
Однією з найактуальніших проблем у світі є проблема надзвичайно низької пропускної здатності доріг і
відповідно проблема: у всіх містах світу виникають затори. Досі універсального рішення цієї проблеми немає.
Ця ситуація призводить до катастрофічного забруднення повітря та екологічного становища в містах. До того ж
число автомобілів щороку зростає більш швидкими темпами, ніж протяжність і пропускна здатність доріг.
У значній мірі тому у всіх великих містах і на перевантажених трасах виникають пробки і затори, особливо
в години пік, незважаючи на всілякі способи які від безсилля звелися зараз до застосування в основному різних
обмежень (Сінгапурська система, система «парних – непарних номерів» та інші).
Розглянемо можливості вирішення проблем заторів у місті Львові опираючись на досвід інших
мегаполісів.
Способи вирішення проблем заторів у мегаполісах можна згрупувати наступним чином:
• організація руху транспорту та пішоходів;
• введення альтернативних методів транспортування;
• організація паркувальних місць.
Істотно змінити дорожню ситуацію в містах можна на основі застосування сучасних методів організації
руху транспорту та пішоходів, що дозволяють підвищити ефективність функціонування дорожньо-транспортної
системи. Якісна організація руху транспортних засобів на вулицях і дорогах дозволяє в багатьох випадках
створити необхідні умови для безперебійного перевезення пасажирів і вантажів.
У великих містах, застосовують різні способи. Найбільш характерними з яких є наступні [1]:
• електронна система оплати проїзду по швидкісних дорогах під час пікових навантажень вранці і ввечері;
• система Carpool, при якій парк автомобілів перебуває у спільному користуванні відразу декількох водіїв і
застосовується в різних формах;
• система управління парковками (платні парковки, обмеження на паркування);
• розвиток мережі міського громадського транспорту: будуються нові станції метрополітену, збільшується
протяжність маршрутів наземного громадського транспорту;
• автоматизована система управління дорожнім рухом, яка регулює роботу світлофорів, що мають
автоматично перемикаються програми в залежності від часу доби;
• платні дороги, тунелі;
• платний в’їзд великовантажного транспорту;
• інформаційні табло, на яких розміщена інформація про найближчі заторах, аваріях, ремонтах;
• нові багатоповерхові розв’язки, розвантажувальні експрес - шосе;
• навігаційні пристрої, на яких через супутник відображається інформація про ситуацію на дорогах, і
пропонуються оптимальні варіанти руху до мети;
• будівництво швидкісних магістралей;
• для автобусів виділяють особливі смуги руху, відокремлені розміткою або невисокими бордюрами, що
дозволяють об’їжджати дорожні затори в години пік.
Для зменшення заторів важливим є також організування паркінгів. У Львові проблема паркінгів майже не
вирішується, через це можна спостерігати ситуацію, коли автомобілі знаходяться паркування вздовж вулиць
малої інтенсивності.
Стоянки такого типу мають свої переваги та недоліки: позитивною стороною такого паркування варто
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вважати можливість розташування транспортного засобу безпосередньо біля відвідуваного об’єкта, що дає
значну економію часу поїздки. Недоліком варто вважати використання території міста, оскільки для маневру
використовується проїжджа частина вулиць, що негативно впливає на ситуацію на дорозі [2].
В системі, коли громадський і приватний транспорт рухаються по одних і тих самих дорогах виникають
запинки приватного транспорту через затримку руху громадським транспортом, який здійснює посадку-висадку
пасажирів. Також варто зазначити, що у Львові є багато зупинок громадського транспорту, які не обладнані
належним чином, саме відсутні спеціальні заїди. Для вирішення даної проблеми необхідно обладнати зупинки,
а також посилити умови конролю за зупинками маршрутних таксі. Зупинки повинні відповідати потребам
громадян і в цей самий час мінімально впливаючи на руху транспорту.
Отже, для того, щоб вирішити транспортну проблему міста потрібно запровадити низку заходів. Необхідно
розглядати кожну проблему на кожній вулиці індивідуально з врахування всіх факторів, що будуть впливати на
вирішення проблеми. Проте реальні успіхи в боротьбі з пробками показують тільки ті міста, які розвивають
громадський транспорт. Ці заходи необхідно здійснювати якнайшвидше, адже з часом вартість вирішення
проблеми буде збільшуватись.
1. Способы решения транспортных проблем больших городов с помощью легких объемных магистралейэстакад, этажи которых связаны переездами для автомобилей [Електронний ресурс] / Ю.Ф. Макаров,
Ю.М. Низовцев, А.В. Анцыгин. − Режим доступу: ecoguild.ru/docs/2010 transport2.htm 2. Гаражи.
Проектирование и строительство / пер. с нем.; под ред. Г.Е Голубева. – М.: Стройиздат,1986. – 391с.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ЛОГІСТИЦІ
З кожним днем на ринку стає все більше товарів, всі вони повинні бути вчасно доставлені споживачу,
росте споживання, а разом з ним і товарооборот. Зростаюча конкуренція змушує виробників шукати нові ринки
збуту. Таким чином, відстані між постачальниками і клієнтами все збільшуються. Це посилює вимоги клієнтів,
які зобов'язують постачальників здійснювати доставки і вантажоперевезення точно і вчасно. І в той же самий
час пропонувати ринку товари та послуги за вигідними цінами. Виконати завдання з такими об’ємами можна
лише маючи серйозний науковий підхід. У даній статті ми розглянемо актуальність використання GPS (англ.
Global Positioning System) технологій у прийнятті оптимальних логістичних рішень.
Завдання визначення місцезнаходження автомашин, інших транспортних засобів, цінних вантажів вкрай
актуальні в усьому світі. Вони дозволяють управляти маршрутами автотранспортних засобів, забезпечувати
безпеку автомашин і здійснювати їх пошук в разі викрадення і т.д.. Йдеться про сучасні комп'ютеризовані
високі технології по обслуговуванню транспортних засобів і перевезень з диспетчеризацією, місцевизначенням
у режимі on-line (в реальному часі)[1]. Досягти цього можна за допомогою застосування супутникових
технологій навігації і зв'язку, зокрема gps-технології.
GPS (система глобального позиціонування) - супутникова система навігації, яка забезпечує вимірювання
відстані, часу і визначає місцезнаходження у всесвітній системі координат WGS 84. Дозволяє практично в будьякому місці Землі(не включаючи приполярні області), майже при будь-якій погоді визначити місце
розташування і швидкість об'єктів. Система розроблена, реалізована і експлуатується Міністерством оборони
США[2].
Супутникові технології починаючи з кінця 20 ст. і особливо на початку 21 ст. являють собою приклад
високих технологій, які мають високу інноваційну привабливість. Вже зараз використання глобальних систем
навігації широко використовується під час руху транспортних засобів всіх солідних транспортно-логістичних
компаній, як міжнародних, так і присутніх в Україні (UPS, FM –Logistic, DHL, FedEx, Орлан – Транс та
інших)[3].
Інформаційно-навігаційні системи в логістиці включають: 1) супутникові системи зв'язку (ССЗ); 2)системи
супутникового позиціонування (ССП); 3)системи автоматизованого визначення місцеположення транспортного
засобу - AVL (Automatic Vehicle Location System).Супутникове позиціонування – метод визначення координат
об’єкту в транспортному просторі з використанням супутникових систем. Зараз у світі використовуються дві
системи супутникового позиціонування – американська GPS, або як її називали на початковому етапі створення
“NAVSTAR” та російська “ГЛОНАСС”. Найбільш поширеною та підходящою для потреб логістики є глобальна
супутникова навігаційна система GPS.
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Щоб уникнути залежності користувачів навігаційних послуг від системи GPS США свою систему
супутникової навігації створює Євросоюз та Європейська космічна агенція (ESA) під назвою “Galileo” (система
складається з 30 супутників). “Galileo” зможе забезпечити більш точну навігацію, з точністю до 1-го метра. [4].
Україна задекларувала свій державний інтерес у цьому проекті, підписавши відповідні угоди. [1].
AVL – означає сучасні телематичні диспетчерські системи, оснащені засобами місцезнаходження та
зв'язку. Новітні інформаційні засоби для AVL зазвичай максимально використовують супутникові технології,
які забезпечують радіонавігацію, місцевизначення і планування рейсу завдяки застосуванню супутникових
радіонавігаційних систем (СРНС) GPS та "ГЛОНАСС" окремо по кожному формату чи спільно. За матеріалами
міжнародного комітету GPS Industry Council продаж терміналів GPS для автотранспортних засобів у всьому
світі перевищує продаж для всіх інших застосувань цієї супутникової технології, у тому числі для військових
потреб, авіації, морських транспортних засобів, геодезії разом узятих. На кінець 2006р. об’єм продажів
перевищив 10 млрд. доларів.
Щодо України, то комплексом послуг AVL/GPS вже зараз можуть користуватися як великі транспортні
об'єднання, що використовують тисячі транспортних засобів – трейлерів, автотягачів, контейнеровозів і ін., так
і сотні малих АТП, що мають в експлуатації тільки до двох десятків автомобілів. [1].
Отже, гонитва передових технологій дає відчутну користь і для вирішення важливих логістичних питань,
зокрема дедалі більше широке застосування знаходить супутникова системи навігації. GPS технології суттєво
допомагають оптимізовувати плани переміщень та ефективно управляти транспортними потоками.
1. Скорик Є.Т., Кондратюк В.М. «Застосування супутникових технологій навігації та зв'язку в
автотранспортній галузі» // наука та інновації - 2007, № 1, ст. 67-83. [Електронний ресурс]-Режим доступу:
dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/127ст.69
2. Вікіпедія
[Електрон.
ресурс]–
Режим
доступу:
ru.wikipedia.org/wiki/GPS 3. Орлан. Торговий випуск концерну “Орлан”. Спецвипуск. - 2002, 8 жовтня. -4с.
4. Вдовенко В. Спутниковая навигация в Украине // Транспорт. - 2002. - №35 (203). - С.52.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРУ НА СКЛАДІ З ВИКОРИСТАННЯМ АВСАНАЛІЗУ ТА ПРОГРЕСИВНИХ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
На сьогодні часто підприємства застосовують екстенсивний підхід до підвищення рівня сервісу і прагнуть
збільшити швидкість операцій з вантажопереробки за рахунок купівлі додаткової складської техніки і/або
набору додаткового персоналу, що, на жаль, не призводить до бажаних результатів. Альтернативним варіантом
рішення цієї проблеми є організація оптимізованого розміщення товарних позицій у використовуваній площі
зберігання складу на основі АВС-аналізу (Activity Based Costing), а також впровадження інноваційних
програмних продуктів. В основі АВС-методу лежить «Принцип Парето (20/80)», згідно з яким тільки п'ята
частина (20%) від усієї кількості об'єктів, з якими доводиться мати справу, дає приблизно 80% результатів.
Частка інших 80% об'єктів складає тільки 20% загального результату [1, 2]. На нашу думку слід розглянути
алгоритм використання цього методу в умовах складської логістики (рис.1).
1.

Визначення мети проведення аналізу

2. Встановлення ознак для проведення класифікації
3. Збір інформації та проведення класифікацій
4. Матричне поєднання класифікацій за двома ознаками
5. Фізичне розміщення товарів за отриманими результатами
Рис.1. Алгоритм впровадження інтегрованого АВС-аналізу у складуванні
Джерело: Власне опрацювання
Щоб вирішити кінцеве завдання про розміщення товарів в «гарячу» і «холодну» зони, необхідно скласти
матрицю результатів інтегрованого АВС-аналізу за двома критеріями: кількість замовлень по вертикалі і
кількість відвантажених одиниць по горизонталі (рис.2). Слід зазначити, що в наш час більшість інформаційних
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систем класу ERP або WMS мають функцію проведення ABC, за різними критеріям. WMS (Warehouse
Management System) – це інформаційна система управління, яка забезпечує комплексне вирішення задач
автоматизації управління саме складськими процесами, підтримує: операційні потреби сучасного складу;
поповнення зон комплектування; резервування товарів; комплектацію замовлень; упаковку та відвантаження;
підготовку супровідної документації; ведення документооббігу з контрагентами; управління під'їздними
майданчиками; циклічну і/або повну інвентаризацію; генерування завдань працівникам і контроль
завантаженості персоналу.
Кількість замовлень
Кількість
А2
В2
С2
Відвантажених одиниць
А1
А1А2 «Гаряча зона»
А1В2«Гаряча зона»
А1С2 «Середня зона»
В1
В1А2 «Гаряча зона»
В1В2 «Середня зона»
В1С2 «Холодна зона»
С1
С1А2 «Середня зона»
С1В2 «Холодна зона»
С1С2 «Холодна зона»
Рис.2. Матричне поєднання інтегрованого АВС-аналізу
Джерело: власне опрацювання
Використання ABC-класифікації при розміщенні товарів у зоні зберігання дозволятиме досягнути
наступних результатів: скоротити дистанції проходження тих, що комплектують по зонах в процесі відбору і
відповідно скоротити час, що витрачається на операцію; змменшити кількість помилок при комплектації
замовлень; скоротити сукупні дистанції проходження товарів по складу; раціонально планувати склад при
виділенні робочих зон, що сприятимуть зниженню витрат і удосконаленню процесу переробки вантажу;
мінімізувати маршрути внутрішньоскладського перевезення при розміщенні і відборі вантажів з метою
скорочення експлуатаційних витрат техніки і піднімально-транспортного устаткування, збільшити пропускну
спроможність складу; оптимальне розміщувати вантаж на складі і раціональне управляти ним (збільшення
частки управлінських витрат на товарні позиції «горячих» зон у поєднанні зі зниженням цієї статті витрат на
управління «холодними» зонами).
Таким чином даний метод та впровадження прогресивних інформаційних продуктів допомагатиме
керівництву складського комплексу розробити таку систему розміщення товарів на складі, яка скорочуватиме
часові і трудові витрати на комплектацію замовлень клієнтів, відповідно підвищить рівень сервісу та
ефективність бізнесу загалом.
1. Лукинский B.C. Модели и методы логистики / Под ред. B.C. Лукин-ского. - СПб.: Питер, 2003. − 176с.
2. Демин В.А. Оптимизация ключевых операций складского технологи-ческого процесса / В.А. Демин //
Складской комплекс. − 2009. − № 3. − с. 6 − 12.
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РОЗВИТОК Е-COMMERCE: ВИКЛИКИ ДЛЯ ЛОГІСТИКИ
За останні декілька років e-commerce в Україні набула значних темпів розвитку. Паралельно зі
збільшенням кількості інтернет-користувачів зростає і кількість веб-ресурсів, які пропонують ті чи інші товари
та послуги.
Наведемо основні показники розвитку ринку e-commerce України в цифрах станом на 2012 рік:
 15 млн.чол. - перевищив об’єм інтернет-аудиторії у 2012 році;
 34 % - рівень проникнення мережі Інтернет;
 1,5 млрд. $ - об’єм ринку e-commerce;
 14 % жителів країни здійснили хоча б одну покупку в мережі Інтернет в 2012 році;
 2,1 млн.чол. - кількість інтернет-покупців;
 34,07 % - місячна аудиторія мережі Інтернет у 2012 році (у розрахунку від загальної чисельності
населення України);
 714 $ - середні річні витрати одного покупця на інтернет-шопінг;
 85 % покупок оплачуються готівкою при отриманні в результаті високої недовіри аудиторії до
інтернет-магазинів;
 4 % - доля розрахунків за інтернет-покупки платіжними картками. Даний сегмент продемонстрував
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більш як двократне зростання у порівнянні з 2011 роком, проте суттєво поступається терміналам (5 %);
 56-60 % українців вивчають товар перед покупкою, використовуючи пошуковики;
 85 млн. $ - об’єм ринку інтернет-реклами;
 17,6 од. ПРВ - рекламна віддача в e-commerce [1].
Найбільш популярними інтернет-магазинами в Україні є наступні: rozetka.сom.ua, bonprix.ua, bookclub.ua,
aukro.ua, neckermann.ua, ua.oriflame.com, 5ok.com.ua, ebay.com, yves-rocher.ua, sokol.ua, fotos.ua та
fotomag.com.ua [2].
Дохід одних із найбільших інтернет-магазинів становить: rozetka.ua (130 млн. $), allo.ua (23,3 млн. $),
fotos.ua (22,5 млн. $), mobilluck.com.ua (16,9 млн. $) та fotomag.ua (9 млн. $) [1].
Українські е-споживачі надають перевагу придбанню таких видів товарів в інтернет-магазинах: одяг (20,1
%), комп’ютерна техніка (17,1 %), мобільні телефони (15,5 %), дрібна побутова техніка (14,9 %), парфумерія
(12,2 %), книги (11,9 %), відео- і аудіопристрої (9,3 %), фототехніка (9,2 %), косметика (8,8 %), взуття (6,8 %)
[2].
Враховуючи бажання гідно конкурувати на ринку, а відповідно і мати всі шанси успішно займатися еcommerce, інтернет-магазини за відносно невеликий проміжок часу стали набагато досконалішими. Вони
перестали ставити перед собою мету полювати за випадковим відвідувачем або намагатися реалізувати товар в
найкоротші терміни. Тепер для інтернет-магазину куди важливіше мати постійну клієнтську базу, яка б стежила
за оновленнями вітрини, ділилася інформацією і рекомендувала інтернет-магазин.
Ринок е-commerce має цілий ряд переваг, зокрема основними із них є: доступ на нові ринки, цілодобовий
режим роботи, необмежений масштаб бізнесу, зменшення капітальних і операційних витрат часу та ресурсів,
персоналізація обслуговування, висока гнучкість бізнесу (підвищена якість обліку, контролю, аналізу та реакції
на зміни).
Однак поряд з беззаперечними плюсами, бізнес в середовищі Інтернет пред'являє підвищені вимоги до
ефективності управління он-лайновою компанією та її бізнес-процесами, в першу чергу, організацією
транспортної логістики. Замало зробити гарний сайт, «підняти» його на високі позиції в пошуковиках,
отримати безліч вхідних звернень – необхідно ще й надати відповідний рівень сервісу.
Під логістикою інтернет-магазину слід розуміти всі процеси, пов’язані з реалізацією замовлення, зокрема:
прийом, оформлення і обробка замовлення; маркування; упаковка; координація зі складом та постачальниками;
організація транспортної логістики; робота кур’єрів та клієнтський сервіс.
Успіх інтернет-магазинів визначається їхньою логістикою, а саме:
 реалізацією правила «7R» (відповідний товар, відповідної якості, відповідної кількості, у відповідний
час, у відповідному місці, відповідному споживачеві, з відповідним рівнем витрат);
 високою швидкістю прийому, оформлення та обробки замовлення (від того, наскільки швидко
оператор обробить онлайн-замовлення та зв’яжеться та уточнення по телефону із покупцем залежить час
виконання замовлення та його доставка до кінцевого споживача);
 високим рівенем логістичного обслуговування (окрім простого перевезення вантажу, важливим є
надання клієнтам цілого спектру додаткових послуг, серед яких касове обслуговування (основна маса
замовлень інтернет-магазинів оплачується готівкою в момент їх отримання), належна упаковка товарів для
відправки поштою тощо).
За допомогою продуманого підходу до організації доставки товару, як однієї з важливих складових
логістики інтернет-магазину, оптимізації та контролю витрат на неї, можна досягати зростання продажів, і,
відповідно, прибутку інтернет-магазину.
Оптимально злагоджений логістичний ланцюг створює високу оцінку інтернет-магазину, а це означає
присутність лояльності та довіри, які забезпечують йому зростання постійних клієнтів і появу нових.
1. kreditprombank.com/upload/content/512/E-commerce_Market_in_
2. umg.ua/upload/pdf_file/Shopping% 20online%20in%20Ukraine %20UMG%20International.ru.pdf.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНОГО АУДИТУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОГО ПІДПРИЄМСТВА З
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ LFA
Нині все більш актуальними стають питання про більш раціональне та корисне використання ресурсів
підприємства та ведення контролю за ними. На такі питання може дати відповіді аудит різних видів та форм,
діяльність котрого спрямована на своєчасне виявлення проблем, відхилення від поставленого завдання та
обґрунтування методів їх усунення.
Сьогодні логістичний аудит різних форм набув неабиякої популярності. Аудит застосовують як великі
корпораціях, які займаються виробництвом, закупівлею та збутом, та і маленькі підприємства. Найпоширеніша
технологія, котра отримала визнання багатьох провідних підприємств галузі – американська технологія
Logistics Field Audit (LFA) [1].
В основу LFA технології закладено три основних принципи:
 принцип № 1. Чітке відповідність стратегії управління ланцюгом поставок з глобальними стратегіями
підприємств. Кожен раз, коли підприємство визначає нову стратегію (стратегію продаж, позиціонування на
ринку, стратегію клієнтського ставлення тощо) необхідно чітко визначати конкретні логістичні стратегії.
Визначення логістичної стратегії повинно включати вказівку на досягнення точних значень параметрів
логістичної функції, що дозволить підприємству враховувати саме результативність інновацій;
 принцип № 2: Локалізація логістичних витрат. Багато підприємств не підраховують сукупну вартість
своїх логістичних процесів через брак досвіду в аналізі витрат, обмеженості за часом або організаційному
бар'єрі. Проте досягнути вимірних результатів у реалізації корпоративної стратегії без цього кроку практично
нереально;
 принцип № 3: Визначення та постійний облік логістичних показників. Облік і оцінка логістичних
показників стають ключовими чинниками постійного удосконалення на шляху до лідерства в галузі. Коли
вартість логістичних процесів підрахована, для досягнення стратегічних цілей слід сформулювати конкретні
принципово вимірювані параметри операційної діяльності, визначити методологію розрахунків і систему
оцінок. Необхідно організувати безперервний моніторинг логістичних процесів підприємства.
Logistics Field Audit (LFA) можна впроваджувати за допомогою 16-ти унікальних технологій (напрямів),
котрі індивідуально підбираються до кожного підприємства. Вибраний напрям LFA Warehouse Perfect
(Логістичне проектування складу), яка максимально відповідає дослідженому об’єкту ТзОВ «Глобал Вест», яке
функціонує на українському ринку вже понад 10 років і займається дистрибуцією профілів ПВХ.
Професійне ефективне рішення досягається тільки у разі збалансованого вирішення комплексу завдань, що
можливо тільки на основі визначення правильних пріоритетів як при проектуванні, так і при запуску складу.
Ефективність функціонування складу визначається трьома показниками: швидкість операцій, ефективність
використання площ, економічність складських витрат. У підставі технології LFA Warehouse Perfect лежить
облік цих показників протягом всього процесу логістичного проектування складу та подальшої реалізації
проекту[2].
Відповідно до технології LFA Warehouse Perfect типова послідовність виконання логістичного
проектування включає чотири етапи:
 збір інформації - збір та аналіз даних, прийняття припущень;
 обґрунтування - формування базисної логістичної моделі складу;
 проектування - розробка логістичної моделі складу;
 впровадження - запуск роботи складу.
На підставі логістичного аудиту за технологією Logic Field Audit (LFA) Warehouse Perfect для ТзОВ
«Глобал Вест» розроблено такі рекомендації до впровадження:
 спроектована модель вдосконалення складського приміщення, яка збільшить максимальний
товарооборот до 11 200 од./ПВХ в порівнянні з 4 200 од./ ПВХ (як є зараз);
 встановлення консольних стелажів для зберігання профілів ПВХ та раціонального використання
складських потужностей;
Логістичний аудит за технологією Logistics Field Audit (LFA) – найбільш ефективний управлінський
інструмент, популярний серед передових світових підприємств, - забезпечує значне скорочення відстані між
отриманням об’єктивної оцінки логістичних процесів підприємства, розробкою рекомендацій та впровадження
інновацій. Нажаль вітчизняна економіка ще досить слабка і тому кроки розвитку вона повинна пропустити,
взявши на озброєння багатий досвід «заходу» для ефективного коректування та доопрацювання.
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1. Офіційний сайт Logistics Field AuditТМ (LFA). – Режим доступу: lfa.ru/LFA_Warehouse_Perfect.html
2. Herbert W. Devis. «Council of Logistics Management» 2011. – 24s.

Секція 3.
Логістика: практиичні аспекти
Беженар Д.О.
ЛОГ – 41
Науковий керівник – ст. викл. Кіндій М.В.
ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ЗБУТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ «TIGRES» М.ЛУЦЬК ТА НАПРЯМИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
В наші дні, коли отримана інформація не встигає оброблятися, а глобалізація на два кроки попереду, ніж
будь який новостворений інноваційний продукт, - головним ресурсом є час.
Для того, щоб відповідати критеріям теперішнього ринку та бути конкурентоздатними, сучасні компанії
намагаються модернізувати та автоматизувати свою виробничу діяльність, застосовуючи для цього логістичні
підходи.
Яскравим прикладом є українська корпорація «Tigres», що з 1995 року займається виготовленням м’яких та
пластмасових іграшок для дітей. Після затвердження ескізу майбутнього продукту дизайнерським відділом,
його відправляють безпосередньо на виробництво. У м’яконабивному відділі стоять нові корейські швейні
машинки (в Україні немає аналогів), які запрограмовані майстром на виконання певної операції. Після певної
операції напівфабрикат підлягає коректуванню швачками та знову запускається під машинку. Потім за
допомогою конвеєру отримана іграшка транспортується до суміжного цеху, де відбувається її набивання
силіконом спеціальними машинами, що працюють по 4 години без перерв. Кінцевою стадією є штампування
етикеток та штрих-кодів додатковим лазером, який встроєний в обладнання.
Проте стоїть певна логістична проблема із збутом продукції. Компанія має лише дві філії: в Криму і в Росії.
Це пов’язано із проблемою витрат на транспортування товару. Для вирішення цього питання є цікава
альтернатива.
Компанія володіє 60-ма власними фурами, які не завжди використовуються. Проте їх технічне
обслуговування потребує значних коштів. Отже, можна оптимізувати витрати шляхом продажу 50%
транспорту, таким чином вивільнивши кошти. Тобто, перевезення вже не будуть обходитися так дорого і фірма
зможе охопити більший ринок для реалізації своєї продукції, самостійно постачаючи товар у будь-який куток
України і не тільки.
Ці логістичні підходи, в першу чергу дозволять йти нога в ногу із часом. А час, як відомо, це – гроші.
1. Крикавський Є.В Логістика. Для економістів: Підручник. – Львів: Видавництво Національного
університету «Львівська політехніка», 2004. – 448с. 2. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг
підприємства. Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 612с.

Малиш Я.В.
Гр. ЛОГ-41
Науковий керівник – ст. викл. Кіндій М.В.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОСП ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА М.
УГРИНІВ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИКИ
Комерційний успіх виробничого підприємства багато в чому залежить від вибраних каналів реалізації
виготовлених товарів, форм і методів збуту, що визначає актуальність даного дослідження.
Приватне орендне сільськогосподарське підприємство імені Шевченка створене у 2000 році, в 2012
утворений молокозавод для переробки власної продукції, потужність якого становить 5 тонн продукції за 1
зміну.
ПОСП ім. Шевченка продає власну продукцію під торговою маркою “Угринів-Молоко”. Підприємство
виробляє пастеризоване коров'яче молоко, сметану та кефір. За добу в доїльних залах ПОСП імені Шевченка
виробляється близько 17 тонн молока, з яких 3 тонни фірма переробляє само, решту продає для переробки ТОВ
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“Галичина”.
Ринок збуту готової продукції охоплює Волинську область. У торгові мережі м. Луцька та Горохова
підприємство здійснює постачання самостійно. У магазини роздрібної торгівлі та інші установи молочну
продукцію поставляють три компанії-перевізники.
Виробництво молочної продукції здійснюється на основі сформованих замовлень. Попри наявні сировинні
та виробничі ресурси ПОСП імені Шевченка не може нарощувати масштаби виробництва, оскільки на сьогодні
підприємство має обмежений регіоном ринок збуту.
Отже, основним завданням для молокозаводу є розширення збутової діяльності. Для цього ПОСП повинно
вийти на нові ринки збуту в інших областях. Це питання безпосередньо стосується організації логістичної
діяльності на підприємстві.
Для вирішення даної проблеми підприємство повинне удосконалити і розширити логістичну сферу. З
метою оптимізації управління збутової діяльності ПОСП ім. Шевченка можна запропонувати: збільшення
автомобільного парку шляхом купівлі власних автомобільних засобів або оренди в інших підприємств;
використання аутсорсингу для збутової діяльності; організація постачання товарів автомобільними засобами
підприємств-покупців продукції.
Впровадження запропонованих заходів на ПСПО ім. Шевченка сприятиме підвищенню ефективності
управління збутовою діяльністю, а відтак і зростанню прибутковості діяльності компанії в цілому.
1. Балабанова Л.В., Холод В.В., Балабанова І.В. Маркетинг підприємства. Навч.посіб. - К.: Центр учбової
літератури, 2012. - 612с. 2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник –2-е вид., доп. і переробл. –
Львів: НУ “ЛП”, “Інтелект-Захід”, 2006. – 456с.

Мартинишин К.І.
Гр. ЛОГ-41
Науковий керівник – ст. викл. Кіндій М.В.
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПАКУВАННЯ ГОТОВИХ ВИРОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
“ГЕРБОР-ХОЛДИНГ
Підприємство “ГЕРБОР-холдинг” засноване у 1995 році у Володимир-Волинську і є україно-польськоросійським об’єднанням. Вже зараз по праву займає одне з провідних місць серед виробників високоякісних
корпусних меблів і на сьогодні завоювало довіру сотень оптових покупців як на території України, так і далеко
за її межами.
Метою дослідження був пошук оптимальних шляхів процесу пакування готових виробів на підприємстві
“ГЕРБОР-холдинг”.
Актуальною проблемою вітчизняних виробників на сьогодні є використання ручної праці на етапі
пакування продукції, зокрема це стосується і підприємства “ГЕРБОР-холдинг”, що вимагає значних затрат часу
і допускає можливі помилки.
Підприємством виготовляється найширший спектр корпусних меблів: дитячі меблі, вітальні, меблі для
спальні, передпокої, кухні. Усі матеріали, використовувані в технологічному процесі, екологічно чисті і
нешкідливі для здоров'я людини. Меблева продукція повністю сертифікована і відповідає загальновизнаним
стандартам і нормам. Здійснюється експорт меблів у Казахстан, Росію та Польщу.
Виробництво продукції здійснюється виключно на замовлення. Мінімальна партія складає 300 одиниць,
максимальна в свою чергу становить 4500 одиниці. Незважаючи на це, пакування повного набору здійснюється
лише двома працівниками, що суттєво впливає на час виготовлення і доставки продукції.
Отже, основним з логістичних завдань для підприємства є вдосконалення його операції пакування. Саме з
цією метою “ГЕРБОР-холдинг” необхідно підвищити контроль на етапі складування та механізувати процес
пакування, що виключить некомплектність деталей в упаковці, а також зменшить витрати часу на їх повне
пакування.
1. І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева “Транспортна логістика” – Центр учбової літератури, 2008. – 220с.
2. Крикавський Є.В. Логістика. Основи теорії: Підручник –2-е вид., доп. і переробл. – Львів: НУ “ЛП”,
“Інтелект-Захід”, 2006. – 456с.
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Ткач І.С.
ЛОГ-41
Науковий керівник – ст. викл. Кіндій М.В.
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ У НАУКОВО ВИРОБНИЧОМУ
КОМПЛЕКСІ «МІКРОКЛІМАТ»
Аналіз діяльності науково-виробничого комплексу «Мікроклімат», який знаходиться у м. Володимир
Волинський, продукцією якого є «чисті» приміщення. «Чисте» приміщення – це приміщення створене з
необхідними умовами чистоти, комфорту з спеціалізованою системою вентиляції та кондиціонування,
шумоізоляцією для виробництва у відповідній галузі. НВК «Мікроклімат» працює 23 роки і немає аналогів в
Україні. Можна перелічити, що НВК «Мікроклімат» займається проектуванням, виготовленням, монтажем
чистих приміщень різних класів «під ключ» для галузей електронної, фармацевтичної, аерокосмічної, харчової,
медичної промисловості
Створення «чистої» кімнати починається з ідейної концепції, тобто створення сучасного технологічного
процесу, вибору технологічного обладнання та розробки планування виробничих, медичних приміщень. Другий
етап створення «чистого» приміщення є його по елементне виготовлення у виробничому цеху. Саме там
виготовляють вентиляції, холодильні та морозильні камери, панелі з мінополіуретану, з мінеральної вати, з
мінеполістеролу, які є основою приміщення, тобто стіни, стеля, двері. Останнім етапом є монтаж кожного
елементу і створення сучасної «чистої» кімнати.
Науково-виробничий комплекс «Мікроклімат» працює за принципом постачання системою «Just-in-time»
(точно-своєчасно), створюючи «чисті» кімнати «під ключ», тобто кожне замовлення є оригінальним і
зробленим під індивідуальні потреби клієнта та не потребує накопичення запасів, що дає можливість знижувати
собівартість. Постачальник доставляє на виробничі цехи сировину, вузли та деталі точно до моменту
виготовлення. Пройшовши всі етапи виробництва, комплектуючі доставляються до місця призначення власним
транспортом, де монтаж проводять кваліфіковані працівники підприємства
Основною проблемою НВК «Мікроклімат» є нераціональне використання приміщення, підприємство
утримує великий логістичний склад якого в більшій мірі не використовує, оскільки працює під замовлення і не
накопичує продукції на складах.
Шляхом вирішення цієї проблеми є здача складського приміщення в оренду, оскільки це – власність НВК
«Мікроклімат», що дасть можливість отримати додаткові кошти від оренди і скоротити витратити на утримання
складу.
1. Крикавський Є.В. «Логістика. Основи теорії»: Підручник –2-е вид., доп. і переробл. – Львів: НУ “ЛП”,
“Інтелект-Захід”, 2006. – 456с. 2. Таньков К.М. «Виробнича логістика». – ВД «Інжек», 2004 -347с.
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Секція 1.
Міжнародне підприємництво та економіка міжнародного туризму
Бабанова І.Ю.
гр. МК-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Сай Л.П.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
ЛЬВІВЩИНИ
На сучасному етапі туризм Львівщини перебуває на стадії розвитку і має всі шанси, в недалекому
майбутньому, стати однією з провідних, високоприбуткових галузей світового господарства.
Туристів та гостей Львівщина приваблює своєю унікальною історико-культурною спадщиною,
мистецтвом, культурним та духовним життям.
За І півріччя 2011 року надано понад 73,3 тис. туристичних послуг на загальну суму 143,9 млн грн, що на
91% більше в порівнянні до аналогічного періоду у минулому році. За даними на 2007 рік Львів відвідувало до
200 тис. подорожуючих, а на кінець 2011 року цей показник сягав майже мільйона. Це збільшення свідчить про
позитивну динаміку зростання ринку туристичних послуг, яке відбулось завдяки розширенню асортименту
послуг туристичними підприємствами області, вдалій співпраці державного та приватного секторів в сфері
промоції туристичного потенціалу регіону, зокрема на міжнародному ринку. Так, донести до потенційного
туриста інформацію про туристичні, культурні, ділові можливості регіону дала участь Львівщини у 18
Міжнародній туристичній виставці UITT «Україна – подорожі та туризм»[1].
Завдяки чемпіонату з футболу – ЄВРО-2012 Львів успішно заявив про себе світові, адже не так давно
групи туристів із Голландії та Швеції заявляли, що вражені містом - Львовом, про яке раніше нічого не чули.
Чемпіонат дав можливість розповісти про нашу культуру, духовну спадщину, традиції та дав імпульс для
розвитку економіки міста, появи нових робочих місць та виходу Львова у вищу лігу туристичних напрямків[2].
Найбільше туристів навідується до Львові з: Польщі, Білорусії, Латвії, Російської Федерації, Німеччини,
США, Канади, Великобританії, Данії, Франції, Азербайджану, Австрії, Італії, Ізраїлю, Угорщини. Щодо
відвідувнь музеїв, то серед туристів найбільшою популярністю користуються: Етнографічний та Національний
музеї.
Великою популярністю користується у іноземців релігійний туризм з центрами у Крехові та Уніві, а також
замки Львівщини − Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свірзький замки, які об’єднуються в
найпопулярніший туристичний маршрут “Золота підкова”. Львівщина багата на природно-рекреаційні та
лікувально-оздоровчі ресурси, які представлені лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями,
озокеритом, на базі яких розвиваються відомі в Україні та за кордоном курорти. А ріки Дністер, Стрий, Свіча та
Західний Буг дають перспективу розвитку водним видам відпочинку.
Водночас розвиток міжнародного туризму Львівщині гальмується через такі основні проблеми: низький
рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури; невідповідність засобів розміщення світовим
стандартам; незадовільний стан доріг; незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації;
недостатність туристичної інформації як для туристів, так і для підприємств, що надають послуги у сфері
туризму; неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної безпеки територій для
розвитку рекреаційного бізнесу.
Ще, як зауважують туристи, Львівщина мало пристосована до іхніх потреб, а саме: мала кількість
міжнародних авіарейсів та надписів на англійській мові, відсутність пристойних туалетів та присутність бродяг
на вулиці. Ще однією вагомою проблемою є не ліцензовані екскурсоводи, адже офіційно за дозволами працює
300 екскурсоводів, решта ж – нелегали, з яких львівська скарбниця нічого не отримує та й не можливо
проконтролювати якість надання ними послуг[3].
Ці проблеми заважають створенню високоефективного туристично-відпочинкового та санаторнолікувального комплексу відповідно до міжнародних вимог, який давав би змогу задовольнити потреби
іноземних туристів. Вирішення цих проблем забезпечить зростання туристичних потоків, зменшить безробіття,
збільшить поступлення коштів, які забезпечать раціональне використання і відновлення природно-ресурсного й
історико-культурного потенціалу та створення туристичної інфраструктури у львівському регіоні. Вирішення
даних проблем Львівщини зможе вивести даний регіон на новий рівень в Україні та за її межами.
1. Львівщина презентувала туристичний потенціал на 18-ій Міжнародній туристичній виставці UITT
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"Україна - подорожі та туризм" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kmu.gov.ua/ control /uk/publish/articl
e?art_id=245089337&cat_id=244277216 2. ТОП-10 речей, які ми здобули завдяки ЄВРО 2012 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: lviv.travel/ua/index/about_lviv/visiting_card/top-10-things-that-we-have-gained-throughEURO-20123.Іноземці мало знають про туристичний потенціал Львівщини [Електронний ресурс]. –Режим
доступу: vgolos.com.ua/articles/inozemtsi_malo_ znayut_pro_turystychnyy_ potentsial_lvivshchyny_101375.htm.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТУРИЗМУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ
Туристична індустрія виступає потужним соціально-економічним і політичним чинником, що визначає
розвиток економіки і політику багатьох країн і регіонів світу. Саме питання розвитку туризму стоїть в ряді
першочергових завдань економічного піднесення багатьох країн, адже значення туризму у світі постійно
зростає. Це зумовлено тим, що надходження від міжнародного туризму є важливим показником економічного
зростання країн світу. В цьому і полягає актуальність даної теми.
Туризм - важливий економічний інструмент, вміле використання якого виводить економіку країн на якісно
новий рівень, забезпечує державі швидкі та високі прибутки, стимулює регіональний розвиток, сприяє
створенню нових робочих місць, забезпечує відчутний прогрес у всіх сферах суспільного життя, вагома
складова бюджетоутворюючого механізму.
У 2012 році кількість міжнародних туристів згідно із звітом Всесвітньої туристської організації
перевищила один мільярд (1,035 млрд.), таке явище спостерігається вперше в історії. Європа взагалі стала
найбільш відвідуваним регіоном у світі. У 2012 році тут побувало 535 млн. туристів - на 17 мільйонів більше,
ніж у 2011-му. Таким чином міжнародний туризм продовжував зростати, незважаючи на економічну
нестабільність у світі, особливо в Єврозоні. Високі показники говорять про те, що міжнародний туризм, як
сектор економіки, продемонстрував свою здатність пристосовуватися до мінливих умов ринку.
Аналіз даних Всесвітньої туристської організації дає можливість побачити які країни найчастіше
відвідують туристи. Так в 2012 році Францію відвідали 83 млн. туристів, США – 67 млн., Китай – 57,7 млн.,
Іспанію – 57,68 млн., Італію – 46,4 млн., Туреччину – 35,7 млн., Німеччину – 30,4 млн., Великобританію –
29,3млн., Росію – 25,7 млн., Малайзію – 25 млн. туристів.
Доходи світової економіки за рахунок надходжень від міжнародного туризму у 2011 році на 3,8%
перевищили показник 2010 року і вперше в історії перевищили трильйон доларів. За даними UNWTO, з
урахуванням грошових надходжень у сфері міжнародних пасажирських перевезень, які склали в минулому році
196 млрд доларів, загальна сума експортних надходжень за рахунок міжнародного туризму в 2011 році склала
1,2 трлн доларів.
У 2011 році найбільша частка надходжень у світову економіку від міжнародного туризму в абсолютних
числах (45%) була забезпечена за рахунок країн Європи (463 млрд доларів), за якою слідують АзіатськоTихоокеанский (28%, або 289 млрд доларів) і американський (19 %, або 199 млрд доларів) регіони. Частка країн
Близького Сходу, туристи яких витратили торік 46 млрд доларів, склала 4%. На африканські держави припало
3% або 33 млрд доларів надходжень. Рейтинг країн за витратами туристів на закордонні поїздки очолила
Німеччина (84,3 млрд доларів). На другому місці США (79,1 млрд доларів), на третьому - Китай (72,6 млрд
доларів). Британія (50,6 млрд доларів) - четверта, а Франція (41,7 млрд доларів) - п'ята у списку. У десятку
увійшли також Канада (33 млрд доларів), Італія (28,8 млрд доларів), Японія (27,2 млрд доларів) і Австралія
(26,9 млрд доларів).
У багатьох країнах туризм є основним джерелом прибутків. За чисельністю працівників індустрія туризму
також стала однією з найбільших у світі - в ній зайнято понад 260 млн.чол.. Туризм - це вагоме джерело
створення робочих місць, і, за прогнозами, впродовж наступних п'яти років у світі створюватиметься 2500
нових робочих місць щодня. Це одна з небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не
призводить до скорочення працюючого персоналу. Це має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше
робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в суспільстві. Світовий досвід показує, що індустрію туризму
можна розвивати і в період економічних криз, що має важливе значення для країн Східної Європи. Витрати на
створення одного робочого місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а оборотність інвестиційного
капіталу в 4 рази вища, ніж в інших галузях господарства. Прикладом можуть бути такі країни, як Аргентина,
Бразилія, Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та ін..
Значення туризму у світі постійно зростає. Це пов'язано із зростанням впливу туризму на економіку
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багатьох країн світу. В економіці країни міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій: є джерелом
валютних надходжень для країни і засобом для забезпечення зайнятості; розширює вкладення у платіжний
баланс і ВНП країни; сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, які обслуговують сферу туризму; зі
зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.
Це є досить позитивним явищем, що супроводжується розвитком національних економік країн світу.
1. Асоціація Лідерів Турбізнесу України[Електроний ресурс] – Режим доступу: altu.com.ua/News/6752/ 2.
Поступления от международного туризма превысили 1 триллион долларов США в 2011 г. [Електронний
ресурс] – Режим доступу: media.unwto.org.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
В сучасних умовах глобалізація світової економіки суттєво вплинула на розвиток міжнародного туризму. В
окремих країнах туризм став основною галуззю економіки, що визначило залежність її економічного становища
від міжнародного туризму. Усе це обумовлює необхідність та актуальність дослідження умов і чинників
розвитку міжнародного туризму.
Туризм вважається економічною категорією, оскільки сприяє виробництву й реалізації широкого спектру
послуг, створенню робочих місць, отриманню доходів, розвитку інфраструктури та диверсифікації економіки
країни. Виконуючи економічну функцію, він забезпечує близько 3,8% світового ВВП безпосередньо і близько
11% – з урахуванням непрямого впливу. Частка туризму у ВВП більшості країн коливається від 1% - у
високорозвинутих і диверсифікованих економіках - до 10% у країнах з відносно великим туристичним
сектором. Суттєвим є внесок міжнародного туризму і в платіжний баланс країн. Використовуючи потенціал
міжнародного туризму й здійснюючи його ефективне державне регулювання, можна досягнути оптимізації
політики управління й стабілізації платіжного балансу в країні. Розвиток міжнародного туризму суттєво
впливає на зайнятість населення, його мобільність. За даними СОТ, обслуговування одного іноземного туриста
в країні його перебування генерує в сукупності близько дев'яти робочих місць. Кількість робочих місць у
туризмі зростає в 1,5 раза швидше, ніж у будь-якому іншому секторі економіки, до того ж кожні 2,5 секунди у
сфері туризму створюється нове робоче місце[2].
Для сучасного міжнародного туризму характерна значна територіальна нерівномірність. У
найзагальнішому вигляді вона відображає різні соціально-економічні рівні країн світу: на економічно розвинені
країни припадає 57 % доходів від туризму, на країни, що розвиваються,− 30 %, на країни з перехідною
економікою − 13 %. При подібній регіональній структурі доходів від туризму виділяють п’ять туристичних
макрорегіонів світу:
1. Європейський (куди включає країни Західної, Північної, Південної, Центральної, Східної Європи, а
також держави Східного Середземномор’я − Ізраїль, Кіпр, Туреччину).
2. Американський (включає країни Північної, Південної, Центральної Америки, острівні держави і
території Карибського басейну).
3. Азійсько-Тихоокеанський (включає країни Східної та Південно-Східної Азії, Австралію та Океанію).
4. Африканський (включає країни Африки, крім Єгипту та Лівії).
5. Близькосхідний (включає країни Західної та Південно-Західної Азії, Єгипет, Лівію)[3].
У багатьох країнах світу туризм є однією з найбільш пріоритетних галузей, внесок у валовий національний
дохід яких складає 20–45 %, а надходження від іноземного туризму є основним джерелом отримання валюти.
Туристичний бізнес стимулює розвиток інших галузей господарства, таких як будівництво, зв’язок, харчова
промисловість, сільське господарство, торгівля, виробництво товарів народного споживання та ін. Цей бізнес
приваблює підприємців із багатьох причин: невеликі стартові інвестиції, зростаючий попит на туристичні
послуги, високий рівень рентабельності й мінімальний термін окупності витрат[1].
За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), сфера туризму активно розвиватиметься і в
майбутньому. Кількість подорожуючих до 2020 року сягне 1,6 млрд. осіб на рік, при цьому до 2020 року
прогнозується збільшення доходів до 2000 млрд. доларів США. При щорічному зростанні на 8 % кількість
туристичних прибуттів у Китай досягне до 2020 року 137,1 млн. дол. США. Другим за популярністю
туристичним напрямком стануть США (102,4 млн. дол. США), далі – Франція (93,3 млн. дол. США), Іспанія
(71,0 млн. дол. США), Гонконг (59,3 млн. дол. США). Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на
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авіаперевезення, збільшаться до 5 млрд. дол. США за день. Також очікується бурхливий розвиток виїзного
туризму. Найбільшими країнами-постачальниками туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США,
Китай, Великобританія.[3].
Світові тенденції у сфері міжнародного туризму дозволяють віднести туристичний бізнес до
найперспективніших галузей економіки, але сфера туризму у світі розвивається нерівномірно та має регіональні
особливості. Розвинута туристична інфраструктура сприяє покращенню привабливості країни та її
конкурентоспроможності у світі, прискорює процеси її інтеграції у світову економіку, забезпечує перехід від
аграрної та індустріальної економіки до розвитку економіки на основі сфери послуг.
1..Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти).− К., 2004.− 436 с. 2. Основні
економічні функції — [Електронний ресурс]. —Режим доступу: izturizma.ru/Osnovnye_ ekonomicheskie_
funkcii.html. 3. Смирнов І. Г. Туристично-фінансові потоки та моделі управління в міжнародному
туристичному бізнесі // Географія і сучасність: Зб. наук. пр. Київ. нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова.−
Київ, 2006.− Вип. 5 (15).
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
За даними Всесвітньої туристичної організації протягом останніх років туризм займає провідне місце серед
галузей світового господарства за обсягом експорту товарів і послуг та забезпечує 9% світового валового
внутрішнього продукту[1]. Окрім того галузь щороку демонструє швидкі темпи розвитку. Саме тому зростає
актуальність досліджень туристичної індустрії як у світовому масштабі, так і туристичного ринку України.
Кількість іноземних туристів у світі стрімко зростає[1]: від 25 млн. ос. У 1950р., до 528 млн. у 1965р. та 1035
млн. у 2012р. Щорічно зростає річний оборот від туризму в світі, а також відбувається переорієнтація
капітальних вкладень на туристичну сферу.
Основні теоретичні засади функціонування туристичної індустрії відображені в працях багатьох
вітчизняних та зарубіжних науковців. Проте, актуальні проблеми туризму, його сучасні тенденції та
перспективи розвитку потребують більш детального та комплексного вивчення. У межах дослідження нами
проведено ґрунтовне аналізування сучасного стану ринку туристичних послуг України в умовах глобалізації,
виявлено ряд загроз для розвитку туристичної галузі.
Особливість туристичної галузі полягає в тому, що її розвиток забезпечує позитивний вплив на піднесення
інших галузей економіки, таких як будівництво, транспорт, зв'язок та інформаційні технології тощо. Оскільки, в
наш час практично відсутні будь-які інформаційні, культурні, географічні бар’єри, туризм став одним з
найважливіших чинників наповнення бюджетів різних рівнів. Не зважаючи на те, що Україна має надзвичайно
вигідне геополітичне розташування, багаті природні та рекреаційні ресурси, - цей потенціал для стрімкого
розвитку туризму використовується менш ніж на 20%. Експерти Всесвітньої туристичної організації
визначають нашу державу, як країну з стрімкими темпами зростання ринку туристичних послуг[1]. Так, у 2012
році, Україна увійшла у 20-ку країн світу за кількістю туристів (23 млн.), а станом на 2011 рік Україна посіла 7
місце за обсягом прибутків від туристичної галузі. Міністерство інфраструктури України в 2011 році
опублікувало результати туристичних потоків в Україну, згідно з якими, найбільшу частку займають туристи з
Росії, Молдови, Польщі, Білорусії[2]. Успішне проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 дозволило зламати
стереотипи про Україну, викликані заниженими оцінками європейських ЗМІ, покращити її імідж у світовій
спільноті тим самим, забезпечивши собі збільшення європейського туристичного потоку на 15-20%. Основними
досягненнями є: реконструкція аеропортів та транспортної сфери, значна розбудова готельно-ресторанного
господарства, розвиток рекламного та інформаційного забезпечення туристичної галузі. Та, незважаючи на цю
позитивну тенденцію, частка туристичного сектору у ВВП країни складає лише 2%, що свідчить про
недовикористання туристичного потенціалу України. Великим проривом було Євро-2012. У серпні цього року
ми приймали і успішно провели юнацький Чемпіонат Європи з баскетболу 2013 (U-16), який за оцінкою ФІБА
названий кращим за всю історію існування чемпіонату. Наступним важливим кроком стане проведення в 2015
році Чемпіонату Європи з баскетболу. Україна подасть заявку на проведення Зимових Олімпійських Ігор-2022.
Також в Україні проходять яскраві музичні фестивалі, які займають гідне місце на туристичні карті Європи.[3].
Загалом протягом 2008-2011 років обсяг надходжень до державного бюджету від провадження туристичної
діяльності збільшився з 208,2 млн. до 1,5 млрд. гривень. У 2012 році кордон перетнуло 24,6 млн. іноземців, що
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на 2,8% перевищує показники 2011 року.
Проте все ще залишається ряд загроз, що здатні дестабілізувати розвиток туристичної сфери. Через такі
економічні процеси як інфляція, збільшення рівня безробіття зменшується купівельна спроможність населення,
а отже і їх здатність до споживання туристичних послуг. Свідченням цього є різке зниження кількості
українських громадян, що виїжджали закордон у туристичних цілях у кризовий та після кризовий період 20082010рр.[3]. Високий рівень економічної та політичної нестабільності, слаборозвинена інфраструктура впливає
на інвестиційну привабливість туристичної галузі з боку зовнішніх контрагентів, а низька поінформованість
іноземців про культуру, природу, історію України призводить до того, що при виборі маршруту туристичних
подорожей, наша держава все ще часто залишається поза увагою.
Отже, для подальшого розвитку туристичного ринку України необхідною є гнучка стратегічна політика у
сфері популяризації України для іноземних туристів, а також забезпечення внутрішньої економічної
стабільності, що дозволить збільшити туристичні потоки з України.
1. UNWTO. Tourism highlights [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dtxtq4w60xqpw. Cloud
front.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights 13_en_hr_0.pdf 2. Міністерство інфраструктури України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: tourism.gov.ua/ua/news/26541/ 3. Статистична інформація //
Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/.
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МАРКЕТИНГОВА ОЦІНКА ВПЛИВУ УТИЛІЗАЦІЙНОГО ЗБОРУ НА АВТОМОБІЛІ В УМОВАХ
ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» від 04.07.2013 року спровокував економічнополітичний дисонанс у суспільстві. Цей закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності,
пов’язаної з утилізацією транспортних засобів на території України з метою забезпечення екологічної безпеки,
охорони навколишнього середовища, життя та здоров’я громадян[1]. Це спровокувало доволі неоднозначну
реакцію як і в українському суспільстві, так і за межами держави.
Утилізація транспортних засобів – комплекс робіт з приймання, зберігання, перевезення, демонтажу та
розбирання транспортних засобів на складові частини та елементи і сортування з метою подальшої їх утилізації
відповідно до вимог законодавства про відходи[1, ст. 2].
Законопроект передбачає сплату збору за утилізацію авто – як імпортного, так і вітчизняного виробництва.
Розмір ставки встановлено залежно від виду транспортного засобу і знаходяться у рамках від 5500 до 11000
гривень. Базова ставка податку множиться на коефіцієнт, який залежить від об’єму двигуна і маси
транспортного засобу. Величина ставки і коефіцієнт наведені у табл. 1[2, ст. 334 5.1].
Таблиця 1
Утилізаційний збір на автомобілі
Нові автомобілі
Автомобілі старші 3 років
Двигун, об’єм, л
Коефіцієнт
Ставка, грн.
Коефіцієнт
Ставка, грн.
До 1
0,86
4730
1,72
9460
1-2,0
1,34
7370
2,68
14740
2,0-3,0
2,56
14080
5,12
28160
3,0-3,5
3,47
19085
6,94
38170
> 3,5
5,5
30250
11
60500
Очевидно, що Європа та Японія, як основні постачальники імпортних автомобілів, негативно відреагували
на введений збір, який спричинив зменшення попиту на їх продукцію. У такий спосіб українські виробники
розраховували отримати конкурентну перевагу на ринку. Водночас, даний закон створює перешкоди для
розвитку вітчизняного авторинку – український автовиробник повинен або оплатити збір, або створити мережу
центрів утилізації, яка, на даний час, є відсутньою. В Європі заводи з утилізування старих автомобілів –
вигідний і прибутковий бізнес, розвиток якого Україна перекладає на власників авто, зокрема шляхом введення
вещезгданого екологічного податку.
Закон «Про утилізацію транспортних засобів» став причиною зростання продажі вживаних автомобілів на
внутрішньому ринку України. За даними AUTO-Consulting приріст становить 60% у порівнянні із 2012 роком.
Однак, як констатують фахівці з маркетингу, вже після його введення (1.09.2013р.) продажі призупинились.
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Наприклад, на сайті безкоштовних оголошень Slando кількість вживаних авто, запропонованих для продажу
збільшився у 3 рази, але число проданих автомобілів значно знизились[3].

Рис. 1. Динаміка оголошень про продаж вживаних авто на сайті Slando за липень-жовтень 2013 року.
Ухвалення Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» також став причиною загрози
підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. А українська влада, яка рекламує
євроінтеграцію як головне досягнення за час «демократизації» влади, допустити цього не може. Чи можна
вважати, що даний закон є тимчасовий і його справжня мета не лише поповнення держбюджету і захист
вітчизняного автовиробника, але й посилення фінансового тягаря, який лягає на плечі кінцевого споживача?
Стверджувати це однозначно на даний момент складно. Адже оформлення економічних зв’язків України із ЄС
заплановано на листопад 2013 року, тоді як утилізаційний збір почнуть стягувати після того, як уряд узгодить
норми нового закону із регуляціями, що вже існують. Проте підписання асоціації під загрозою перенесення
через невідповідність України необхідним стандартам. Тому «грабунок» власників автомобілів є цілком
реальним.
1. Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» № 0936 від 04.07.2013 року. 2. Закон України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку з утилізації
транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм» від 04.07.2013 року. 3. Информационноаналитическая группа AUTO-Consultin//Ждать ли дальнейшего падения авторынка и роста цен? –[Інтернетресурс] – autoconsulting.com.ua/.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ КОМПАНІЯМИ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ
СТРАТЕГІЙ
Напрям розвитку міжнародної економіки у наш час визначають провідні ТНК світу. Лідируючі позиції
розвинутих країн світу базуються на величезному впливі їх ТНК на економіку інших країн. Виходячи з цього,
зміцнення Україною своїх позицій на світовій арені не можливо без використання компаніями міжнародних
фінансових стратегій (МФС), що є інструментом виходу та закріплення вітчизняних компаній на світовому
ринку.
Потенціал до розвитку українських ТНК існує, що спостерігається у міжнародних рейтингах, де Україна
займає не останні позиції. Журнал «Forbes Україна» представив список 200 найбільших компаній України, де
лідируючі позиції займають ФПГ «СКМ», НВГ «Інтерпайп», ВАТ «Укрнафта» та ін. Аналітики журналу
відзначають, що якби 200 найбільших компаній України виступили, як одна корпорація, в глобальному списку
«Forbes» вони зайняли б 20-е місце з виручки - між Daimler і Samsung[1].
Збільшення темпів зростання міжнародної торгівлі і фінансових потоків ТНК зумовлюють доцільність
розроблення міжнародних фінансових стратегій. Таким чином, основними напрямами МФС є[2]:
 пряме зарубіжне інвестування (ПІІ), що є не лише механізмом розвитку, але й способом регулювання
економіки шляхом переливання капіталу, а також є основним джерелом отримання новітніх конкурентоздатних
технологій;
 фінансування зарубіжних філій. Основними джерелами формування фінансових ресурсів є: 1) чистий
прибуток; 2) фінансові ресурси банків; 3) фінансові ринки за рахунок емісії цінних паперів, зокрема акцій та
облігацій;
 контроль і регулювання грошових операцій у світовому масштабі, що передбачає розподіл потоків або
переказування кредитно-фінансових ресурсів з однієї країни в іншу і визначається як «міжнародна система
управління готівкою»;
 управління відкритими валютними позиціями, що знаходяться під ризиком. Полягає в управлінні
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глобальними потоками зворотних коштів, а також захисті інвестицій в інших країнах від ризиків.
Реалії сьогодення свідчать про існування проблем у застосуванні українськими компаніями МФС.
Насамперед це проявляється у конкурентоспроможності українських компаній у порівнянні з іноземними
компаніями.
Отримуючи
доступ
до
закордонних
ринків,
українські
компанії
видаються
неконкурентоспроможними через відсутність відповідного досвіду, неповага до іноземного законодавства (або
небажання його розуміти), неврегульованість законодавства, несталість зв’язків, невідпрацьованість механізмів
дво- та багатосторонньої співпраці, невідповідність систем управління компанією міжнародним вимогам тощо.
Ситуація ускладнюється й тим, що вони втрачають позиції ще і на національних ринках, через прихід
іноземних компаній, які мають відповідний досвід, фінанси, ресурси, а часто і певні пільги.
Міжнародна конкурентоспроможність продукції українських корпорацій потребує розробки стратегії
просування національної експортної продукції на світовий ринок. Проблема полягає у тому, що українські
компанії стараються нарощувати обсяги експорту, а не сприяють створенню довгострокових конкурентних
переваг та стабільному розширенні і якісному поліпшенню на основі цих переваг позицій країни на світовому
ринку.
Також важливим фактором який впливає на конкурентоспроможність є корпоративна культура
українських компаній, що значно відрізняється від іноземних компаній. Основною, глобальною проблемою є
те, що особливості культури ведення бізнесу не розглядаються як чинник розбудови компаній, суспільства та
кожної його підсистеми – економіки, політики, права, охорони здоров’я тощо. Корпоративна культура впливає
на ефективність діяльності організації, на взаємовідносини між персоналом, акціонерами, державними
органами, посилює цінність результатів праці та мотивації, підвищує імідж підприємства на ринку інвесторів.
На жаль, формування корпоративної культури в українських компаніях є не настільки інтенсивним, як це
можна спостерігати у компаніях з іноземними інвестиціями, ТНК.
Таким чином, виявленні проблеми міжнародних фінансових стратегій. Ігнорування вирішення цих та
інших проблем може спричинити велику перепону виходу і закріплення українських компаній на міжнародних
ринках та зміцнення економіки України загалом.
1. Журнал «Forbes Україна». Електронний ресурс: forbes.ua/; 2. Юхименко П. І. Міжнародний
менеджмент / П. І. Юхименко, Л. П. Гацька, М. В. Півторак та ін.: навч. посіб. – К.: Центр учбової
літератури, 2011. – 488 с.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ ВИДОБУТКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗУ В УКРАЇНІ
Україна є країною, економічний розвиток якої значною мірою гальмується нестачею власних
енергоресурсів. Сучасний видобуток газу в Україні стабілізувався на рівні 19,5-20,5 млрд. м3/рік. Враховуючи
значні енергоємні потужності галузей промисловості, Україна додатково імпортує ще 27 млрд. м3/рік і
залишається країною з найбільшим у світі річним споживанням газу на одиницю ВВП, що у 3-5 разів
перевищує показники країн ЄС.[1] Тому Україна все активніше займається розробкою нових родовищ
вуглеводнів, видобутком нетрадиційних видів газу. Особливо привабливими є поклади сланцевого газу в межах
Олеського та Юзівського родовищ.
За даними Міністерства екології та природних ресурсів загальні запаси Олеського та Юзівського родовищ
складають 2-5 трлн. м3 газу.
Тендери на освоєння Олеського та Юзівського родовищ отримали дві компанії, що входять до числа
провідних у світі, Chevron та британо-нідерландська Shell. 12 вересня 2013р. Shell та ТОВ «Надра Юзівська»
підписали договір про спільну діяльність. Договір було підписано у місті Гаага, Нідерланди. На першому етапі
Shell вкладе у розвідку близько 500 млн доларів, а в цілому інвестування в промислову розробку і встановлення
комунікацій на Юзівському родовищі приблизно оцінюється в 10 млрд доларів.
В Україні газ, який видобуватиметься згідно із операційною угодою з компанією Shell про розвідку і
видобуток газу на Юзівській площі в Україні, обійдеться в 120-130 доларів за тисячу кубометрів – у чотири
рази дешевше, ніж російський. Про це прем’єр-міністр Микола Азаров заявив в ефірі програми «Шустер live»,
передає УНІАН.[2]
За тимчасовими геополітичними перевагами не враховано низку інших важливих чинників, зокрема
екологічні наслідки у майбутньому.
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Серед зарубіжних країн роботи з видобутку сланцевого газу повністю заборонені у Франції і Болгарії,
призупинялися роботи у Великобританії.
Серед основних недоліків видобування сланцевого газу та екологічних загроз називають:
– порушення структури поверхні густонаселених регіонів, втрата природних ландшафтів,
– малий строк функціонування свердловини: до 2-3 років в той час як свердловини природного газу
функціонують 10-15 років;
– тривалість експлуатації газогонів у 2 рази нижча, ніж при транспортуванні прродного газу;
–невивченість питання реакції навколишнього середовища, значне зниження якості грунтових вод;
– навантаження на підприємства знешкодження відходів;
– сейсмічні явища;
Перспективні для розробки території на обох ділянках є густонаселеними. На Юзівській площі проживає
майже 2,9 млн. осіб. Населеність Олеської площі є дещо меншою – понад 2,3 млн. осіб. На обох територіях
густина населених пунктів є надзвичайно великою. Для України видобуток сланцевого газу означатиме втрату
сотень тисяч гектарів родючих ґрунтів.
Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні, залежать у великій мірі від вирішення екологічних
проблем, що супроводжують дане виробництво. Тому необхідно чітко уявляти комплекс екологічних проблем і
соціальних наслідків та економічних вигод для побудови максимально ефективної політики розвитку у
видобутку сланцевого газу.[3]
Водночас особливо гостро постає проблема водного забезпечення. Для України є значно перспективнішим
розвиток екологічно чистого аграрного сектору, для якого є необхідним чиста вода та родючі землі. Це все
можна втратити в значній мірі, розвиваючи брудне видобування сланцевого газу. Отже, перед урядом України
стоїть стратегічне питання енергетичної незалежності з одного боку та екологічної безпеки з другого. Перш ніж
роботи нелегкий вибір потрібно зважити досвід інших країн та реально оцінювати перспективи та загрози
видобування сланцевого газу в Україні.
1. Проблеми видобутку сланцевого газу в Україні: еколого-економічні аспекти / [Електронний ресурс] –
Режим доступу: osp-ua.info/analitics/9407-.html. 2. Дешевий газ від Shell/ [Електронний ресурс] – Режим
доступу: ua.comments.ua/money/209906-ukraina-otrimaie-vid-shell-gaz-uchetvero.html 3. Перспективи видобутку
сланцевого газу в Україні: екологічні аспекти / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
ww.niss.gov.ua/content/articles/files/slanets-19b15.pdf.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НІМЕЧЧИНИ:СТРУКТУРА, ДИНАМІКА, І НАПРЯМИ
РОЗВИТКУ
Економічне становище Німеччини є надзвичайно вигідне для розвитку зовнішньої торгівлі. Країна
розташована в центрі найбільш економічно-розвиненого району Європи, де сходяться найбільші торговельні та
транспортні артерії світового значення. Через Німеччину проходять всі найважливіші торгові шляхи, що
з'єднують західну і східну Європу.
Німеччина посідає перше місце в Європі за обсягом виробництва. ФРН - найбільш потужна промислова
держава Західної Європи. Вона тісно пов'язана з світовим господарством. Країна мало поступається США найбільшої торгової державі світу - за обсягом зовнішньої торгівлі, хоча її економічний потенціал майже втричі
менше. Частка ФРН у світовому експорті становила в 2010 році 8,7% (таблиця 1).
Таблиця 1
Світовий товарообіг, 2010р.
Місце в світі
Країна
Експорт товарів, млрд.
Частка у %
Весь світ
6364,0
1
США
781,1
12,3
2
Німеччина
551,5
8,7
3
Японія
479,2
7,5
4
Франція
298,1
4,7
5
Великобританія
284,1
4,5
6
Канада
276,6
4,3
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Китай
249,3
3,9
Італія
237,8
3,7
Нідерланди
212,5
3,3
У таблиці 1, складеною автором за даними сайту wto.org, вказані 9 найбільших експортерів світу, в числі
яких перебуває Німеччина. Причому Федеративна Республіка з експортом в 551,5 млрд. дол займає в цій
десятці друге місце. На першому місці знаходиться США з експортом до 781,1 млрд. дол.
Німеччина це країна, що країна була одним з ініціаторів створення в 1957 році Європейського
економічного співтовариства (на сьогоднішній день - Європейський Союз) і в даний час виступає за
поглиблення і розширення міжнародної економічної інтеграції на європейському континенті. Зараз ЄС - це
найбільш розвинута інтеграційне угруповання у світі, якій вдалося пройти всі чотири етапи міжнародної
інтеграції у світі. В економічній стратегії уряду ФРН розвитку зовнішньоекономічних зв'язків відведена
ключова роль з урахуванням високої залежності стану економіки від результатів її участі у світо господарських
зв'язках, оскільки без зовнішньої торгівлі країна не змогла б самостійно забезпечувати внутрішню потребу в
товарах в повній мірі.
Понад 55% експорту Німеччини припадає на чотири товарні групи - автомобілебудування, загальне
машинобудування, хімічні товари та електротехнічні товари. Німецьким компаніям належить перше місце в
експорті готових хімічних товарів (17%). Участь у міжнародній торгівлі продукцією загальному
машинобудування відображає стан конкурентоспроможності продукції. За питомою вагою у світовому
експорті: країна займає перше місце в 22 з 43 підгалузей загального машинобудування, серед них гірничошахтне, поліграфічне обладнання, обладнання для гумової промисловості та виробництва пластмас,
вимірювальні прилади, деревообробне, металургійне устаткування і т.д. Німеччина займає провідне місце в
експорті текстилю - близько 12% світових поставок і третє місце в світі після КНР і Італії в експорті одягу – 67%.
Країна займає четверте місце у світі з експорту сільськогосподарської продукції після США, Франції та
Нідерландів, будучи одночасно найбільшим її імпортером. Основу експорту складають молочні та м'ясні
продукти. У той же час підвищується роль сфери послуг. Проте інтенсивність світової торгівлі послугами
нижче, ніж торгівлі товарами. За частки торгівлі послугами в усьому обороті ФРН поступалася іншим
провідним країнам: склав 17,3%, тоді як у США - 20,3%, Японії - 18,8%,
Великобританії - 25,7%, Франції 19,7%[3]. За даними СОТ, у 2010 році Німеччина зайняла 3-е місце в світі
(після США і Великобританії) з експорту послуг, загальний обсяг яких склав понад 140 млрд. доларів США. У
деяких галузях (наприклад, експорт будівельних і поштових послуг) Німеччина зайняла лідируючі позиції в
світі. По експорту транспортних послуг ФРН знаходиться на другому місці, а в таких секторах як логістика,
фінансові послуги, телекомунікації німецькі підприємства відносяться до найбільш значущих експортерам
послуг.
Досвід Німеччини що до розвитку міжнародної торгівлі заслуговує на всебічне вивчення і використання в
умовах української економіки, зокрема, в металургії, хімічній промисловості, транспорті та сільському
господарстві.
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1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. – К.: Основи. – 241с. 2. Дахно І. І. Країни світу:
Енциклопедичний довідник / Дахно І. І., Тимофієв С.М. – К.: МАПА, 2010. – 608 с. 3. Зовнішньоекономічні
операції і контракти: Навч. Посіб. / Козик В. В., Панкова Л. А., Карп’як Я.
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ОЦІНКА РІВНЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Однією з найбільш ефективніших форм управління ринковою економікою є створення ефективної
податкової політики, бо саме податки є основним джерелом доходів держави і виступають важливим
економічним інструментом стимулювання та регулювання виробництва, забезпечення соціальних гарантій,
стимулюють ділову активність. Сьогодні акцент у податковій політиці робиться на фіскальній функції.
Фіскальний вплив податкової системи на економіку країни можна оцінити за допомогою показника
податкового навантаження який формується шляхом поєднання показників окремих податків. Дослідження
цього процесу є вихідною базою проведення податкових реформ, розвитку векторів впливу податків, виявлення
сфер надлишкового податкового тиску та обґрунтування оптимального рівня податкового навантаження, який
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дасть змогу задовольнити потреби соціально-економічного розвитку.
Виділяють кілька підходів до оцінювання рівня податкового навантаження, а саме:
-як відношення суми податкових надходжень у бюджет до величини сукупних доходів приватного сектору:
-як різниця між загальною сумою податкових надходжень і видатками й трансфертами з бюджету на
утримання приватного сектору економіки;
-як частка податкових бюджетних надходжень у валовому внутрішньому продукті[3, с.163].
Показники податкового навантаження в Україні наведені в табл. 1.
Слід відмітити, що рівень податкового навантаження в Україні за 2007-2012 роки постійно змінювався.
Якщо аналізувати тенденцію за 2009-2010 роки, то слід відмітити, що відбувалось зменшення податкового
навантаження. Так, у 2010 році рівень бюджетного податкового навантаження становив 21,4 %, що на 1,4 %
менше ніж у 2009 році та на 2,6 % менше ніж у 2008 році (табл. 1). Однак, як свідчать розрахунки у 2012 році
податкове навантаження досягло найвищого рівня – 26,6%. Україна віднесена до країн із найбільшою кількістю
платежів, що справляються за рік – за підрахунками їх кількість в цілому становить 135 з них – 5 податки на
прибутки та доходи, 108 – податки на працю та 22 – інші платежі[2, с.119]. Тоді як найменшу кількість
сплачують платежів у Китаї та Мальдівах – лише три. Так, для прикладу в Китаї середньостатистичній фірмі
доводиться робити лише близько трьох платежів у рік, що є найнижчим показником серед досліджуваних країн
світу. У Сінгапурі доводиться проводити п’ять оплат, що також є однією з найнижчих вимог у світі.
Таблиця 1
Показники податкового навантаження в Україні
Показики
Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Податкові надходження до Зведеного бюджету
161,2
227,1
208,0
234,4
334,7
374,1
України, млн. грн.
ВВП, млрд.грн.
720,7
948,1
913,3
1082,6
1302
1409
Рівень бюджетного податкового навантаження, %
22,4
24,0
22,8
21,7
25,7
26,6
Власні доходи пенсійного фонду
76
102,0
103,1
119,3
139,0
163,6
Податкове навантаження на працю, %
10,5
10,8
11,3
11,0
10,7
11,6
Рівень загального податкового
32,9
34,7
34,1
32,7
36,4
39
навантаження, %
В Україні відбулось спрощення податкової системи внаслідок зменшення кількості обов’язкових платежів
об’єднання кількох податків чи їх відміни зменшення ставок податків, зокрема зменшення ставки податку на
прибуток підприємств. Основним досягненням в напрямку вдосконалення податкової системи є прийняття
Податкового кодексу.
1. Бечко П.К. Основи оподаткування: Навчальний посібник. / П.К. Бечко, О.А. Захарчук. – К.: Центр
учбової літератури, 2009. – 168 c. 2. Адонін С.В. Поняття державної податкової політики в Україні / С.В.
Адонін // Держава та регіони. – 2011. – № 5. –[Серія: Економіка та підприємництво]. – С. 5-9. 3. Левченко
Н.М. Систематизація методик оцінки податкового навантаження насуб’єктів господарювання / Н.М.
Левченко //Сталий розвиток економіки. – 2011. – №6. – С. 270-275.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ
БІЗНЕС
Міжнародний туристичний бізнес на всіх етапах свого розвитку був чинником, що сприяв налагодженню
взаєморозуміння між державами та народами, важливим засобом зміцнення миру та дружби, активним
стимулятором розвитку зовнішньоекономічних, торговельних і культурних відносин. Туризм завжди був
сприятливим ґрунтом для міжнародної співпраці та як галузь у сучасній світовій економіці відігравав значну
роль. Він є сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення національного та місцевих бюджетів,
виконуючи при цьому економічну, соціально-культурну, політичну, рекреаційну, виховну та екологічну
функції.
За своїм туристично-реакційним потенціалом Україна має всі можливості стати туристичною державою
світового рівня. Інтеграційний процес у сфері туристичного бізнесу відкриває великі можливості для
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просування національного туристичного продукту на світоaвому ринку, а також залучення до українського
інформаційного простору світового передового досвіду організацій туристичної діяльності. Україна відкрита
для міжнародного співробітництва.
Однак існує низка проблем, яка не дозволяє Україні отримати все можливе від такої перспективної на
сучасному етапі галузі бізнесу як туризм. Особливими проблемами є ті, які зараз перешкоджають взаємо
зближенню і утворенню взаємозв’язків нашої країни зі світом у сфері міжнародного туристичного бізнесу.
Основою причинами гальмування інтеграції України у міжнародних туристичних бізнесу є відсутність цілісної
системи державного управління. Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України, державна політика у сфері
туризму мала б бути скоригована згідно з документами Всесвітньої туристичної організації (ЮН ВТО), а також
прийнятими на їх основі рекомендаціями Ради Європи з питань сталого розвитку туризму, серед яких:
“Генеральний курс для сталого й екологічного безпечного розвитку туризму”, “Політика сталого туризму на
природоохоронних територіях”, “Політика розвитку сталого те екологічного безпечного туризму на
прибережних територіях”. Прийняття світових та європейських стандартів розвитку туризму сприяло б не
тільки соціально-економічному зростанню України а й створенню передумов для сприйняття її світовим
співтовариством як рівноправного партнера.
На думку одного з провідних спеціалістів туризму Роберта А. Брамера, “у теперішній час найбільш
гальмівним фактором у розвитку туризму на суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку
політиків та громадської влади. Коли на туризм не зважають, його доходи не визначені, відсутнє ретельне
планування та, як наслідок, відсутність і розвиток. Як тільки буде глибока зацікавленість на законодавчому
рівні, поєднання зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на більш високий рівень не тільки у вигляді
декларації, а й конкретних заходів щодо встановлення та підтримки економічних зв’язків, почне ефективно
діяти маркетинг у сфері туризму, відтоді можна розраховувати на видимі результати”. Виникає і така проблема
як невідповідність переважної більшості туристичних закладів міжнародним стандартам, що і являються
перешкодою для співпраці з іноземними туристичними підприємствами та організаціями.
До основних проблем інтеграції України в міжнародну туристичну галузь відносять також і такі:
відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвитку перспективних видів туризму;
повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази туризму; недостатня забезпеченість
туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами; недостатність державної підтримки та комплексного
підходу до рекламування національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринку
туристичних послуг; високі податки, невирішеність питань із приватизації землі та захисту приватного
капіталу, відсутність системи регулювання зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг, розширення і
зміцнення з урахуванням існуючої міжнародної практики.
Отже, з усіх вище згаданих проблем, індустрія туризму, що є складною за структурою галуззю, особливо
потребує чітких та прозорих правових взаємовідносин як між всіма суб`єктами діяльності у сфері туризму, так і
з клієнтом. А практика доводить, що українське законодавство потребує вдосконалення, розширення і
зміцнення. Лише в результаті активної державної політики та узгоджених дій усіх органів державної та місцевої
влади з розвитку туризму, створення прийнятих і прозорих правил гри, сприйняття міжнародного туризму як
засобу інтеграції у світовий простір, а також як форми розвитку інтеграційних комунікацій туризм стане
потужною індустрією. Вона буде джерелом значних і стабільних надходжень до бюджетів.
1. Вікіпедія Електронний ресурс – Режим доступу: wk.wikipedia.org. 2. Горбач Л.М.Міжнародні економічні
відносини.2005р.3.Закон України «Про туризм». Електронний ресурс. –Режим доступу: zakon4.rada.
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
У сучасних умовах розвитку економіки світу важливим фактором для кожної держави є не лише ведення
внутрішньої політики, а й підтримання та розширення сфер зовнішньоторговельної політики. Україна має
хороші перспективи розвитку, оскільки присутній не лише природно-ресурсний, а й науково-технічний
потенціал, що в майбутньому може забезпечити високу конкурентоспроможність серед інших країн світу.
Метою даної тези є дослідження в сучасних умовах ринкової економіки зовнішньоторговельних відносин
України з Республікою Польщею, визначення обсягів та структури експорту та імпорту вітчизняних товарів та
послуг.
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Польща залишається одним із головних стратегічних партнерів України на європейському континенті,
насамперед щодо підтримки її зусиль, пов’язаних із наближенням до ЄС та можливим майбутнім членством у
цьому об’єднанні. Незмінність такої позиції впродовж тривалого часу набула для України важливого значення
як у контексті успішної реалізації політики європейської інтеграції, так і щодо розвитку двостороннього
економічного співробітництва з Польщею. Тому українсько-польське економічне співробітництво виступає
об’єктом першочергової уваги з погляду виявлення резервів удосконалення господарських взаємовідносин
України з постсоціалістичними країнами – членами ЄС на сучасному етапі європейської інтеграції. Це
стосується як державної політики загалом, так і окремих її складових, зокрема економічної, соціальної,
регіональної та інших[3].
Для України Республіка Польща була, є і буде ключовим стратегічним партнером, із яким ми розвиваємо
всебічний двосторонній діалог, поглиблюємо взаємовигідну співпрацю. Так, за результатами різних джерел
Польща посідає друге місце (76,6 % респондентів, а у районах пограниччя – перше) за пріоритетністю
двосторонніх відносин після Російської Федерації (78,7 % респондентів)[1; с.4].
Протягом останніх трьох років обіг товарів та послуг між Україною та Республікою Польща практично
повністю відновився (після значного, майже у 2 рази, скорочення у 2009 році, яке було викликане світовою
фінансово-економічною кризою), і, за українськими даними, у 2012 році становив 6,5 млрд. дол. США.[2]
Обсяг експорту в Польщу в 2012 році становив 2576,2 млн. дол.США, що на 217,9 млн. дол..США. менше
ніж у попередньому році (у 2011році – 2794,1 млн.дол. США). Імпорт навпаки зріс – у 2011 році складав 3183,4
млн.дол. США, а у 2012 році зріс на 383,7 млн.дол. США до 3567,1 млн.дол. США. У структурі експорту
найбільшу частку займає продукція металургійної, видобувної галузі, продукція машинобудування, а також
продукція легкої промисловості та сільського господарства. Найбільше в Україну імпортується полімерні
матеріали та пластмаси, електричні машини, устаткування, косметичні препарати, продукція харчової
промисловості. Отже, в експорті України до Польщі переважає сировина, а готові вироби різних галузей
виробництва в експорті Польщі до України.
Позитивним є й зростання обсягу прями іноземні інвестиції (акціонерного капіталу) в економіку України
від цього партнера. Можна спостерігати постійну динаміку їх зростання – у 2009 році – 690,1 млн.дол. США., у
2010 році - 866,7 млн.дол. США., у 2011 році - 932,8 млн.дол. США., у 2012 році - 916,4 млн.дол. США.[4,
с.143].
Отже, можна зробити висновок, що українсько-польське економічне співробітництво є досить активним,
продуктивним та взаємовигідним для обох країн. У сучасних умовах така діяльність є важливою для України,
оскільки її співпраця з сусідом-членом ЄС забезпечує відкриття нових перспектив у зовнішньоекономічній
діяльності.
1.Макаренко Є. Україна і Польща в процесах євроінтеграції // Актуальні проблеми МВ. – К. – 2005. – Вип.
55. – Ч. 2. – С. 3–9. 2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]//. –
Режим доступу: me.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=199235&cat_id= 38461 3. Павліха Н. В. Марчук Ю.
В. «Українсько-польське економічне співробітництво: сучасний стан та перспективи розвитку».
[Електронний ресурс]//. – Режим доступу: ukrpolnauka.wordpress.com/2011/10/25/83/ 4. Україна у цифрах у
2012 році / Держкомстат України; за ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2013. – 249 с.
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РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ
УКРАЇНИ
Однією із сучасних форм співробітництва для регіонів будь-якої країни є так звані єврорегіони –
утворення, що охоплюють частини різних країн, причому останні залишаються під національною юрисдикцією.
Місцеві органи влади розробляють і реалізують програми економічних, культурних та інших відносин з
регіонами країн-сусідів.
Географічне розташування України характеризується наявністю найдовшого серед європейських країни
кордону, у тому числі 19 регіонів є прикордонними, що говорить про наявність значних можливостей розвитку
відносин із прилеглими територіями сусідніх країн.
В Україні діє 9 єврорегіонів. Львівська область входить до двох - “Буг” та “Карпатський”. Саме ці
єврорегіони діють найбільш ефективно у порівнянні із східними, оскільки на реалізацію програм виділяються
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кошти ЄС.
Карпатський єврорегіон об’єднує 19 прикордонних адміністративно-територіальних одиниць.
Отже, особливу роль у реалізації економічного потенціалу відіграють прикордонні регіони, які у сучасних
умовах відіграють скоріше не розділяючу, а комунікативну функцію. Прикордонні території країни завдяки
своєму географічному розміщенню перетворюються на так званий “детектор основних тенденцій соціальноекономічного розвитку”, які відбуваються за кордоном. Також у зв’язку з цим можна сказати, що географічне
розташування регіону визначає певною мірою його майбутній розвиток.
У зв’язку з цим зростає роль прикордонного туризму — короткострокова міжнародна туристична подорож
в прикордонні райони сусідньої країни. Особливостями прикордонного туризму є проведення на прикордонних
нейтральних територіях Днів добросусідства, днів регіону, які сприяють зміцненню напрацьованих зв’язків.
Львівська область як прикордонний регіон України може відігравати особливу роль у забезпеченні взаємин
з ЄС, у тому числі, має усі необхідні умови для розвитку зовнішньої торгівлі із цими країнами.
Тому досить важливо у подальшому сприяти збереженню існуючих зовнішньоторговельних контактів між
підприємствами суміжних регіонів та встановленню нових. Їх активізації, на нашу думку, сприятимуть
відкриття у Львові торговельних представництв та філій провідних європейських компаній, розбудова
інфраструктурних обє’ктів, розширення виставкової діяльності.
У загальній структурі в’їздного туризму в Україні на громадян з РП припадає 8% Більшість їдуть у
приватних справах (85%) та зі службовою метою. З метою туризму відвідують Україну 7,9% поляків, для
навчання – 0,2%, культурного обміну – 0,7%.
У в’їзному туризмі в області переважають короткотривалі поїздки (як правило 3-4 дні) громадян Польщі
(третина від усіх туристів). Найпоширенішою метою туристично-екскурсійних турів залишаються відпочинок і
дозвілля. Кожен п’ятий іноземний турист відвідує Львівщину з метою лікування. Частка Львівщини у
туристичних потоках України становить 7%, наплив спричинений через популярність неорганізованого
туризму.
Отже, напрями розвитку туристичної діяльності у прикордонних регіонах повинні відображати специфічні
особливості регіонів – якщо регіон має яскраво виражений аграрний характер – то важливу роль для його
розвитку відіграє сільський туризм, якщо є мінеральні лікувальні джерела – то оздоровчий і т.д.
Сприяння зростанню зацікавленості у ознайомленні із львівською спадщиною сприятиме її подальше
перетворення на місце, привабливе для гостей, вітчизняних та іноземних туристів; впровадження рекламноінформаційної кампанії про туристичні можливості; запровадження і популяризація двосторонніх туристичних
програм і маршрутів. Розвитку спільної прикордонної діяльності можуть сприяти спеціально створені агенції
прикордонної співпраці.
Ефективне використання особливостей прикордонних регіонів, а також економічного, наукового та
трудового потенціалу, наявних ресурсів здатно підвищити рівень життя місцевого населення, забезпечити
оптимальну спеціалізацію у виробництві товарів і послуг, зміцнити туристичний потенціал та налагодити
міжрегіональне культурне співробітництво.
1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі..- К.: Основи, 1996 – 241 с. 2. Козик В., Панкова Л.,
Даниленко Н. Міжнародні економічні відносини. навчальний посібник для студентів економічних
спеціальностей.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ З КРАЇНАМИ ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ
Міжнародний туризм є однією з найважливіших галузей світової економіки. Сучасний міжнародний
туризм охоплює більше 100 країн.
Проблемами розвитку іноземного туризму займались такі українські дослідники, як М.П. Афанасьєв,
О.О. Любіцева, В.Ф. Кифяк, І.Ю. Мальська, І.Г. Смирнов, Л.М. Устименко, В.В. Худо, А.В. Вавринюк,
О.М. Гусєва, Н.Н. Коцан, Н.П. Луцишин та інші.
Найбільш розвинутими туристичними регіонами світу є Європа, Північна Америка та Африка. Туризм
найбільш поширений в тих країнах Африки, які розташовані близько до Європи та Азії, в число цих країн
входять Єгипет, Туніс, Ефіопія, Марокко, Алжир, і інші країни північної Африки. Відносини України та
арабських країн Африки у сфері туризму становлять особливий інтерес як для економістів, так і для
196

політологів, оскільки сприяють розвитку ефективного партнерства, стимулюють міжнаціональне спілкування
незалежно від релігійних та етнічних поглядів. Основними цілями туризму в Північну Африку є: екскурсійний,
рекреаційний, екзотичний, релігійний, розважальний туризми тощо[1].
Серед основних факторів, які сприяють розвитку туризму в Африці, варто виокремити наступні: близькість
до Європи та Азії; сприятливі кліматичні умови протягом усього року; наявність у багатьох прибережних
районах Африки прекрасних пляжів, на базі яких можна створити морські курорти; різноманітна екзотична
природа, зокрема унікальна фауна; розмаїття культурних і історичних визначних пам'яток у Північній Африці;
доступність кордонів для туристів.
До чинників, які стримують розвиток туризму в Африці можна віднести: низький економічний рівень
більшості Африканських країн; мало розвинена транспортна мережа; нестабільне внутрішньополітичне
становище ряду країн континенту; відсутність розвиненого внутрішнього туризму, що сприяє міжнародному;
уряди цих країн приділяють розвитку туризму недостатню увагу; окремі регіони континенту характеризуються
несприятливими кліматичними умовами (спека, суховії)[2].
На цей час кожна з країн Північної Африки має власну стратегію розвитку туристичного сектору, що на тлі
зростання негативного впливу світової фінансової кризи відповідає пріоритетам та основним напрямкам
розвитку їх національних економік. У 2012 році в порівнянні з 2011 роком чисельність іноземних туристів, що
відвідали країни арабського Магрибу зросла на 8,1 % (на 1 млн. туристів), близько 800 тис. з них відвідали
Лівію. В тому числі збільшилась і кількість туристів з України, так в 2012 році осіб, що їдуть в Північну
Африку з метою туризму на 6,3% більше ніж у 2012 році. Економіка таких країн, як Кенія, Танзанія, Марокко,
Туніс, Мадагаскар і Маврикій, значною мірою залежить від іноземного туризму, оскільки він є головним і
надійним джерелом іноземної валюти.
За даними Всесвітньої туристичної організації, серед країн Північної Африки, кілька років поспіль,
лідером за кількістю туристів є Єгипет (понад 10-12 млн. туристів щорічно, в тому числі з України приблизно
5-6 тис. туристів). Більше половини загальної кількості гостей у регіоні приймають країни Північної Африки,
такі як Марокко і Туніс. Частка прибуттів у ці країни складає 45% прибуттів в Африку, надходження від одного
туриста складають більше 300 доларів[2].
Таблиця 1
Динаміка чисельності туристичних потоків в країни Північної Африки за 2011-2012 роки[3]
Країна
Кількість туристів
Прибутки країн від
туризму, млрд. дол.
2011 рік
2012 рік
загалом
з України
загалом
з України
(млн. ос.)
(тис. ос.)
(млн. ос.)
(тис. ос.)
Марокко
9,7
33
10,57
35
2,5
Туніс
6,8
31,9
7,41
36,1
2,2
Алжир
3
18
3,27
22
1,6
Лівія
1,5
15
1,64
21
0,6
Єгипет
14
295
12,4
267
10,5
Африка з її багатим природним і культурним потенціалом має необхідні передумови для кращого розвитку
міжнародного туризму. З метою розширення участі у світовому туристичному обміні, більшості країн цього
регіону необхідно подолати хронічне відставання в інфраструктурі, поліпшити якість обслуговування туристів,
ліквідувати загрозу терористичних актів та вжити заходів для зниження загального рівня злочинності,
збільшити інвестиції в розвиток культурної спадщини Африки та відбудову споруд історичного значення,
зробити кордони доступнішими, а перебування туристів в країнах Північної Африки ще більш комфортним.
1. Окладникова Є.А. Міжнародний туризм. Географія туристських ресурсів світу: Навчальний посібник. М., СПб.: ІФК Омега-Л; Вчитель і учень, 2002. - 384с. 2. Тематичний випуск «Північна Африка» / / Турбізнес. 2011. - № 3 (129). 3. UNWTO Tourism Highlights, Edition 2009. World Tourism Organization [Електронний ресурс].
– Режим доступу: unwto.org/index.php.
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНЦЕПЦІЙ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
В західній науці проблеми інтеграції почали активно розроблятись у другій половині XX ст. Зусиллями
західних вчених було розроблено біля десятка концепцій інтеграції, зокрема, комунікативна (К. Дойч),
функціональна (Д. Мітрені), неофункціональна (Е. Гааз), уніфікаційна (Е. Етціоні) та інші.
Комунікативна концепція інтеграції американського дослідника Карла Дойча була побудована на принципі
«ізоморфізму» (уподібнення). Це дало йому можливість припускати, що політичні та економічні процеси,
зокрема, відносини між окремими державами, підпорядковуються ідентичним закономірностям, котрі були
логічно виведені кібернетикою (Н. Вінер). К. Дойч визначив і основний показник цих взаємовідносин — обсяг
контактів, зв'язків і обміну між їх учасниками. Звідси висновок: зростання обсягу зв'язків між учасниками
призводить до їх зближення та об'єднання, а при певних умовах і до створення нової держави чи
міждержавного об'єднання, а також виникнення «суспільства безпеки» (security community), тобто «суспільства,
в якому існує реальна впевненість в тому, що його члени не будуть вести між собою фізичної боротьби, а
будуть вирішувати суперечки іншими шляхами».
Добровільна інтеграція, яка відбувається з ініціативи політичної та економічної еліт і при масовій
підтримці населення кожної з частин, що інтегруються, може мати місце у відкритих суспільствах або між
ними. Яскравим прикладом тут може бути більшість західних країн, а також Європейське Співтовариство.
Прикладом такої інтеграції, на наш погляд, може служити створення на теренах колишнього СРСР
Співдружності Незалежних Держав (СНД).
Теоретичним осмисленням й обґрунтування практичної необхідності
інтеграційного розвитку країн із ринковою економікою в сучасних умовах займалися також інші
закордонні вчені (Ж. Руэфф, Р Шуман, В. Хальштейн, М Панич, Е Бенуа, Ж Монне, П. Робсон та ін.).
В найбільш загальному вигляді економічна інтеграція характеризується двома основними наслідками, які
ще називають статичними ефектами інтеграційного процесу. Внаслідок створення інтеграційного об'єднання,
реалізація принципу взаємної вільної торгівлі веде до зростання товаропотоків між його учасниками. Цей
результат називається ефектом розширення торгівлі «trade creation». Разом з тим, протекціонізм у відносинах з
третіми країнами та інтенсифікація взаємного товарообороту в межах інтеграційного угруповання призводить
до певного згортання торговельно-економічних відносин між ними та членами об'єднання. Такий результат в
економічній науці називається ефектом згортання торгівлі з третіми країнами й «trade diversion».
Ці ефекти були вперше описані економістом Джекобом Вінером. За визначенням Дж. Вінера розширення
торгівлі має місце тоді, коли економічна інтеграція веде до зміни походження продукту, тобто товар,
виготовлений національним виробником при більш високих видатках, замінюється аналогічним продуктом,
виготовленим в іншій країні-члені інтеграційного об'єднання, але при менших витратах ресурсів. Така заміна є,
без сумніву, кроком у напрямку розподілу ресурсів між галузями з використанням механізму вільної торгівлі. А
це потенційно сприяє підвищенню добробуту країни.
Очевидно, що країна матиме чистий виграш від участі в інтеграційному процесі тоді, коли ефект
розширення (збільшення) торгівлі буде в абсолютному вимірі більшим від ефекту згортання. В протилежному
разі країна зазнає чистих втрат внаслідок участі в тому чи іншому інтеграційному об'єднанні, і добробут нації
зменшується.рахунок створення підприємств всередині країн, що інтегруються.
1. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі..- К.: Основи, 1996 – 241 с. 2. Козик В., Панкова Л.,
Даниленко Н. Міжнародні економічні відносини. навчальний посібник для студентів економічних
спеціальностей. Львів: Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”, 1999, - 267 с. 3.
Міжнародна економіка: Підручник /Румянцев А.П. та інші.- К.: Знання – Прес, 2003. 4.Международные
экономические отношения. Интеграция: Учебное пособие для вузов /Ю.А. Щербанин, К.Л. Рожков, В.Е.
Рыбалкин, Г. Фишер.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-128 с.
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ: ТЕНДЕНЦІЇ
РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ
В умовах розвитку транснаціонального бізнесу зростає роль корпорацій, які контролюють до 50 %
світового промислового виробництва, 65 % зовнішньої торгівлі, 80 % патентів і ліцензій на нову техніку,
технології і ноу-хау[1]. У таких умовах вагомого значення набуває питання відповідальності організацій за
вплив її діяльності на навколишнє середовище, суспільство, за відповідність діяльності законодавству, ступінь
транспарентності операцій тощо.
За даними Reputation Institute, провідної консалтингової компанії з оцінювання репутації, найбільш
соціально відповідальними компаніями є представники сфери технологій. Лідерами рейтингу CSR RepTrak ™
100 Study є Microsoft, Google, Apple, IBM, Intel та ін. ІТ-підприємства становлять близько 25% від загальної
кількості[2]. При чому, компанії вказаної сфери зосереджуються на проблемах зміни клімату, КСВ у ланцюгу
постачання та питаннях працевлаштування[3]. Частка компаній автомобільної та пов’язаних із нею галузей
становить 21%. Натомість, представники легкої промисловості, ЗМІ та модної індустрії є найменш соціально
відповідальними[2] і переймаються питаннями зміни клімату, а також питаннями умов праці, здоров’я та
безпеки[3].
Що стосується України, то зважаючи на функціонування в умовах «виживання», здійснення КСВ
вітчизняними компаніями залежить від ряду чинників, зокрема розміру підприємства (пряма залежність). Окрім
того, найбільш соціально відповідальними є компанії сільського господарства, виробництва споживчих товарів
(81,4 %) та товарів промислового призначення. Водночас більше ніж половина компаній банківської сфери та
фінансових послуг впроваджують заходи із соціальної відповідальності раз на рік та рідше, і лише 17 %
підприємств цієї сфери здійснюють їх на постійній основі.
Соціально відповідальні заходи, здійснювані українськими компаніями, також різняться. Переважну
частину заходів із соціальної відповідальності, які впроваджують підприємства, можна віднести до трудових
практик (заходи із розвитку власного персоналу, відмова від використання примусової та дитячої праці,
відсутність дискримінації, впровадження програм поліпшення умов праці) та захисту здоров’я і безпеки
споживачів. Найменш поширеним для українських підприємств, які впроваджують соціально відповідальні
заходи, є захист природних ресурсів та співпраця з громадою[4].
Зважаючи на те, що частка компаній України, які не здійснюють КСВ, становить 32,7%[4], що свідчить про
наявність суттєвих перешкод впровадження соціальної відповідальності для вітчизняних підприємств. Для
більшості із них (61,4 %) заходи із соціальної відповідальності не є актуальними через нестачу коштів.
Нестача коштів є основним чинником невпровадження соціальної відповідальності для[4]: малих
підприємств; підприємств фінансової сфери, сфери виробництва товарів промислового призначення, компаній,
які надають побутові та комунальні послуги та підприємств зв’язку; переважної більшості компаній (90,2 %)
державної форми власності.
При чому, кожна десята компанія (11 %), що не здійснює заходи із соціальної відповідальності, вважає, що
це функція держави, а не бізнесу.
На основі проаналізованої інформації виділено наступні шляхи подолання перешкод впровадження
соціальної відповідальності[4]:
 пільгове оподаткування для підприємств, які впроваджують соціальну відповідальність;
 зменшення адміністративного тиску місцевих органів влади;
 пропозиції місцевої влади бізнесу щодо програм розвитку регіону;
 підвищення рівня довіри і лояльності споживачів та громади загалом;
 інтенсивніше висвітлення практики соціальної відповідальності в ЗМІ;
 публічне визнання з боку влади і громади;
 наявність банку соціальних програм або банку інформації в регіоні.
Отже, в умовах, що склалася в Україні, важливим є висвітлення згаданої теми та донесення рівня
значимості до суспільства та бізнес-структур шляхом позиціонування корпоративної соціальної
відповідальності як інструмента покращення іміджу компаній, корпоративного розвитку, охорони прав людини,
підтримання екосистеми, взаємодії з місцевими органами влади, державними структурами для вирішення
спільних соціальних проблем.
1. Македон В.В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної
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економіки України [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – Режим
доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Bmnef/2012_1_1/25.pdf. 2. Названо найбільш соціально відповідальні
компанії світу - Reputation Institute [Електронний ресурс] // Інформаційне агентство «Уніан» - Режим
доступу: unian.ua/news/540569-nazvano-naybilsh-sotsialno-vidpovidalni-kompaniji-svitu-reputation-institute.html. 3.
Doing Well by Doing Good [Електронний ресурс] // Intellexy. Media analysis leading to insights – Режим доступу:
intellexy.com/onews.php?id=1. 4. Зінченко А.Г., Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність 20052010: стан та перспективи розвитку. – К.: В-во «Фарбований лист», 2010 – 56 с.
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ТУРИСТИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
Розвиток туризму в Україні як чинник формування економіки держави зумовлює необхідність створення
галузевої системи підготовки та підвищення кваліфікації туристських кадрів, яка б виховувала фахівців,
здатних в умовах конкуренції працювати індивідуально і продуктивно. У жодній галузі немає такої кількості
працівників, які безпосередньо контактують з покупцями їх продукції, як у туризмі. Одночасно туризм є однією
з найбільш працезатратних галузей виробництва.
На першому етапі, в перші роки незалежності, Україна перебувала у стані економічної кризи. Кризові
явища охопили і туристичну галузь, що не викликало надто великої проблеми у фахівцях із туризму. У цей
період відбувалась реорганізація. Відповідно до нових суспільних умов, установ, закладів і організацій
пов’язаних із туристичною освітою, створених у радянський період. Засновано також перші навчальні заклади,
що спеціалізувались на підготовці фахівців з туристичної галузі.
Другий етап розвитку туристичної освіти характеризується доволі швидким зростанням її популярності.
Ліцензію на підготовку фахівців по туризму в цей період щороку отримувало до десяти, а іноді й більше
навчальних закладів. Важливою особливістю цього етапу було те, що підготовка фахівців із туризму
здійснювалась здебільшого в межах напрямку «Менеджмент». На цьому етапі до процесу підготовки фахівців із
туризму активно залучаються класичні університети. Наприклад, у Львівському національному університеті
імені Івана Франка на кафедрі географії України підготовка фахівців з менеджменту туризму розпочалася ще у
1997р.
Третій етап у розвитку туристичної освіти передусім пов'язаний з впровадження в державі нового
напрямку з підготовки фахівців – « Туризм». Зростання популярності туристичної освіти зрештою зробило
необхідним введення до переліку напрямів підготовки фахівців у вищих навчальних закладах окремого
напряму, пов’язаного виключно з туризмом. Відповідно, до «Переліку напрямів та спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, за відповідно освітньо-кваліфікаційними
рівнями», з квітня 2002р. введено напрям «Туризм». У наступні роки ліцензію, що надавала право на підготовку
фахівців з цього напрямку, отримало десятки вищих навчальних закладів. За короткий період він став
надзвичайно популярним, ввійшов до переліку напрямів, з яких щороку був найвищий конкурс серед
абітурієнтів.
Четвертий етап у розвитку туристичної освіти наразі характеризується деяким зменшенням її
популярності, що, з одного боку, можна пояснити поступовим насиченням туристичної освіти, а з іншої –
зменшенням загальної кількості абітурієнтів в Україні у зв’язку з досягненням віку навчання у вищих
навчальних закладах осіб, народжених у середині 90-тих років, в період піку демографічної кризи в державі.
Найближчим часом, на наш погляд, варто очікувати таких змін в системі туристичної освіти в державі:
- зменшуватиметься кількість абітурієнтів, що прагнутимуть здобувати туристичну освіту. Пов’язана ця
тенденція,по-перше, із загальним зменшенням кількості випускників середніх навчальних закладів у державі,
по друге, із деяким зменшенням зацікавленості туристичною освітою, внаслідок поступового насичення цього
освітнього сегменту фахівцями.
- зменшиться кількість вищих навчальних закладів, що готують фахівців із туризму, передусім коштом
невеликих приватних закладів, що не витримуватимуть конкуренції з боку потужних закладів.
- туристична освіта найефективніше розвивається в головних осередках підготовки цього напряму
фахівців для господарства держави; спеціалізованих закладах туристичного профілю та деяких найбільших
університетах України.
Особливу увагу слід приділити не лише підготовці кваліфікованих кадрів, а й вихованню особистостей, які
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своєю діяльністю сприятимуть створенню і розвитку демократичного, соціально та гуманістично орієнтованого суспільства. Подальший розвиток туристичної індустрії має ґрунтуватися на нових механізмах
господарювання, ефективних організаційно-управлінських структурах, економічній свободі виробників
туристського продукту, що в умовах вільної конкуренції забезпечить насичення ринку високоякісними
послугами і сприятиме соціально-економічному розвитку країни.
1. Про туризм. Закон України від 20 травня від 15.09.1995р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України.
– 2000 - N 324/95 – с.127. ISSN: 5-94735-113-8., 2.Про внесення змін до Закону України "Про туризм" [Текст]:
Пост. Каб Мин від 20.12. 2003. // Урядовий кур'єр. —2003. — № 244. — С. 15—19., 3. Державна програма
розвитку туризму на період 2001 - 2012 рр, Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006р. №
1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра".
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ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
Відомо, що туризм займає вагоме місце у світовій економіці і може у суттєвий спосіб впливати на
сукупність суспільно-економічних процесів, що викликатиме багато позитивних змін у цій площині.
Позитивний вплив туризму на локальну економіку у великій мірі здійснює концентрація туристичного
руху. Його величина залежить, передусім, від характеру туристичної місцевості, тобто наявності туристичних
атракцій. Чим ширша пропозиція та атракційність туристичних об'єктів певної місцевості, тим більший вплив і
значення туризму для локальної економіки.
Для того, щоб ефективно функціонували суб'єкти підприємницької діяльності та інші організації, які
надають туристичні послуги, на визначеній території, необхідно формувати регіональні інфраструктурні
елементи. Для цього потрібно:
активізувати розвиток місцевого сільського господарства та переробних підприємств, як джерела
харчових продуктів, роздрібної торгівлі, а також суб'єктів, які займаються виробництвом будівельних
матеріалів та будівництвом;
розвивати сфери, які безпосередньо пов'язані з туризмом
розвивати технічну інфраструктуру, яка полягає у централізованому постачанні питної води, газу,
електроенергії та водовідведенні, що забезпечить охорону природних цінностей, довкілля;
стимулювати розвиток соціальної інфраструктури (пункти охорони здоров'я, культурно-освітні та
спортивно рекреаційні об'єкти).
Зі спостережень та аналізу туристичної індустрії можна зробити висновок, що туризм на локальному чи
регіональному рівні може відігравати домінуючу роль у стимулюванні господарчого розвитку та приносити
економічну вигоду. Залежно від пропозиції туристичних підприємств та пропонування комплементарних благ і
послуг, туризм може здійснювати на місцевість поляризаційний,стимулюючий та нейтральний вплив.
Розглядаючи туризм як поляризаційний (диференційований) чинник суспільного та економічного розвитку
території, можна відмітити його вагомий і безпосередній вплив на цей процес. Розвиток туризму та сприятливі
умови для формування локальної туристичної економіки певної місцевості створюють визначені передумови до
комплексної спеціалізації, що в основному пов'язано з активізацією інших галузей народного господарства і
визначаєтья потребами та попитом туристів. Цей процес може відбуватися ефективно за умов кооперування
між суб'єктами підприємницької діяльності, а також державнимим установами, органами місцевого
самоврядування і громадськими організаціями.
Туризм як стимуляційний чинник суспільно-економічного розвитку території характерний для
місцевостей, регіонів, у яких туристична діяльність здійснює посередній вплив на локальну економіку. Це
відбувається з причини функціонування інших галузей народного господарства, які мають домінуюче значення.
Отже, туризм вважається додатковим чинником, який активізуєі стимулює розвиток місцевої економіки.
Нейтральне значення туризму проявляється тоді, коли надання туристичних послуг не впливає на суспільноекономійчний розвиток певної території.
Туризм приносить багато переваг у суспільно-економічній площині, ознак необхідно пам'ятати також про
його негативний вплив (особливо враховуючи природне середовище). Ці загрози виникають із нерозвинутої
інфраструктури або недотримання організаторами туристичного руху раніше задекларованих денних обсягів
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туристичного навантаження. Залишаючи поза увагою цілу сферу дисфункцій туризму, з огляду на довкілля,
варто представити негативні економічні наслідки від туризму у рекреаційнійно-відпочинкових місцевостях. З
економічного бачення, певною загрозою для локальної туристичної економіки є надмірна залежність туризму
від всього народного господарства. Так відбувається, коли маємо справу з таким явищем, яке визначається як
"туристична монокультура". Особливістю її прояву є те, що туристична діяльність у певному регіоні чи
місцевості генерує фінансові надходження тільки і виключно від надання послуг, оминаючи тим самим інші
галузі народного господарства. У випадку, коли з'являється визначений чинник, який не сприяє та гальмує
розвиток туризму, то наступає спад виробництва і зменшується значення певної місцевості. До інших
негативних економічних наслідків можна віднести: зростання цін на землю, продукти і послуги; інфляційні
процеси, сезонність і безробіття, залежність від кон'юктурних коливань, скуповування власності та певну
економічну залежність.
З метою виявлення і обмеження будь-яких негативних наслідків розвитку туризму та ефективного
функціонування туристичної сфери на кожному територіальному рівні необхідне оволодіння важелями
ринкових механізмів, здатність функціонування на конкуентоспроможних туристичних ринках та вміння
впровадження ефективної управлінсько-маркетингової системи у регіональному і локальному укладі.
Важливим знаряддям суспільно- економічного розвитку локальної туристичної індустрії є опрацювання і
впровадження стратегії розвитку, а також здатність отримання ресурсів на її реалізацію та фінансування
закладених цілей. У цьому контексті необхідно звернути увагу на значення локальної економічної політики, в
тому числі туристичної, яка може у ефективний спосіб формувати та активізувати діяльність суб'єктів
господарювання на певній території.
1. Кудла Н.Є. Екологізація туристичної діяльності [Текст]: матерали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта / Н.Є. Кудла, Н.В. Клок – Умань, 2010 – С. 143137.
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УКРАЇНСЬКО-БРАЗИЛЬСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Бразилія визнала незалежність України 26 грудня 1991. Двосторонні відносини були встановлені два місяці
по тому, 11 лютого 1992 року.
Українсько-бразильське торговельно-економічне співробітництво здійснюється у відповідності з чинними
двосторонніми документами, зокрема, Угоди про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України
та Урядом Бразилії від 25.10.1995р., інших договорів економічного характеру, а також Протоколів Першого,
Другого, Третього, Четвертого та П’ятого спільних засідань Міжурядової Комісії з торговельно-економічного
співробітництва (МКТЕС).
Двосторонні контакти значно збільшилися після інавгурації президента Луїса Лула. У вересні 2003 року
президенти України і Бразилії зустрілися в Нью-Йорку, в ході 58-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Державному рівні діалог продовжився з офіційним візитом Президента України до Бразилії в жовтні 2003 року
і Президента Бразилії в Україну в 2004 році. Двосторонній діалог на вищому рівні була продовжені у вересні
2005 року в рамках участі президентів України та Бразилії у діяльності 60-й сесії Генеральної Асамблеї
Організації Об'єднаних Націй.
У період 29-30 вересня 2011 року у м. Київ відбулося П’яте засідання Спільної українсько-бразильської
МККТЕС. Українську делегацію очолював Голова Української частини Комісії, Міністр енергетики та
вугільної промисловості України Юрій Бойко. Бразильську делегацію очолювала Голова Бразильської частини
Комісії, Заступник Генерального секретаря з політичних питань-І Міністерства закордонних справ Бразилії,
Посол Вера Лусіа Барроуін Крівано Машаду.
Згідно з даними Держкомстату України, за 12 місяців 2011 року загальний обсяг взаємної торгівлі
товарами між Україною та Бразилією збільшився у порівнянні з попереднім роком на 24% (на 196,02 млн. дол.
США) і становив 1015,5 млн. дол. США. Експорт українських товарів до Бразилії збільшився на 31% (на 112,7
млн. дол. США) та склав 472,6 млн. дол. США. Імпорт товарів в Україну збільшився на 18% (на 83,3 млн. дол.
США) і становив 542,9 млн. дол. США.
Протягом цього періоду часу товарна структура зовнішньої торгівлі з Бразилією не зазнала значних змін.
Основними групами в структурі вітчизняного експорту залишились мінеральні добрива (71,6%), чорні метали
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(13,8%), енергетичні матеріали (6,9%), гума (3,4%) та фармацевтична продукція (0,8%). В імпорті до України
бразильських товарів продовжувала переважати сільськогосподарська продукція – цукор (24,2%), тютюн (16%),
м'ясо та харчові субпродукти (13,6%), різні харчові продукти (10,6%), а також руди (13,1%) та чорні метали
(8,9%).
Основним чинником зростання обсягу українсько-бразильської торгівлі стало пожвавлення взаємодії між
зацікавленими у співпраці бізнес-структурами обох країн, що підтверджується активізацією обміну делегаціями
в цій сфері.
Бразильська сторона наголошує на зацікавленості у налагодженні та поглибленні співпраці з Україною у
таких технологічних галузях, як машинобудування, в тому числі транспортне та металургійне, суднобудування,
фармакологічна промисловість, що дає підстави сподіватися на можливі позитивні зрушення в номенклатурі
експорту з України.
Значного поштовху подальшому розвитку торговельно-економічної та науково-технічної співпраці
повинен надати спільний проект «Алкантара-Циклон-Спейс», який перейшов у фазу практичного втілення у
життя. Наразі існує перспектива здійснення першого запуску ракети-носія «Циклон-4» наприкінці 2013 року.
Надалі бразильська сторона планує здійснювати комерційні запуски ракет і супутників, прибутки від яких
будуть порівну ділитися між двома країнами.
Ще одним перспективним проектом українсько-бразильського співробітництва у фармацевтичній сфері,
започаткування якого відбулось у 2006 році, є співпраця державного підприємства «Індар» (м. Київ) та
бразильської державної фармакологічної компанії «Фіокрус» (м. Ріо-де-Жанейро) щодо налагодження випуску
в Бразилії інсуліну за українськими технологіями. Першим етапом його реалізації є постачання українського
інсуліну до цієї країни, що успішно здійснюється.
1. Економіка зарубіжних країн: Підручник/ А.С.Філіпенко та ін. – К.: Либідь, 1996. 2. Економіка
Бразилії[Електрониий ресурс]- Режим доступу: en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brazil#Agriculture_ and_food_
production 3. Економічні відносини Бразилії з Україною[Електрониий ресурс]- Режим доступу:
brazil.mfa.gov.ua/ua/ukraine-br/trade
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ
Міжнародний ринок деривативів - це строковий сегмент міжнародного фінансового ринку, на якому
здійснюється торгівля похідними фінансовими інструментами. За економічним змістом ринок похідних
фінансових інструментів - це сукупність економічних відносин щодо перерозподілу ризиків, які виникають у
процесі обміну фінансовими інструментами чи товарами.
При цьому похідні фінансові інструменти - це інструменти, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з
купівлею-продажем певних фінансових чи матеріальних активів. Крім того, їх можна визначити як контракти,
що укладаються з метою перерозподілу фінансових ризиків і передбачають фіксацію всіх умов проведення в
майбутньому певної операції (купівлі, продажу, обміну, емісії) з інструментом, який є предметом угоди. Отже,
особливістю похідних фінансових інструментів (деривативів) є те, що їх інвестиційна віддача залежить від
фінансових інструментів, від яких вони власне і походять, тобто їхній обіг пов'язаний з обігом базового активу.
Похідні фінансові інструменти (деривативи) дістали свою назву від англійського терміна "derivative" "вторинний, похідний", оскільки їх вартість є похідною від вартості базових інструментів, покладених в основу
угоди. Базовим інструментом у подібних контрактах фінансового характеру можуть бути як окремі види
первинних фінансових інструментів - грошові кошти в національній та іноземній валютах, цінні папери,
фінансові показники у вигляді індексів, курсів, відсоткових ставок, так і самі деривативи. Слід зауважити, що
предметом подібних контрактів можуть виступати не лише фінансові інструменти, але й біржові товари,
відповідно до цього розрізняють фінансові і товарні деривативи. Існує 4 види деривативів: деривативи
валютних ринків, відсоткові, кредитні та фондові деривативи[1].
Під деривативами валютних ринків розуміють договори про купівлю продаж різних іноземних валют, з
подальшим виконанням боргів (через певний період часу і у зв'язку із змінами курсу валюти). Валютні
деривативи поділяються на три основні групи: опціони,ф'ючерси (або так звані форварди) – всі вони
відносяться до групи термінових фінансових інструментів. Процентні деривативи з'явилися в період
дестабілізації короткострокових процентних ставок і використовуються для страхування процентних ризиків.
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Застосування процентних деривативів забезпечує повну ліквідність ринків, які займаються позиковими
капіталами і можливість фіксації, так званої норми, для одержуваної підприємствами в майбутньому вигоди[2].
Кредитні деривативи називаються збалансованими фінансовими інструментами, за допомогою яких перша
сторона по активу переносить кредитний ризик на другу сторону (звану гарантом), не вдаючись до фізичного
продажу активу. Тобто, кредитні деривативи, відокремлюють від активу кредитний ризик, з метою його
подальшої передачі контрагенту. Кредитні деривативи мають терміновий характер. До числа фондових
дериваторів слід віднести: форварди, опціони і ф'ючерсні контракти, депозитні свідоцтва і т. д. На відміну від
всіх інших деривативів, їх базовим активом вважаються будь-які цінні папери[3].
Головним завданням, яке повинен виконувати ринок цінних паперів, є забезпечення умов для залучення
інвестицій на підприємства, доступ цих підприємств до більш дешевого, порівняно з іншими джерелами,
капіталу. Залучення інвестицій у цінні папери відбувається шляхом придбання цінних паперів в процесі їх
емісії. Такий показник, як обсяг залучених інвестицій в економіку України через інструменти фондового ринку
за результатами 2012 року склав 67,23 млрд грн. Можна відмітити стабільність цього показника протягом
останніх років. Що ж стосується певних показників діяльності біржового ринку, то за результатами торгів на
організаторах торгівлі, обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами становив у 2012 році 263,67
млрд грн, що більше на 11,99 % у порівнянні з 2011 роком. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні
знаходиться лише на початковому етапі розвитку, обсяги торгівлі деривативами незначні, а спектр цих
інструментів – вкрай обмежений. У 2012 році обсяг торгів деривативами склав 0,98 % загального обсягу торгів
на фондовому ринку. При цьому, більш ніж 99 % обсягу торгів на біржовому ринку припадає на дві з
українських фондових бірж.
1. Історія інвесторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: investblog.net.ua/fondovyj-rynok/deryvatyvypohidnyj-finansovyj-instrument 2. Величко Г.О. Фінанси підприємств: навчальний посібник /Г.О. Величко,
Л.М. Дейніс. – Одеса: ПАЛЬМІРА, 2006. - 196с. 3. Міжнародний ринок похідних цінних паперів [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
pidruchniki.ws/1055012344242/finansi/mizhnarodniy
_rinok
_pohidnih
_tsinnih_paperiv_derivativiv
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РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ
Українська держава визначила туристську діяльність однією з пріоритетних галузей національної
економіки і культури. Це закріплено в Законі України „Про туризм” (1995р.).
Ефективність фінансово-господарської діяльності підприємств готельного господарства в умовах ринкових
відносин визначається перш за все такими основними показниками, як загальна сума доходів, витрат і
прибутку, отриманих від всіх видів господарських операцій, я також відносні якісні показники, що
характеризують використання окремих видів ресурсів в процесі цієї діяльності. Ці показники характеризують
ефективність економічної політики, її перспективність, конкурентноспроможну позицію на споживчому ринку.
Об’єктом аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності є сукупність показників, які
характеризують фінансову та господарську діяльність підприємства, а також аналіз головних факторів, що
визначають цю ефективність та діють на макрорівні підприємства. Тобто це внутрішні та зовнішні фактори, що
впливають на ефективність використання фінансових ресурсів підприємства.
Економічно розвинуті країни світу в основному завершили формування високопродуктивної
ресурсозберігаючої моделі економічної діяльності, яка б створювала умови для забезпечення їх сталого
розвитку. В Україні ж ці процеси ще не набули завершеного вигляду, йде інтенсивний пошук найбільш
прийнятних моделей соціально-економічного розвитку не лише держави загалом, але й окремих її регіонів.
Для Львівщини таким стратегічним орієнтиром є туристично-рекреаційна сфера. Структурні трансформації
господарства регіону в бік пріоритетної розбудови саме цього сектора економіки забезпечать збалансований
високоефективний ресурсозберігаючий розвиток території.
Львівщина традиційно була областю, де перспективи туристично-рекреаційної індустрії були і
залишаються одними з найкращих в Україні. природно-ресурсний та історико-культурний потенціал у
поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи та існуючий багаторічний досвід і
напрацювання у сфері рекреації є достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи санаторнокурортного лікування, туризму та відпочинку, орієнтованої як на внутрішнього споживача, так і на
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обслуговування іноземного контингенту.
За наявністю рекреаційних ресурсів Львівська область займає одне з провідній місць в державі. Природні
рекреаційні ресурси Львівщини представлені лікувальними мінеральними водами, лікувальними грязями,
озокеритом, кліматичними, водними, лісовими. Частка природно-рекреаційного потенціалу Львівщини у
сумарному природно-ресурсному потенціалі України складає 5.377%о. Серед карпатських областей за
сумарним потенціалом природних рекреаційних ресурсів вона поступається лише Закарпаттю (7,036%о). 9
структурі рекреаційних ресурсів області 70% припадає на ресурси відпочинку і туризму і 30% - на ресурси
санаторно-курортного лікування. У сумарному природно-ресурсному потенціалі Львівської області природні
рекреаційні ресурси становлять 14 3%, що значно вище відповідного показника по Україні (9,5%).
На основі математичного моделювання з’ясовано, яка ж із діючих систем оподаткування є найбільш
сприятлива для використання суб’єктами готельного бізнесу. Результати досліджень показали, що найбільш
привабливою є спрощена система оподаткування без сплати ПДВ. Однак, відзначено, що сформовані і
регламентовані спрощені системи оподаткування все одно є надто обтяжливими для підприємств готельного
бізнесу, оскільки містять велике навантаження єдиним соціальним внеском, а витрати пов’язані з їх
оподаткуванням на відміну від загальної системи не можна списати на зменшення об’єкта оподаткування.
Доведено, що невигідною є застосування спрощеної системи оподаткування за умови зниження цін або індексу
виручки від реалізації, високої частки витрат на оплату праці. За таких умов краще застосовувати загальну
систему оподаткування. Діюча кількість систем оподаткування не зменшує рівня податкового навантаження на
суб’єктів готельного бізнесу, а в випадкам різного співвідношення матеріальних витрат та витрат на оплату
праці регламентовані пільгові системи маю надзвичайно високе податкове навантаження. Відповідно це
потребує застосування заходів держави, які мають бути направлені на зменшення податкового навантаження, а
саме: зниження ставки ПДВ, що зменшить податковий тягар на ціну та формування матеріальних витрат
пов’язаних із виготовлення готельної послуги та її реалізації; зменшення єдиного соціального внеску, що
зменшить рівень оподаткування фонду оплати праці. Все це сприятиме зменшенню собівартості та рівня цін на
готельні послуги; створення потенційних можливостей для зростання попиту на них як з боку вітчизняних
туристів, так і іноземних.
1. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. У 3-х частинах: Підручник. - К.: ВД
"К. - М.Академія" - Чернівці: Зелена Буковина, 1999. - 568с. 2. Концепція розвитку санаторно-курортної сфери,
туризму і відпочинку у Львівській області. - Львів, 2002. - 43с. 3. Конституція України, затверджена
Постановою Верховної Ради України від 28.06.96р. 4. Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: УкраїнськоФінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.
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ПРОБЛЕМИ НЕДРУЖНЬОГО ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ефективність функціонування економіки будь-якої країни залежить від стабільного розвитку
підприємницької діяльності. З розвитком світової економіки все більш актуальними стають процеси злиття та
поглинання підприємств. Актуальність полягає в тому, що для пострадянських країн злиття та поглинання – це
засоби нагромадження капіталу, збільшення своєї частки на ринку та здійснення інвестицій. Незважаючи на
позитивні аспекти злиттів та поглинань, в Україні більш поширене силове захоплення підприємств
(рейдерство). Протягом останніх років рейдерство в Україні перетворилося на справжню суспільну катастрофу,
яка не тільки загрожує розвиткові економіки України та спричиняє хаос правової системи, а й робить
сумнівним перспективи існування та розвитку в Україні приватного середнього та малого бізнесу[2].
Поширеність рейдерських атак негативно впливає на міжнародну діяльність, інвестиційний клімат країни,
бо не завжди виконуються гарантії прав власності і можливі ситуації захоплення підприємств у законних
власників.
Важко підрахувати, скільки підприємств піддалося, і скільки знаходяться в небезпеці піддатися
рейдерській атаці, проте, виходячи з оцінки законності української приватизації, прогнозують зростання
рейдерської активності в Україні[1] та збільшення кількості недружніх злиттів-поглинань. Рейдерську атаку
може зазнати будь-яке підприємство в країні, яке має недосконалий менеджмент.
Якщо проаналізувати практику здійснюваних в Україні загалом рейдерських захоплень, можна виділити
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дві основні ознаки і складові рейдерства:
-це завжди недружне поглинання, втрата контролю над підприємством або майном поза волею його
власника;
-раптовість здійснення рейдерських атак[2].
Починати боротися з можливими рейдерськими атаками необхідно ще з моменту створення компанії або
придбання контролю над нею. Це повинні бути комплексні заходи, і здійснюватися вони повинні постійно,
навіть якщо на сьогоднішній день очевидної загрози нападу немає. Природно, панацеї від рейдерства не існує, і
повністю виключити можливість появи державного виконавця з рішенням районного суду, що знаходиться в
сусідній області, про те, що «все вже по-іншому». Проте система відповідних заходів дозволить істотно знизити
ризик рейдерської атаки і допоможе більш успішно протидіяти рейдерам у разі їх появи:
1. Історія створення підприємства повинна бути бездоганною, а його установчі документи повністю
відповідати чинному законодавству України.
2. Придбання (відчуження) активів компанії слід здійснювати у суворій відповідності з законодавством.
Всі розрахунки бажано проводити офіційно, із зазначенням у договорах їх реальних сум.
3. В усіх договорах, що укладаються та за якими підприємство виступає стороною – боржником, повинна
бути передбачена умова, що уступка права вимоги за договором може бути здійснена тільки за згодою
боржника. Це дозволить запобігти неконтрольованій скупці боргів.
4.Необхідно здійснювати постійний моніторинг:
- активів і зобов'язань шляхом періодичного отримання виписок з реєстрів операцій, іпотек, заборон
відчуження нерухомого майна, обтяження рухомого майна;
- судових рішень (на сьогоднішній день це дозволяє робити створена і вже працююча система реєстрів
судових рішень у господарських, цивільних, кримінальних справах, яка доступна всім у мережі Інтернету).
5.Доцільно також виготовити пакет нотаріально-засвідчених документів, що складається із установчих
документів, протоколів загальних зборів, рішень керівних і контролюючих органів, зразків підписів основних
власників і менеджменту, відбитку печатки, правовстановлюючих документів на основні активи. Такий пакет
варто зберігати за межами території компанії в важкодоступному для третіх осіб місці, наприклад, у нотаріуса,
в банківському сейфі тощо.
6.Часто трапляється, що рейдерів «відлякує» й існування значної кількості зобов'язань компанії, термін
виконання яких вже настав, наявність кредиторської заборгованості, знаходження активів підприємства в
заставі. В цьому випадку захоплення для рейдерів може виявитися недоцільним з фінансової точки зору[2].
Рейдерство є явищем, характерним для будь-якої перехідної, нестабільної економіки. Суспільна
небезпечність рейдерства полягає не лише в посяганні на власність окремих осіб, а й на економічну безпеку
держави в цілому, оскільки призводить до руйнування підприємств, які ефективно працюють, загострює
соціальне напруження, знижує інвестиційну привабливість країни для іноземних інвесторів та знижує розвиток
міжнародної економічної діяльності підприємства.
1.Каліцінська К.О. Рейдерство як ризик впливу на економічну безпеку підприємства. [Електронний ресурс]
/ Режим доступу: rusnauka.com/19_DSN_2010/ 2. Широкова А. Рейдерство: технологии захвата и методы
противодействия.[Электронный ресурс].– Режим доступа: buhgalteria.ru/article/n41253.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
Досліджуємо проблеми розробки та застосування окреслених понять під час викладання спеціальних
туристичних дисциплін у професійній підготовці фахівців сфери туризму до проектування регіональних
маршрутів. Схема поділу території України, що викликана потребами розвитку туристичної галузі,
обумовлюється впливом природних і соціально-економічних чинників. І саме на підставі цих факторів
виділяються туристичні регіони і райони. Туристичний регіон розглядається науковцем як територіальнотуристичну система, яка поєднує кілька туристичних районів, що мають свої специфічні особливості і об'єднані
географічними, історичними, ресурсними.[1] факторами; туристичний район – як група туристичних
комплексів, об'єднаних спільною територіальною структурою туристичного господарства. Єдиної схеми
туристичного районування на сьогодні не розроблено. Частиною дослідників відокремлюється чотири
туристичних регіони: Карпатський, Поліський, Дніпровський і Азово-Чорноморський, які, в свою чергу
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поділяються на 35 туристичних районів. Також виділяють сім регіонів: Карпатський (західний), ВолинськоТернопільський (північно-західний, або поліський), Житомирсько-Вінницький (буферний), Київський
(центральний),
Харківський
(північно-східний),
Дніпровсько-Донецький
(південно-східний),
Причорноморський (південний). Основою туристичного районування є рекреаційне районування, тобто поділ
території на окремі таксономічні одиниці, що відрізняються туристичною спеціалізацією, структурою
рекреаційних ресурсів і напрямом їх освоєння. Рекреаційні ресурси характеризуються природними умовами,
площею їх поширення, тривалістю використання. Рекреаційне районування на сьогодні теж не є остаточно
розробленим і жорстко усталеним[4, с. 22-23].
У географічній енциклопедії України наводиться наступне визначення поняття рекреаційний регіон” – це
територіальна рекреаційна система, у яку входять підсистеми тривалого та короткочасного відпочинку,
санаторно-курортного лікування і туризму, а також управління обслуговування, транспорту, переважно в межах
економічного району. Рекреаційний регіон об'єднує рекреаційні райони, які складаються з підрайонів, окремих
курортів, природних парків, зон відпочинку та центрів туризму, та характеризується територіальним
поєднанням географічних, бальнеологічних та інших ознак[2, с. 121]. Тут наводиться дві схеми поділу території
країни на чотири рекреаційні регіони (Азово-Чорноморський, Дніпровсько-Дністровський, Карпатський,
Кримський) і вісім рекреаційних районів (Євпаторійський, Донецький, Одеський, Приазовський,
Придніпровський, Придністровський, Феодосійський та Ялтинський). За цією класифікацією Луганська та
Донецька області формують Донецький рекреаційний район, який у свою чергу входить до ДніпровськоДністровського рекреаційного регіону. З'ясовувати зміст поняття “туристичний регіон” є дві трактації цього
терміну. Згідно першої туристичний регіон розглядається як територія, якій належать спеціальні заклади і
послуги, що необхідні для організації відпочинку, навчального процесу або оздоровлення”. Туристичним
регіоном може вважатися як будь-яке велике місто, так і невеликий населений пункт, що має пам'ятки історії і
культури та інші об'єкти, які приваблюють увагу туристів. Регіони поділяються на регіони широкої та вузької
спеціалізації. Різниця між ними у тому, що „ вибір туристичного регіону широкої спеціалізації можна вважати
випадковим, оскільки сам регіон не представляє для туриста інтересу на відміну від регіону з вузькою
спеціалізацією, перебування в яких туристом планується заздалегідь”. За другим визначенням туристичний
регіон становить собою групу країн, які мають схожі умови розвитку і характеризуються спільністю генезису і
взаємозв'язком компонентів туристської індустрії[3, с. 268].
Факти про туризм в Україні. 14 грудня 2001 року указом Президента України створено Державну
туристичну адміністрацію України. В 2003 році згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2003р. за № 29996 «Про затвердження структури центрального апарату Державної туристичної адміністрації
України» її було перезатверджено. В адміністрації було створено Департамент розвитку курортів та
туристично-рекреаційної сфери. Відповідно такій схемі утворення та реорганізації структур управління
державної політики в галузі туризму на державному рівні всі ці процеси відбулися і на рівні регіональному.
Також було створено і діє на сьогодні Міністерство курортів і туризму Кримської Автономної республіки. З
2005 року Міністерство Культури України було визначено центральним органом виконавчої влади в галузі
туризму, і воно стало значитися як Мінітерство туризму.[4]
1. Александрова А.Ю. Международный туризм / А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 2.
Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів:[монографія] / М. Борущак. – Л.:
ІРД НАН України, 2006. – 288с. 3. Борущак М. Стратегія розвитку туристичних регіонів: автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.05 / Мирослава Борущак. – Л., 2008. – 35с. 4. Любавець
О.М. Актуальні проблеми історії розвитку туризму на українській землі. Туризм у ХХІ столітті: глобальні
тенденції і регіональні особливості: Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (10 – 11
жовтня, 2001 рік)/Редкол.: Цибух В.І./ голова та ін. – К.: Знання України, 2002.

Дюс Х.М.
гр. СЕ-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Савіцька О. П.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА РОЗВИТОК ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ РЕГІОНУ
Економічна діяльність людей формує передумови розвитку туристично-рекреаційної галузі. Особливий
інтерес на сьогодні представляє унікальний вид туризму - подієвий, оскільки за характером є невичерпним.
Одним із перспективних напрямів за оцінками Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) є подієвий
або ж івент (event) туризм. Слово Event (подія, захід) в англійській мові має дуже багато значень, як соціально 207

культурне, так і технічне і навіть філософське, або ж запланована соціально-суспільна подія / захід, яка
відбувається в певний час і з певною метою, і має певний резонанс для суспільства.
У сучасному світі сформувалася ціла індустрія щодо організації подій, яка поділяється за характером події
та кінцевою метою. Значення подієвого туризму зводиться до відвідин подій, які відбуваються в інших країнах,
тобто, основна ціль подорожі присвячена події в якій турист прийматиме пасивну (спостерігача) або активну
участь. Це є унікальний вид туризму, оскільки за характер невичерпний.
Подієвий туризм можна розглянути за категоріями, що відібрані за масштабом подій. За цією ознакою
виділяють національні та міжнародні події.
Класифікація подієвих ресурсів за тематикою:
Громадські:
-Гастрономічні фестивалі (Пивний фестиваль "Октоберфест" (Мюнхен, Німеччина), свято молодого вина
Божоле Нуво (Франція), фестиваль морепродуктів на о. Гров (Іспанія).
-Фестивалі і виставки квітів (Виставка тюльпанів (Нідерланди), фестиваль квітів у Челсі (Велика Британія),
свято троянд (травень) і жасмину (серпень) у Грассі (Франція), фестиваль хризантем (Японія), фестиваль квітів
(Таїланд), виставка квіткових експозицій на Співочому полі (Київ)).
Мистецькі:
-Музичні та театральні фестивалі і конкурси (Музичний конкурс "Євробачення", фестиваль джазу в
Монтре (Швейцарія), "Слов'янський базар" (Білорусь), "Нова хвиля" (Латвія), "Таврійські ігри" (Україна),
Фестиваль художнього драматичного мистецтва (Франція)).
-Кінофестивалі (Канський (Франція), Берлінський (Німеччина), кінофестиваль "Молодість" (Україна),
"Кінотавр" (Росія)).
-Фольклорні обряди, свята і фестивалі (Midsummer's Day (Велика Британія), фестиваль кельтської музики
(Франція), фольклорний фестиваль у Шешорах (Україна)).
Спортивні:
-Спортивні змагання (Літні і зимові Олімпійські ігри, чемпіонати світу і Європи з футболу й інших видів
спорту, спартакіади).
-Ралі, перегони і регати (Перегони Формули-1, міжнародні автоперегони, напр. Париж - Дакар, регати:
Vendee Globe, Volvo Ocean Race).
- Спортивні фестивалі ("Лижний фестиваль" (Норвегія), "Перегони човнів" (Велика Британія)).
Культурно-історичні:
-Театралізовані шоу (Шоу Lord of the Dance (Велика Британія), "Кіносценія" (Франція), "Наше Різдво"
(Україна)).
-Карнавали (Карнавал в Новому Орлеані (США), Венеціанський карнавал (Італія), карнавал в Ріо-деЖанейро (Бразилія), карнавал в Мацатлані (Мексика)).
-Національні фестивалі і свята (Фестиваль Святого Патрика (Велика Британія, Ірландія), "Парад кохання"
(Німеччина), весняні та осінні фестивалі (Китай), Дівалі або "Фестиваль Вогнів" (Індія)).
Економічні і політичні:
-Аукціони (Сотбі'с, Крісті'с (твори мистецтва, антикваріат, Велика Британія), NAFA (хутра, Канада), Гелос
(твори мистецтва, Росія), FFS (хутра, Фінляндія), Flora Holand (квіти, Нідерланди)).
-Покази мод (Тиждень високої моди в Парижі (Франція), Milano Moda Donna (Італія), Тижні моди
Mercedes-Benz.
-Ярмарки і виставки ("Райзен Гамбург" (туристичний ярмарок, Німеччина), Брюссельський міжнародний
книжковий ярмарок (Бельгія).
-Автомобільні й авіаційні Салони (Детройтський (США), Франкфуртський (Німеччина), Лондонський
(Велика Британія), Женевський (Швейцарія), Токійський (Японія) автосалони, авіасалон в Ле Бурже (Франція),
авіасалон на о. Лангкави (Малайзія)).
-Політичні й економічні форуми (Всесвітній економічний форум у Давосі (Швейцарія), Генеральна
асамблея ООН, зустрічі світових лідерів).
Релігійні:
-Релігійні свята, ходи і події (Сходження Благодатного вогню у переддень Воскресіння Христового
(Єрусалим)).
1. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу: навчальний посібник / Смаль І.В. - Ніжин: Ніжинський державний
університет імені Миколи Гоголя, 2010. - 336с. 2. Событийный туризм [Електронний ресурс] / Сторінка
«Событийный туризм» сайту ТзОВ «МАКіНТУР». - Режим доступу: makintour.com/node/545 3. Теоретичні
аспекти
та
розвиток
подієвого
туризму
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
tourlib.net/statti_ukr/tyschenko.htm.
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Желудкевич А.В.
гр. СЕ-32
Науковий керівник- к.е.н., доц. Савіцька О. П.
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ СТАНДАРТІВ
ДЕРЖАВИ
На сьогоднішній день політичне життя є результатом демократичних змін. При чому будь-яка спроба
демократичного розвитку суспільства стає успішною лише тоді, коли суспільство є її основним суб’єктом,
грунтується на демократії участі, ставлячи на перше місце не державу, а особу. Одним із найбільш важливих
чинників успішної інституціалізації демократії є легітимність інститутів. Як взаємодія, легітимаційна політика
можлива лише завдяки комунікації.
Відомий дослідник Габермас Ю., втілюючи ідеї громадського суспільства, зазначив, що саме у межах
суспільної сфери, відбуваються раціональні дебети та дискусії, за допомогою яких реалізується участь
громадян у політичному житті суспільства. «В ідеалі громадське суспільство створює проміжний рівень
управління між індивідумом і державою.»[1]. Політичне життя у значній мірі, залежить від домінуючих у
суспільстві цінностей, взірців поведінки, що склалися.
Сучасне розуміння демократії потребує, з одного боку, певного рівня компетентності громадян, а, з іншого,
політиків, громадських діячів, державних службовців. На осові інформативності про політичний процес
відбувається формування політичного мислення, оскільки лише політично інформована, освічена особистість
здатна самостійно політично мислити (оцінити події і зміни, що відбуваються у політичному житті
суспільства).
Тому, я вважаю що розвиток демократичної політичної освіти шляхом створення та використання
різноманітних політико-туристичних маршрутів сприятиме формуванню відкритості роботи державних
інститутів, інформуватиме й навчатиме людей виявляти проблеми громадського життя, обговорювати шляхи їх
розв’язання і т.д. Розвиток політичного туризму сприятиме формуванню політичної культури, свідомості
громадян, демонструватиме відкритість роботи органів державної влади.
Туристичні комунікації дозволяють встановлювати стосунки невимушено, ґрунтуються на добровільному
спілкуванні, заснованому на довірі. Туризм здатен примирювати. Про зростання рівня зацікавленості людей
політичним туризмом свідчить й те, що «Європейський парламент, з його відділами у Брюсселі та Страсбурзі
відвідало тільки минулого року майже 300 тисяч туристів. Фахівці визнають цей новий феномен «політичним
туризмом», а на рівні Євросоюзу вже говорять про створення окремої організації під назвою «Федерація
політичного туризму»»[2].
До речі, професор Михальченко М. зазначає,що «багато навіть не здогадуються, що криза, яку переживає
сучасна Україна, пов’язана здебільшого із ситуацією в ідеологічній сфері»[4]. Тому саме завдяки правильній
розробці та розвитку нового туристичного продукту, в основу якого покладено буде принципи політичного
туризму,- політична апатія, безвідповідальність, масова схильність до бюрократизації будь-якої публічної
діяльності –поступово замінюватимуться на цінності демократії.
Отже, на наше переконання, сьогодні в Україні потрібно не лише визнати існування політичного туризму,
але й на нормативно- правовому рівні врегулювати такий вид подорожей. Відомий американський фавхівець в
галузі міжнародних відносин Розенау Дж., говорячи про структурні зміни, які відбулися в міжнародній
політиці, зазначив, що сьогодні «головною дійовою особою, стає вже не держава, а конкретна особистість.»[3].
Тому Українські парламенти повинні зрозуміти, що головна мета розвитку політичного туризму- це
демонстрування відкритості, публічності роботи головних органів управління та місцевого самоврядування; це
також культивування базових цінностей демократії, формування готовності особистості діяти відповідно до
вимог законності та справедливості. Важливою складовою змісту політичного туризму, як складової політичної
освіти, має бути підготовка індивіда до компетентної й відповідної участі у житті громади та суспільства, а
політичний туризм повинен визначатися як подорож з пізнавальною, освітньою, а також, іноді, й з
пригодницькою-екстремальною метою, без одержання доходів у місці відрядження і втручання у внутрішні
справи держави.
1. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське
суспільство/Пер. З нім. А. Онишко/Югрен Габермас.-Львів: Центр гуманіст. Досл. ЛНУ імені Івана Франка,
2002,-318с. 2. Єреміца В. «Політичний туризм»: інтерес європейців до установ ЄС зросте [Електронний
ресурс]/В. Єреміца,- Режим доступу: radiosvoboda.org/articleprintview2004335/html/ 3. Розенау Дж. К
иследованию взаимопересичения внутриполитической и международной систем// Теория международных
отношений: Хрестоматия/ Сост.,науч.ред. и комент. П.А. Циганкова [Електронний ресурс].- Режим доступа:
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗОЛОТА
Золото - найстародавніший з відомих людині металів, який в сучасних умовах посідає важливе місце в
міжнародних економічних відносинах і виступає символом багатства людей. Воно виконувало і продовжує
виконувати важливу роль в економічному розвитку країн, у міжнародних стосунках між ними, в запровадженні
міжнародних валютних розрахунків і при цьому завжди виступало символом влади і багатства. Протягом всієї
історії фінансових відносин золото було гарантією стабільності валют країн усього світу. Воно було
перешкодою для урядів у друкуванні надлишкової кількості паперових грошей і захищало заощадження людей
від інфляційних процесів. Мірою ваги золота є тройська унція (назва походить від французького міста Труа, в
якому дана одиниця виміру була використана вперше).
Сьогодні золото набуває статусу інструмента інвестиційної привабливості. Золоте правило інвесторів у
світі полягає у такому: 10-15% інвестицій необхідно здійснювати в золото. Разом з тим, і деякі аналітики
фінансових ринків вважають необхідним 35-50% свого інвестиційного портфеля конвертувати в золото.
Відповідно до аналітичних прогнозів, у найближчі п’ять років дохідність золота може перевищити позначку в
500%. Враховуючи нестабільність світової фінансової системи, а також той факт, що світові запаси золота
вичерпуються майже з кожним днем, ці прогнози в найближчому майбутньому можуть виправдатися.
Золото існує в трьох основних формах:
· запасах центральних банків і казначейств;
· у накопиченнях фізичних та юридичних осіб;
· у ювелірній справі, різних галузях промисловості.
Протягом століть золото виконувало функцію грошей, тобто виступало мірою вартості, засібом обігу,
мірою накопичення, платіжним засобом і світовими грошима[1].
У 1971 році відбулася остання відміна прив’язування долара до золота, тобто, починаючи з цього часу, і
фінансова, і банківські системи тримаються тільки на довірі. Перебуваючи під тиском, розвинуті країни
Західного світу були змушені відмовитись від золотого стандарту, тобто від системи грошового обігу і
валютних розрахунків, що були пов’язані золотом. Починаючи з 1971 року і до сьогодні рішення про обсяг
валюти в обігу приймають центральні банки країн. Кількість грошей та їхній еквівалент у багато разів
перевищують світові товарні запаси, однак ситуація зберігає стабільність за рахунок можливості придбання
необмеженої кількості так званих фінансових інструментів, як облігації, акції, ф’ючерси, опціони та інші. Крім
того, в період фінансових криз на «допомогу» приходить золото[2].
Відповідно до розрахунків Всесвітньої золотої ради, в середньому протягом 1998 – 2002рр. центрбанки
реалізовували щорічно 480,8 т золота. З вересня 1999р. і до сьогодні обсяги продажів золота центральними
банками регулюються спеціальною угодою (Central Bank Agreement on Gold). Золоті авуари, що формують
інституціональні та приватні інвестори, сьогодні досягають 16 % від сумарних запасів золота. Попит на золото з
боку приватних інвесторів – лише близько 12 % сукупного попиту. Хеджові фонди активно купують і продають
золото з метою одержання прибутку, внаслідок коливання цін. Багато відомих фінансистів світу переконані, що
упродовж 5 – 10 років ціна на золото зросте до 10 тис.дол. за тройську унцію, причинами чого стануть: валютна
інфляція і девальвація, маніпуляції ринком цінних паперів, недостатня пропозиція металу[3].
Одним із способів інвестування в банківські метали є купівля зливків та монет із дорогоцінних металів.
Найпопулярнішими на ринку України колекційними монетами є в першу чергу вітчизняні монети НБУ,
монетних дворів Австралії, Нової Зеландії, Великобританії, Канади та інші. На сьогодні основні обсяги
продажів забезпечують монети середньоцінового сегменту за ціною до 400 грн. Меншу частку продажів
забезпечують монети за ціною від 400 до 2200 грн. та монети третього сегменту, які дорожчі за 2000 грн., що
купують з метою поповнення власного золотого фонду[1].
Сьогодні операції з золотом та іншими дорогоцінними металами – це не тільки операції з фізичним
золотом, а і безготівкові операції на міжнародному ринку дорогоцінних металів. Всі вони супроводжуються
встановленням конкурентних цін, низьких відсоткових ставок за кредитами в банківських металах, високим
ставками на депозити в дорогоцінних металах, високою швидкістю і якістю обслуговування клієнтів і
дозволяють українському «золотому банківському» бізнесу інтегруватися в світовий.
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1. Міжнародні фінанси: навч. посібник / Дякова І.І., Макаренко М.І., Костюк О.М., Журавка Ф.О. – Київ
2010. 255-259с. 2. Ринок золота [Електронний ресурс] - режим доступу: ua.wikipedia.org. 3. Міжнародні
фінанси: навч. посібник / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді, О.В. Князь, К.О. Дзюбіна, О.Ю. Григор’єв, В.В. Лакіза.
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 364с.
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ІНДУСТРІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЗВИТОК ЗА СУЧАСНИХ УМОВ
Значення туризму у світі постійно зростає і це пов’язано із зростанням впливу туризму на економіку.
Дедалі більше галузей економіки прямо чи опосередковано починають працювати в сфері туризму, отримуючи
завдяки цьому чималі прибутки.
На думку різних аналітиків, основу розвитку міжнародного туризму формують такі чинники:
1) економічне зростання і соціальний прогрес (сприяють пожвавленню ділових поїздок і поїздок з
пізнавальними цілями);
2) удосконалювання усіх видів транспорту та здешевлення транспортних послуг;
3) збільшення кількості робітників і службовців у розвинених країнах, підвищення їх матеріального і
культурного рівня;
4) інтенсифікація праці й подовження тривалості відпусток;
5) розвиток міждержавних зв'язків і культурних обмінів між країнами;
6) розвиток сфери послуг, що стимулює розвиток сфери перевезень, і технологічний прогрес у сфері
телекомунікацій;
7) послаблення обмежень на вивезення валюти в багатьох країнах і спрощення процесу перетину кордону.
В економіці окремої країни міжнародний туризм виконує низку важливих функцій:
1. Міжнародний туризм – джерело валютних надходжень для країни і засіб забезпечення зайнятості.
2. Міжнародний туризм збільшує внески в платіжний баланс країни.
3. Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, що обслуговують сфери
туризму.
4. Із зростанням зайнятості в сфері туризму зростають прибутки населення і підвищується добробут нації.
5. Розвиток міжнародного туризму сприяє розвитку економічної інфраструктури країни.
Отже, міжнародний туризм варто розглядати у співвідношенні з економічними відносинами. Міжнародний
туризм належить до трьох найбільших галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості та
автомобілебудуванню, частки яких у світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. Найбільшого розвитку
міжнародний туризм набув у західноєвропейських країнах. На них припадає понад 70% світового туристичного
ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% припадає на Америку, менше 10% – на Азію,
Африку й Австралію разом узяті.
1. Камлик М.І. Нормативно-правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та
нормативних актів / Упоряд.. – К.: Атака, 2004. - 464с. 2. Квартальнов В.А., Колесник Н.В. Введение в
специализацию. Ч. 1. Менеджмент иностранного туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2011. –
112с. 3. Сівчаенко І.Ю., Кухарська Н.О., Левицький М.А. Вільні економічні зони: Навч. посібник. – К.: Дакор;
Алеута, 2001. - 480с.4. Туризм в Україні має перспективи // Урядовий кур'єр. – 2012. – №43 с. 6-9.
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ТНК І ЇХ РОЛЬ У МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ
На рубежі XX – XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Немає жодного
значного процесу в світовій економіці, що відбувався без участі ТНК. Сьогодні світ опинився на порозі нового
переділу, але не військово-політичного, а економічного, де головними гравцями будуть уже не держави і навіть
не блоки країн, а головні ТНК найбільших промислово розвинених держав. Ставками ж є нові ринки, технології
та надприбутки. Зараз у світі існує більш як 67 тис. ТНК, що контролюють понад 850 тис. афільованих
зарубіжних компаній по всьому світу, у яких задіяно понад 76 млн. чоловік. При цьому на території промислово
розвинених держав розміщується понад 80% материнських компаній і близько 33% афільованих, у країнах, що
розвиваються, — відповідно 19,8% і майже 50,3%, у колишніх соціалістичних державах — приблизно 0,7% і
17,1%. Сьогодні ТНК перетворилися із суб’єктів на об’єкти міжнародної політики, активно беруть участь у всіх
глобальних процесах, що відбуваються у світі. Транснаціональні корпорації, нарівні з промислово розвиненими
країнами, широко проявляються в політиці, економіці, у фінансово-інвестиційній, інформаційній, науковотехнічній, військовій, технологічній, екологічній сферах. У зовнішній політиці ТНК реалізують власну
корпоративну дипломатію, а для успішного забезпечення внутрішньо-корпоративної політики створили свою,
корпоративну ідеологію. Поруч із найбільшими державами, вони мають власні численні спецслужби, а зброєю,
що її випускає, наприклад, лише «Дженерал дайнемікс», можна озброїти армію не однієї держави[1].
Провідну роль у глобальних процесах відіграють ТНК США, за характером і масштабами торговоінвестиційної експансії випереджаючи промислові й фінансові компанії інших країн. Але цей розрив поступово
скорочується за рахунок посилення позицій ТНК держав Західної Європи та Японії, а також появи
транснаціональних корпорацій країн, що розвиваються[2].
Ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 543 млрд. дол., а щорічні обсяги продажів становлять 160—
210 млрд. дол. Щорічний чистий прибуток кожної з найбільших корпорацій практично дорівнює річному
бюджетові України[4].
Сьогодні ТНК контролюють понад 57% світового промислового виробництва, 69% міжнародної торгівлі,
більш як 81% патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних
інвестицій. Практично вся торгівля сировиною на світових ринках контролюється ТНК, у тому числі 90%
світової торгівлі пшеницею, кавою, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, залізною рудою; 85% — міддю,
бокситами; 80% — оловом, чаєм; 75% — натуральним каучуком, сирою нафтою.
Як правило, ТНК — багатогалузеві компанії, їхня діяльність широко диверсифікована. Наприклад, кожна з
500 найбільших ТНК США має в середньому підрозділи в 11 галузях, а найпотужніші охоплюють по 30—50
галузей. У групі 100 провідних промислових компаній Великобританії багатогалузевих 96, Італії — 90, Франції
— 84, Німеччини — 78.
Сукупні валютні резерви ТНК у кілька разів перевищують сукупні резерви всіх центральних банків світу.
Тому переміщення лише 1—2% маси грошей, що перебувають у їхньому володінні, цілком здатне змінити
паритет національних валют[3].
Дії ТНК за характером і формами прояву у світовій політиці й економіці багато в чому збігаються з
діяльністю держав, що дозволяє експертам заявляти про ідентичність дій і проявів ТНК та держав у глобальній
політиці й економіці. Водночас низка дослідників вважає, що в перспективі ТНК зможуть стати домінуючою
силою світового господарства, замінивши національні держави в ролі основних його об’єктів[5].
Транснаціональні корпорації є «двигунами світової економіки». На сьогодні ТНК — такі ж рівноправні
учасники міжнародних економічних відносин, як і власне держави базування та приймаючі країни. Добробут
країни, її участь у міжнародному поділі праці, рівень інтегрованості у світове господарство і, в остаточному
підсумку, її міжнародна конкурентоздатність дедалі більшою мірою залежать від того, наскільки успішна
діяльність ТНК, що базуються в її економіці. Крім того, капіталовкладення ТНК в іноземну економіку —
активний спосіб стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Це досягається за рахунок створення за
кордоном нових ринків і експорту частини виробленої корпораціями продукції у створені закордонні філії.
Таким чином, для країни базування відкривається доступ до нових ємних ринків[1].
1. Адинцев О.В. Наслідки діяльності ТНК у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин.- 2008.№73,Ч.1.- с. 84-86. 2. Мельник Ю.Ф. ТНК на міжнародному ринку послуг в умовах циклічного розвитку світової
економіки // Вісник Тернопільського державного економічного університету.- 2007.- №5.- с. 307-310.
3. Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці: монографія.- К.: Київський університет, 2008.212

189с. 4. Кравченко Жанна Володимирівна. Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних
економічних відносинах. -— [Електронний ресурс]. —Режим доступу: bestreferat.ru/referat-48111.html 5)
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ТУРИСТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧЧИНИ
У перші 7 місяців 2013 року Стамбул відвідало 138721 тис. українських туристів, що показує зростання в
рекордні 29,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Більше того, у відповідності з цими
показниками Україна знаходиться на 7 місці в рейтингу країн, чиї громадяни відвідали Стамбул з січня
полипень 2013 року.
У період відпусток курорти Туреччини залишаються фаворитами серед українців, що підтверджується
статистичними даними. Українські туристи продовжують освоювати пляжі курорту Мугли - у перші 7 місяців
поточного року Муглу відвідало більше 30 тис. наших співгромадян, що на 14,1% більше ніж за період з січня
по липень 2012 року.
Згідно з результатами перших семи місяців 2013 року, Україна опинилася на 5 місці серед країн, чиї
громадяни відвідали Анталію в цей період - турецький курорт відвідало 218 307 тис. українських туристів, що
становить 3,6% від загального туристичного потоку в провінцію і перевищує показники 2012 на 16,3%. Більше
того, в липні 2013 року 62 616 тис. українців обрало Анталію для літнього відпочинку, тобто на 18,2% більше
ніж у другій літній місяць 2012 року.
За прогнозами Офісу з питань культури та інформації Посольства Туреччини в Україні туристичний потік з
нашої країни до Туреччини збільшиться приблизно на 18 - 20%, за результатами 2013 року.
Більше того, у відповідності зі статистичними даними, показники туристичного потоку з Туреччини в
Україну також значно збільшилися. За даними Державного комітету статистики України в 2012 році Україну
відвідало 117 000 турецьких громадян, що перевищує показники 2011 (76 000) на 55%. Сьогодні з Туреччини в
Україну, включно з чартерними рейсами, вилітає приблизно 100 літаків на тиждень.
У 2003 році МЗС Туреччини прийняло рішення про надання Україні статусу країни, розвиток відносин з
якою має стратегічне значення. В результаті роботи в цьому напрямку в 2010 році відносини між Україною і
Туреччиною досягли стратегічного рівня. В рамках партнерства країн щороку проводяться зустрічі на рівні
президентів і прем'єр -міністрів. На даний момент між Україною і Туреччиною забезпечено вільне пересування
людей, вільний обіг капіталів і тривають переговори про зону вільної торгівлі.
Більше того, в рамках зміцнення культурної взаємодії між Туреччиною та Україною з 9 по 15 вересня 2013
року в Туреччині проходили «Дні української культури». Міністр культури України разом з фольклорними
ансамблями відвідає три турецьких міста, а в 2014 році «Дні культури Туреччини» пройдуть в Україні.[1]
Таблиця 1.1
Порівняння кількості туристів, які прибули з України до Туреччини з січня по липень 2013
Напрямок
Стамбул
Анталія
Мугла
Інші
Період
Липень 2012
14937
52949
9923
6097
Липень2013
17423
62616
11545
8026
Процентне співвідношення в порівнянні з липнем
16,6%
18,2%
16,3%
31,6%
Січень-липень 2012
106951
187572
26296
32688
Січень-липень 2013
138721
218307
30003
37788
Процентне співвідношення
29,7%
16,3%
14,1%
15,6%
Ця ситуація позитивно вплинула й на кількість регулярних авіарейсів між країнами. Сьогодні 7 міст
України щотижнево забезпечують більш як 60 рейсів до Стамбула. 49 з вищезгаданих рейсів з 6 міст виконують
«Турецькі Авіалінії». За прогнозами експертів кількість рейсів найближчим часом збільшиться до 80-ти на
тиждень. Статистичні дані підтверджують цей факт. Згідно з інформацією, наданою Міністерством культури та
туризму Туреччини, кількість громадян України, що відвідали Стамбул за перші 3 місяці 2013 року,
збільшилась на 39% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
У 2012 році Туреччину відвідало 635 тисяч українців, тобто на 5% більше у порівнянні з 2011 роком. За
даними Державного комітету статистики України у 2012 році Україну відвідало 117 тисяч турецьких громадян,
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що перевищує показники 2011 року (76 тисяч) на 55%.
У 2013 році Турецька Республіка очікує зростання кількості українських туристів на 10%. Аташе з питань
культури та інформації Посольства Туреччини в Україні Берат Їлдиз зазначив, що у 2012 році із українців, що
відвідали Туреччину, 52% надали перевагу Анталії, 32% - Стамбулу та 8% - Муглі. Ці статистичні дані
дозволяють прогнозувати зростання туристичного потоку у 2013 році, а саме на 25% до Стамбулу, 5% до
Анталії та 10% до Мугли. Турпотік з Туреччини до України також збільшиться. Очікується зростання
показників на 30%, тобто Україну у поточному році мають відвідати більш ніж 150 тисяч турецьких
туристів.[2]
1. Офіс з питань культури та інформації [Електронний доступ] – Режим доступу: goturkey.com.ua
2. Державний комітет статистики України. [Електронний доступ] – Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В кінці XX століття з’явилося так поняття, як глобальна економіка. Особливістю стало те, що всі види
економічної діяльності почали здійснюватися у глобальному масштабі. Глобалізація виражається у зростаючій
взаємозалежності країн світу в результаті зростаючого об'єму і різноманітності транскордонного руху товарів і
послуг, а також швидкого і широкого розповсюдження всіх видів технологій. Важливу роль у процесі
глобалізації відіграє сфера туризму. З часом туризм став центром економічного, соціального і культурного
життя у сучасному світі. Сьогодні туристичний бізнес-це найстабільніший вид економічної діяльності, що
показують доповіді Всесвітньої туристичної організації. Таким чином, туризму належить одна з головних ролей
у формуванні глобального простору.
Міжнародний туризм є вагомою складовою зовнішньоекономічної діяльності кожної з країн світового
співтовариства та є однією з найприбутковіших галузей світових економік, адже він входить в число 3 найбільш
експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості та автомобілебудуванню. Важливою
умовою розвитку індустрії міжнародного туризму є політико-правове середовище, що передбачає наявність
певної правової основи, гарантування екологічної стійкості та охорони навколишнього середовища,
забезпечення належного рівня безпеки та охорони, розвиток системи охорони здоров’я та гігієни, визнані на
державному рівні пріоритети розвитку сфери туризму. Політико-правове середовище країни має забезпечувати
належні умови для ведення бізнесу, відповідати системі регулювання міжнародного та внутрішнього туризму з
урахуванням наявних міжнародних норм, сприяти спрощенню візових, митних, прикордонних формальностей;
забезпечувати належні конкурентні умови. Процеси глобалізації на туристичному ринку характеризуються
наступними рисами: зміною технологій, модернізацією транспортної інфраструктури, створенням механізму
регулювання міжнародного туризму. На фоні розвитку світового туризму закономірно постає питання про роль
нашої країни на світовому ринку туристичних послуг. Необхідно зазначити, що об'єктивно Україна має всі
передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного
положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристичнорекреаційного потенціалів. Але, на жаль, на фоні світового туризму, який набирає потужностей фантастично
швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні українські громадяни є своєрідними
інвесторами зарубіжних країн, що є одним з найболючіших питань всієї туристичної галузі. Адже туризм, за
розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд.
дол.
Серед факторів, які гальмують розвиток даної сфери послуг, слід виділити такі: недостатньо розвинута
інфраструктура, відсутність кваліфікованого персоналу, екологічні та кримінальні ризики, низький рівень
побутового комфорту, високі ціни на послуги. З розширенням економічних, соціокультурних, політичних
взаємозв’язків між країнами світу масовий туризм дозволяє поглиблювати та розширювати знання значної
кількості іноземних туристів про інші території шляхом безпосереднього ознайомлення з історикоархітектурною та культурною спадщиною,раціональними традиціями, звичаями тощо. Незважаючи на широку
"географію" туристів, які приїжджають до нашої країни, їх переважну частину (78%) складають туристи з
колишнього СРСР, і насамперед з Росії, Білорусії та Молдови. Щодо інших країн, то найбільше Україну
відвідують туристи з Угорщини, Словаччини та Польщі[3, С. 55]. Причому частина іноземних туристів, які
подорожували в туристичних групах, є досить незначною - лише 1.2%. Більшість громадян, які, за існуючою
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класифікацією, розглядаються як іноземні туристи, фактично такими не є, а відвідують Україну зі службовими
або приватними цілями (і в тому числі - для ведення приватного бізнесу). Це водночас є яскравим свідченням
недостатності розвитку в Україні організованого туризму.
Можна сформулювати кілька основних стратегічних напрямків розвитку міжнародного туризму в Україні.
Необхідно чітко збудувати ланцюжок органів державної влади, розділивши між ними повноваження, сфери
контролю, організувавши їх діяльність в тісному взаємозв’язку з представниками приватного бізнесу. По-друге,
доцільно визначити основні показники ефективності роботи туристичного ринку, по зміні яких можна робити
висновки про успішність його функціонування. Ці показники та методика їх розрахунку мають бути
уніфіковані, що дозволить постійно здійснювати моніторинг туристичного ринку, розробляти чіткі та коректні
стратегічні плани його розвитку. По-третє, створити інтерактивну платформу для всіх учасників туристичного
ринку, метою якої буде активний і своєчасний обмін інформацією про поточний стан міжнародного туризму.
1. Квартальнов В.А. Иностранный туризм / В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228с.
2. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент - К.: Центр Навчальної літератури.2003. – 348с.
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ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, ПЕРСПЕКТИВИ
Тема та проблема такого явища як міграція є надзвичайно важливою та актуальною на сьогодні, зокрема
для українських реалій. Міграцією робочої сили є переміщення людей через кордон та інших територій з метою
постійного чи тимчасового проживання для здійснення певної мети (н: трудова діяльність або навчання).
Міграція населення в інші країни – є важливою ланкою міжнародних економічних відносин, зокрема виділяють
стихійну, організовану та примусову. Інформація про осіб, які покидають територію України щороку
представлено у таблиці нижче (див.табл.1.)[2].
Таблиця 1
Динаміка міграції українців за період 2003-2011рр.
Роки
Чисельність,ос.
2003
63699
2004
46182
2005
34997
2006
29982
2007
29669
2008
22402
2009
16321
2010
12272
2011
11105
За аналізований період близько 400-800 тис.ос. емігрували та не мають наміру повертатись до своєї країни;
при чому загальна кількість мігрантів налічує близько 1,4-1,8 мільйона, або 7,8%-10% від працездатного
населення країни[1]. Узагальнюючи результати опитування, основними причинами виїзду українців за кордон
слід вважати: - відсутність роботи в Україні;
- низька заробітна плата та території Батьківщини;
- скрутне становище,що зумовлює до таких дій;
- пошуки кращого життя;
- попит інших країн на трудові ресурси (зокрема на дешеву робочу силу);
- відсутність стабільності в економіці України;
- відсутність необхідних чинників для подальшої самореалізації;
- потреба у накопиченні грошей для певних цілей;
- здобуття освіти тощо.
Проаналізувавши ситуацію щодо міграції, можна виявити такі основні позитивні та негативні наслідки з
точки зору потреб України (див.табл.2.)
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Таблиця 2
Основні переваги та недоліки міграційних процесів в Україні
Позитивні наслідки
Негативні наслідки
- зменшення безробіття на українському
- зменшення економічно активного населення України;
ринку праці;
- зайнятість українського населення у
- негативні демографічні наслідки (зменшення чисельності
різних сферах;
населення);
- залучення додаткових коштів у
- нестача коштів у державних фондах (оскільки нема відрахувань
державний сектор економіки;
від ЗП);
- грошові перекази мігрантів в Україну.
- безліч українців закордоном працюють нелегально, як наслідок –
відсутність захисту зі сторони держави;
- велика кількість мігрантів не повертаються на терени
Батьківщини.
У 2010р. Україна, за даними Світового банку, посіла п'яте місце в світі за кількістю емігрантів після
Мексики, Індії, Росії та Китаю[3]. Найчастіше країнами, до яких мігрує українське населення є: Росія, Італія,
Іспанія, Португалія, США, Польща.
Отже, можна зробити такий підсумок: не зважаючи на те, що кількість емігрантів з України з року в рік має
тенденцію до зменшення, потенційно українці все ще виявляють бажання виїжджати до виїзду за кордон. Так,
близько 70% студентів мають наміри покинути території своєї країни – та продовжувати своє життя поза її
межами та заробити певні кошти. Це свідчить про те, що вони не вбачають перспектив у своїй Батьківщині,
умов для саморозвитку та реалізації. Складна економічна ситуація в Україні підштовхує людей до таких
кардинальних життєвих кроків, аби повноцінно існувати. В свою чергу це призводить до «вимивання»
економічно активного населення, зменшення чисельності/частки молодого покоління, нестачі коштів у дохідній
частині державного бюджету. За часи незалежності міграція стала справжньою проблемою для України і щоб їй
запобігти уряду слід вжити такі заходи:
- створення необхідних умов для проживання працездатного населення;
- збільшення реальної заробітної плати;
- створення відповідних умов для самореалізації та зацікавлення молодого покоління (студентів) жити і
працювати на Батьківщині;
- посилення участі Міністерства праці у регулюванні питань трудової міграції;
- зменшення безробіття через створення додаткових робочих місць;
- формування передумов для остаточного повернення мігрантів на Батьківщину.
1. Павло Кухта, для Реальної економіки 2012. [Електронний ресурс – Режим доступу: realeconomy.com.ua/publication/22/24725.html 2. Мазука Л.І. Трудова міграція українців до країн ЄС сучасний
стан,проблеми та шляхи її вирішення 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2010_3/010-017.pdf 3. РБК України, Кількість українських емігрантів в
світи зросла до 6 млн осіб. [Електронний ресурс] – режим доступу: rbc.ua/ukr/top/show/ kolichestvo-ukrainskihemigrantov-v-miry-vyroslo-do-6-mln-21082012150300
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Львів із впевненістю можна назвати туристичною столицею України. Щодня місто вітає тисячі туристів з
різних куточків світу. Не тільки багата історія та чудова архітектура приваблюють сюди гостей звідусіль.
Неповторний дух міста творить його насичене мистецьке життя, особливо патріотичний характер його
мешканців, а також чаруючий запах кави, який відчутно із затишних кав'ярень Львова.
Сьогодні туризм утверджується як стратегічний напрямок розвитку Львова. Експерти стверджують, що
саме туризм має стати основним пріоритетом для Львова. Сприяло цьому і проведення у місті в 2012 році
чемпіонату Європи з футболу « Євро 2012».
У місті працює низка туристичних фірм, які готові надати свої послуги кожному, хто бажає гарно провести
час. Туристам пропонуються різноманітні тематичні екскурсії містом, можливість відвідати численні музеї,
театри, храми, провести час у паркових зонах міста, аквапарку, басейнах, а також приємно посидіти в кав'ярнях
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чи ресторанах Львова.
Дуже часто постають питання: що дає туризм для Львова і чи вигідно розвивати туристичну галузь у
великих масштабах. Ми спробуємо відповісти на ці важливі для міста запитання.
Важливі кроки у підтримці туристичної галузі у Львові вже зроблено. Так, згідно зі Стратегією підвищення
конкурентоспроможності економіки Львова, туризм на сьогодні визначено одним з двох пріоритетних напрямів
розвитку міста. Ключовою ціллю розвитку для кластеру туризму є збільшення кількості туристів.
Майже половина (46%) із загальної кількості екскурсоводів, вільно володіють іноземними мовами. З них
польською мовою володіє 21% (32 чол.), англійською 14% (22 чол.), німецькою та чеською по 4% (по 6 чол.),
інші володіють такими мовами як французька, італійська, румунська, сербсько-хорватська. Із загальної
кількості гідів 10 чоловік володіють двома іноземними мовами. Серед спеціалістів туристичного супроводу
значно виросла частка молоді 18-30 років і вона складає 25%. З цієї кількості у віці до 25 років -16%, 30-50
років - 34% та 43% у віці старше 50 років. Самому старшому екскурсоводу виповнилося 77 років, а самому
молодому 20. Майже третина всіх екскурсоводів має досвід практичної роботи близько 20 років.
За останні два роки кількість туристів, які відвідали місто Львів, зросла на 30-40%. Тобто в середньому
Львів щороку відвідує 780 тис. туристів і ця цифра постійно збільшується. За даними статистики метою
мандрівок для 93,3% туристів є відпочинок та розваги, з такою самою метою мандрують майже 86% іноземних
туристів.
У Львові, на мою думку, треба активно розвивати саме культурний туризм, який охоплює різні форми
туризму з інтегральними культурними пропозиціями. Адже туристів до Львова приваблює його створена не
нами архітектурна субстанція, не просто приваблює, а й зачаровує. А нам треба наповнювати її новими
контекстами, змістами, подіями, тобто продуктами культурного туризму, які розкриють значення Львова,
відродять особливу атмосферу цього міста, його дух. Розкриють не тільки для гостей, а й для мешканців
Львова.
Туризм з культурною мотивацією є наслідком перетворення капіталу. При цьому туризм як категорія
економічна визначається культурною пропозицією і культурним попитом. Продукт культурного туризму
виникає внаслідок конвертації економічного капіталу в об’єктивізований соціальний символічний культурний
капітал, поєднуючи інтереси культури і економіки.
Як бачимо, якщо розвиток туризму розглядати як окремий економічний проект, то він здатен не тільки
окупитися, а й генерувати самостійно нові грошові потоки. Щорічне збільшення туристів відбувається завдяки
проведенню все більшої і більшої кількості цікавих фестивалів, відкриттям нових туристичних маршрутів,
покращенням транспортної та туристичної інфраструктури, проведенням чемпіонату з футболу ЄВРО 2012 у
найближчому майбутньому. Для мешканців Львова це означає покращення інфраструктури міста, збільшення
кількості робочих місць та пришвидшена інтеграція в європейський економічний простір.
1. Стратегія підвищення конкурентоспроможності м. Львова. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
congress.lviv.ua/en/2010/ presentations. 2. Розвиток туризму у Львові // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: feg.org.ua/ua/news/foundation_press/215.html. 3. Львів заробив на Євро 150 мільйонів гривень //
[Електронний ресурс]. –Режим доступу: gazeta.ua/ articles/euro /_lviv-zarobiv-na-evro-150-miljoniv-griven /
441782. 4. Долішній М.І. Проблеми та перспективи забезпечення інноваційного розвитку національної
економіки та її регіонів // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер.: Економічна. – Львів: Вид-во
Львівської КА, 2005. – № 18, ч. І. – С. 3-6. 5. Програма економічного розвитку та підвищення
конкурентоспроможності міста Львова. Презентація стратегії економічного розвитку Львова. Червень
2009р., ст.28. 6. Роль туризму в економіці Львова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: city-institute.org
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РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ
Релігійний туризм – це самостійний вид туризму, пов'язані з наданням послуг і задоволенням потреб
туристів, що прямують до святих місць і релігійних центрів, що знаходяться за межами країни. В нього як і в
інших видах туризму є свої різновиди: паломницький туризм, релігійний туризм екскурсійної спрямованості.
Багато віруючих людей прагнуть бути ближче святої зелі, відвідати поклонитися своєму Богу. До релігійних
туристів відносять людей, які подорожують з релігійною метою, виїжджають за межі звичного середовища на
термін не більше року для відвідин святих місць і центрів релігій.
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Місця і країни які відвідують релігійні туристи зазвичай пов’язані з регіонами переважного поширення
основних релігій — християнства, мусульманства, іудаїзму та буддизму, а тому має чітко окреслені межі.
Незначні туристські потоки спрямовуються за іншими нечисленними релігійними напрямками.
Маршрути поїздок віруючих різних конфесій лягли в Ізраїль, Грецію, Єгипет, Йорданію, Туреччину,
Італію, Індію, Саудівську Аравію, Китайський Тибет і інші місця, що мають релігійну значимість. наприклад
для християн це на Святій Землі (Ізраїль),Єрусалим, а також в Італії, Ватикані, Франції, Португалії, і інших
країнах Західної Європи. Святі місця для відвідин іудаїзму зосереджені в Ізраїлі, Румунії, Чехії, Німеччині,
Іспанії, а також на Україні. Для послідовників ісламу - сунітів священними містами вважаються Мекка і
Медина в Саудівській Аравії. Місцем паломництва шиїтів є в першу чергу міста Ен-Наджарф і Кербелі в Іраку.
Основні святині буддистів розташовані в Індії, Китаї, на Тибеті.
Єрусалим — найбільший релігійний центр світу. Він посідає особливе місце серед світових культових
центрів як святе місто для вірян трьох релігій: іудаїзму, християнства та ісламу.[2]
Україна має сакральні християнські святині регіонального значення, що є чинником формування іноземних
паломницьких потоків в Україну переважно з Росії та Польщі. Серед зарубіжних переважають паломницькі
тури в Росію (Сергіїв Посад, о. Валаам тощо). Традиційним центром тяжіння для християн України є Свята
Земля, що утворює постійний споживчий ринок зі значними потенційними можливостями. Таким чином, в
сакральному просторі християнського світу Україна є «перехрестям» паломницьких шляхів, що необхідно
використати для розвитку релігійного туризму та формування україноцентричного субринку. На сучасному
етапі даний сегмент поступово набуває розвитку. Організацією паломницьких турів, як міжнародних, так і
внутрішніх займаються переважно структури, створені під егідою християнських церков. Саме вони є
найчисленнішими суб'єктами даного ринку. Як повідомляє Всесвітня туристична організація, 330 млн. осіб
беруть участь у релігійному туризмі під час свят.[1]
Для того щоб подорожувати до релігійних місць потрібно знати певні закони країни яку плануєш відвідати.
За міжнародними нормами турист має право на безперешкодне відправлення релігійних обрядів і молитов,
однак, якщо це не заважає іншим туристам і не порушує місцеві звичаї і правила перебування в готелі та інших
громадських місцях. Наприклад, у великих міжнародних аеропортах є спеціальне приміщення для відправлення
релігійних обрядів, що обслуговується як мінімум представниками трьох конфесій. Будь-які відвідування
святих місць, храмів, інших культових об'єктів і споруд, що знаходяться під егідою діючої конфесії або секти, в
їх володінні, включені в програму туру, має узгоджуватися з керівництвом цієї релігійної общини,
встановлюватися порядок відвідин об'єкта туристами, час відвідання, що не заважає обрядам, або порядок
присутності на обрядах. Як правило, монастирі, храми та інші культові споруди доступні для відвідання
туристами, а общини і секти, що володіють ними, охоче пускають туристів зі стягуванням платні за такі
відвідини. Вони встановлюють певне правило для відвідувачів, зокрема, щодо одягу, порядку проходження,
проведення фотозйомки, надання власного екскурсовода. Отже, слід заздалегідь ознайомитися із звичаями всіх
общин і монастирів, через які проходить маршрут.[2]
Можна однозначно стверджувати, що релігійний туризм, як й інші його форми, має позитивний вплив на
економічний розвиток тих регіонів, де знаходяться відомі релігійні об’єкти та духовні реліквії. Прибуття
паломників та туристів, яких цікавлять ці місця, сприяє розвитку мережі готелів, гастрономії, торгівлі,
вироблення сувенірів, виготовлення продуктів, сфери послуг для мандрівників та ін.[3]
Релігійний туризм є складовою частиною сучасної індустрії туризму. Собори, мечеті, культові музеї і
духовні центри - це туристичні об'єкти, які мають все зростаючий попит. Пам'ятники релігії, історії і культури
представляють істотне мотивування відвідин того або іншого регіону або міста.
1. Релігієзнавчі мандрівки та релігійний туризм. [Електронний ресурс] //. – Режим доступу:
tourlib.net/statti_ukr/chmil.htm 2. Міжнародний туризм і сфера послуг - Мальська М.П.-2008-вид 6.7/773
3. Козинець В. Безпека життєдіяльності у сфері турізму: Навчальний посібник/ Віталій Козинець,; Київський
ун-т туризму, економіки і права. -К.: Кондор, 2006. -575с.
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
За даними соціологічних досліджень, три чверті економічно активного населення Великобританії
проводить свою відпустку поза постійним місцем проживання, причому велика частина - в межах країни
(близько 25 млн). Основний потік туристів вирушає з найбільш урбанізованих центральних районів до
морського узбережжя Південно-Східної Англії, в райони курортів Брайтона, Уертінзі, Сіфорд, Маргіта та ін
Близько 15% туристів слідують в гірські райони Шотландії і Уельсу, 8% відпочивають на берегах річок і озер в
різних частинах країни.[1]
Понад 10% території Великобританії займають національні парки і так звані ландшафтні території, вони є
у всіх частинах країни.Найбільші за розмірами національні парки розташовані в Шотландії (Нортумберленд,
Нордворкмурс, Ворюдір Далес), Уельсі (Ексмур, Дартмур) і Північної Англії (Дервент).
Національні парки і ландшафтні території щорічно відвідують понад 15 млн людей, особливо у вихідні та
святкові дні.
Значне місце під час відпустки й у вихідні дні у жителів Великобританії займає спорт. Особливо
розвинений парусний: у країні понад 30 тис. яхтсменів і 2 млн. членів асоціації парусного спорту. Поширені
також верхова їзда, рибна ловля і полювання. Відвідують британці численні визначні місця, якими так багата
країна: пам'ятники давньоримської епохи, середньовічні замки, музеї.[2]
Більшість туристів здійснюють подорожі по країні на особистих автомобілях, а 1 / 4 - на автобусах
дальнього проходження або по залізницях. Зупиняються туристи в невеликих старовинних готелях (на відміну
від сучасних готелів, які називають hotel, за ними збереглася стара назва inn), в приморських пансіонатах, на
молодіжних туристських базах, у родичів і знайомих; близько 15% знімають кімнати з пансіоном у фермерів.
Дедалі більшого поширення набувають різні види автопричепів (автокари, автобудинки та ін.) За деякими
оцінками, їх мають тепер, принаймні, половина всіх туристів, що здійснюють поїздки на автомобілях.
Історичні чинники, мовна спорідненість, а також постійне зміцнення національної валюти стосовно
американського долара зумовили у виїзному туризмі Великої Британії високу частку подорожей до США і
Канади (43%). У літній період британці нерідко відвідують американський курорт Майямі. Поширені діловий
туризм до США і Канади, а також поїздки до родичів і друзів. Розширюються туристичні зв'язки за так званими
інклюзив-турами до країн Карибського басейну, Гамбії, Таїланду тощо.
Серед туристів, які відвідують Велику Британію, переважають громадяни країн Європейського Союзу
(50%). На другому місці - відпочиваючі з Північної Америки, які обирають Британію з метою відпочинку під
час відпустки (43%), ділової подорожі (21%), зустрічі з рідними і друзями (21%)[3].
Рекреаційно-туристична база Великої Британії в цілому відмінна від такої самої, наприклад, у Франції,
Іспанії чи Італії. Британців і гостей країни приваблюють повсюдно розміщені спортивні стадіони, де регулярно
проводяться змагання з футболу, тенісу, крикету тощо. Надзвичайно популярні тут і кінні перегони. Туристи
дуже полюбляють відвідувати старовинні міста країни, її музеї і бібліотеки, старовинні університети Оксфорда
і Кембриджа, мегалітичні споруди Стоунгенджу, курорти південного узбережжя Англії.
Сучасна Великобританія є 6-ою країною світу за кількістю прийнятих іноземних туристів (понад 25
млн.осіб/рік). Щороку туристи витрачали у Великобританії біля 17,2 млрд. дол. США. Лондон є найбільш
відвідуваним серед іноземних туристів містом світу (15,6 млн.осіб у 2004 році), випереджаючи Бангкок та
Париж.[2]
Максимальний приплив туристів забезпечують країни-сусіди: Німеччина, Франція, Ірландія, Бельгія,
Нідерланди, країни скандинавського півострова, а також: США, Канада, Нова Зеландія, Австралія, ПівденноАфриканськ республіка. З кожним роком зростає приплив туристов-неевропейців, наприклад американців.
Стрімкими темпами збільшується потік туристів, що прибувають у Великобританію з Японії. Витрати іноземців
у Великобританії перевищують аналогічні витрати, здійснювані британцями за рубежем, що створює
позитивний туристичний баланс. Туризм приносить британському бюджету постійну статтю доходів (4-5%
ВВП) і іноземної валюти. Туристи, що відвідують Великобританію, звичайно затримуються тут на 15-16 днів.
Цифри, надані УНС показують, що Великобританію відвідало більше 31 мільйона туристів з інших країн,
що на 1% вище, ніж у 2011 році, до того ж це рекордна кількість за період після 2008 року. Базою для
рекордних річних показників в'їзного туризму стали 12 мільйонів туристів, які приїхали на вихідні, а також
зростання підприємництва і числа приїхали в гості до родичів і друзів. Торік спостерігалося рекордне число
туристів (4,9 мільйона) з країн "решти світу ", і рекордні 2,2 мільйона туристів не з Євросоюзу.[3]
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ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ
Готельно-ресторанне господарство - важлива складова сфери послуг України. Його ефективне
функціонування є індикатором позитивних змін в економіці нашої держави, важливою передумовою
інтенсифікації міжнародних зв'язків та інтеграції країни у світове співтовариство. Пріоритетним напрямом
розвитку сфери туристично-готельних послуг є доведення їх якості до міжнародних стандартів та
удосконалення туристичних технологій, впровадження нових видів і форм обслуговування, що дозволить у
більш повному обсязі задовольнити потреби клієнтів. Проте недостатній рівень інвестицій та капіталовкладень,
недосконалість функціональної структури, низький рівень надання основних та додаткових послуг не дають
можливість використати повністю наявний потенціал і зайняти належне місце серед найрозвинутіших
туристичних країн світу. Серед багатьох економічних та соціальних проблем, які вирішуються у суспільстві,
проблема якості набуває особливого значення, в ній знаходить відображення ефективність виробництва,
ступінь задоволення потреб споживачів, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків. Відродження та розвиток
економіки України невід’ємно пов’язані з підвищенням конкурентоспроможності вітчизняних підприємств,
насиченням споживчого ринку продукцією та послугами високої якості. При цьому стратегічну роль відіграють
підприємства готельно-ресторанного господарства, які в Україні на сьогоднішні вважаються одними із
найбільш перспективних і успішно розвинених напрямків бізнесу. Виробництво продукції та надання послуг
високої якості сприяє зниженню витрат на виробництво та їх надання, економії суспільної праці, кращому
використанню сировинних ресурсів, більшій ефективності виробництва. Забезпечення та підвищення якості
проду- кції та послуг готельно-ресторанного господарства є складною проблемою, яка включає технічні,
економічні, соціальні, політичні та правові аспекти. Вирішення цієї проблеми вимагає кваліфікованого
персоналу, спроможного організувати роботу в сфері управління якістю на підприємствах індустрії
гостинності.
Управління якістю являє собою науковий напрямок, що вивчає теорію та практику управління застосовано
до сфери якості. Предмет його дослідження – сукупність теоретичних, методичних та практичних питань
управління якістю продукції та послуг. Особливої уваги у посібнику приділяється управлінню якістю як
найважливішому елементу забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг підприємства готельноресторанного господарства. Це пов’язано із тим, що в умовах ринкової економіки конкурентоспроможність
продукції, послуг, підприємств безпосередньо залежить від якості продукції, що виробляється, та послуг, що
надаються, управління якою є ключовою проблемою стабілізації економічного розвитку країни. Відповідно
питання науково-методичних та законодавчо-правових основ управління якістю, як і підготовка
висококваліфікованих фахівців у цієї сфері, пріоритетні у реалізації національної економічної політики.
Для забезпечення простого відтворення основних засобів підприємства готельно-ресторанного
господарства здійснюють амортизаційні відрахування, які включаються у операційні витрати поточного
періоду. Так у 2010 році вони становили 821,1 млн. грн., а у 2011 році-928,5 млн.грн, тобто зросли на 13,1%,
якщо обсяги амортизаційних відрахувань у цій сфері порівнянні з іншими галузями є суттєво меншими, то
частка амортизаційних відрахувань у структурі операційних витрат є високою і становить у 2010 році 6,1% у
2011 році 6,2%. За цим показником готельно-ресторанне господарство поступається лише такій фондомісткій
галузі як будівництво в якій питома вага амортизаційних витрат становила у 2010 році 8,7% у 2011 році 8%.
Проведений аналіз процесів відтворення основних засобів у сфері готельно-ресторанного господарства
показав, що:
 В Україні дана галузь стабільно нарощує свій потенціал, демонструючи позитивну динаміку;
 Степінь зношеності основних засобів у готельно-ресторанному господарстві в порівнянні із
промисловістю і сільським господарством є значно нижчим.
 Для забезпечення розширеного відтворення основних засобів в більшій степені слід залучити прибутки
підприємств та інвестиції.
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ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ
Розвиток туризму вимагає обґрунтованих дій в сфері планування, введення і реалізації для того,щоб
забезпечити його конкурентоздатність при врахуванні як умов і засобів локальної економіки,так і потреб
туристів. Туристична індустрія повинна тісно кооперуватися з іншими галузями народного господарства з
метою досягнення ефекту синергії та стимулювати суспільно-економічний розвиток визначеної території, не
достатньо концентрувати увагу виключно на впровадженні інноваційних продуктів,технологій та змін у
виробничо-організаційних процесах у туристичних підприємствах.
Позитивний вплив туризму на локальну економіку у великій мірі здійснює концентрація туристичного
руху, оптимальний рівень наявності туристичних цінностей та добра комунікаційна доступність до місць
туристичного прийняття мають велике значення для розвитку місцевої інфраструктури. Чим ширша пропозиція
та атракційність туристичних об’єктів певної місцевості,тим більший вплив і значення туризму для локальної
економіки.
Для того, щоб ефективно функціонували суб’єкти підприємницької діяльності та інші організації, які
надають туристичні послуги, на визначеній території, необхідно формувати регіональні інфраструктурні
елементи[5, s.99].
Після того, як наведені критерії будуть реалізовані, на визначеній території можна сподіватися на
вагоміший вплив туризму на суспільно-виробничий її розвиток та отримання економічного ефекту[2, s.198].
Зі спостережень та аналізу туристичної індустрії можна зробити висновок, що туризм на локальному чи
регіональному рівні може відігравати домінуючу роль у стимулюванні господарчого розвитку та приносити
економічну вигоду. Залежно від пропозиції туристичних підприємств та пропонування комплементарних благ і
послуг, туризм може здійснювати на місцевість поляризаційний, стимулюючий та нейтральний вплив[4, s.22].
Розглядаючи туризм, як поляризаційний чинник суспільного та економічного розвитку території, можна
відмітити його вагомий і безпосередній вплив на цей процес. Цей чинник характерний для регіонів з високим
ступенем атракційності, у яких окрім високого рангу туристичної атракційності та інфраструктури, добре
функціонують економічні умови.
Туризм, як стимуляційний чинник суспільно-економічного розвитку території характерний для
місцевостей, регіонів, у яких туристична діяльність здійснює посередній вплив на локальну економіку. Це
відбувається з причини функціонування інших галузей народного господарства, які мають домінуюче значення.
Отже туризм вважається додатковим чинником, який активізує і стимулює розвиток місцевої економіки.
Нейтральне значення туризму проявляється тоді, коли надання туристичних послуг не впливає на суспільноекономічний розвиток певної території.
У багатьох європейських країнах вплив туризму на розвиток території розглядається через поняття
збалансованого розвитку, який в результаті формування і впровадження відповідної туристичної політики
враховує диверсифікацію працевлаштування, збереження довкілля, охорону природних і культурних засобів.
Історико-культурна спадщина, наявність краєвидів, якість послуг, що надаються, становлять критерії оцінки
збалансованого туризму[3, s.55]. Це першорядні та основні показники, які стосуються будь-якої території.
Важливим чинником, який сприяє розвитку, є формування стратегій територіальними адміністративними
одиницями, виходячи з наявних існуючих засобів і людських та матеріальних ресурсів.
Важливим знаряддям суспільно-економічного розвитку локальної туристичної індустрії є опрацювання і
впровадження стратегії розвитку, а також здатність отримання ресурсів на її реалізацію та фінансування
закладених цілей.
З метою виявлення і обмеження будь-яких негативних наслідків розвитку туризму та ефективного
функціонування туристичної сфери на кожному територіальному рівні необхідне оволодіння важелями
ринкових механізмів, здатність функціонування на конкурентоспроможних туристичних ринках та вміння
впровадження ефективної управлінсько-маркетингової системи у регіональному та локальному укладі.
Важливим знаряддям суспільно-економічного розвитку локальної туристичної індустрії є опрацювання і
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впровадження стратегії розвитку, а також здатність отримання ресурсів на її реалізацію та фінансування
закладених цілей. У цьому контексті необхідно звернути особливу увагу на значення локальної економічної
політики, в тому числі туристичної, яка може у ефективний спосіб формувати та активізувати діяльність
суб'єктів господарювання на певній території.
1. Кудла Н.Є. Екологізація туристичної діяльності [Текст]: матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта» / Н.Є. Кудла, Н.В. Клок. – Умань, 2010. – С.
134-137. 2. Gaworecki W.W. Turystyka / W. W. Gaworecki – Warszawa: PWE, 2007. – 370s. 3. Jalinik M.
Uwarunkowania i czynniki rozwoju ustug turystycznuch na obszarach wiejskich / M. Jalinik. – Bialystok: Oficyna
Wydawnicza Politechniki Bialostokiej, 2009. – 260s.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВАЛЮТНИХ КУРСІВ І ЦІН НА ЗОЛОТО: ЗАГРОЗИ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ
ВІТЧИЗНЯНОГО БІЗНЕСУ
Важливою умовою успішного здійснення міжнародної діяльності вітчизняними підприємствами є
своєчасний аналіз факторів що здійснюють вплив на стан місцевого ринку. Одним з таких факторів є курс
національної валюти країни з контрагентами якої підприємство здійснює свою діяльність.
У нашому дослідженні ми пропонуємо звернути увагу на тенденції зміни курсу австралійського долару та
вплив на них світової ціни на золото. Для проведення реальної оцінки зміни курсу австралійського долару було
використано статистичні дані за період з жовтня 2003 року до жовтня 2013 року (див. рис.1).

Рис. 1. Динаміка зміни курсу австралійського долару до курсу долару США за останні десять років[2].
Проаналізувавши динаміку курсу австралійського долару до долару США (рис.1), можна зробити
висновок, що він має загальну тенденцію до зниження протягом останніх десяти років. Виняток складає період
фінансової кризи 2008 року, яка через свій значний вплив на економіку США, призвела до падіння курсу
долара.
Оскільки Австралія є одним з найбільших світових постачальників золота, частка якого у експорті країни
близько 7%, можна зробити припущення про наявність кореляції між ціною на золото та курсом національної
валюти Австралії. Для перевірки цього припущення була використана статистична інформація щодо зміни ціни
на золото у австралійських доларах та доларах США за останні десять років (див. рис.2) Провівши
порівняльний аналіз зміни світових цін на золото та курсу австралійського долару, можна зробити висновок, що
у грудні 2008 року відбулося значне зростання світових цін на золото у австралійських доларах, що призвело до
різкого зростання курсу національної валюти Австралії у першому півріччі 2009 року. За оцінками аналітиків,
позитивна кореляція між цими явищами складає 0,8[2].
Отже, для вітчизняних підприємців, які здійснюють свою міжнародну діяльність в Австралії чи інших
країнах світових експортерах золота (Канада, Гонконг) наявність прямого зв’язку між цими явищами є
важливим аспектом дослідження, оскільки зростання національного курсу валюти робить країну більш
привабливою для імпортерів.
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Рис. 2. Динаміка зміни ціни на золото у австралійських доларах та доларах США за останні десять років[1].
1) Kitco Metals In [Електронний ресурс] / Kitco corporate website. – Режим доступу: kitco.com/ 2)
Аналитика рынка Форекс [Електронний ресур] / Форекс Украина. – Режим доступу: forexua.com/
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В МІЖНАРОДНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ДК «УКРТРАНСГАЗ»)
Активізування міжнародної економічної діяльності вітчизняних суб’єктів господарювання є результатом
поглиблення міжнародного поділу праці та залученням України до ряду міждержавних угод та організацій[1].
Вихід на міжнародні ринки вимагає від вітчизняних підприємств не лише виконання договірних умов, але і
застосування передових методів господарювання з метою підвищення власної конкурентоспроможності та
відповідності міжнародним стандартам[2]. До таких методів можна віднести сучасні управлінські технології,
зокрема – SAP[3].
Україна в особі ПАТ «Укртрансгаз» є монополістом з перекачування природного газу з Російської
Федерації до країн Західної Європи, транспортуючи до 80% експортованого російського газу.
З 1 січня 2013 року ДК «Укртрансгаз» розпочав промислову експлуатацію автоматизованої системи
управління SAP, ставши таким чином першим вітчизняним енергетичним підприємством, яке розпочало
промислову експлуатацію широкомасштабної автоматизованої системи управління виробничою діяльністю[4].
Реалізовані процеси SAP представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Реалізовані процеси SAP
Формування
Формування лімітів
Створення
фінплану
по статтях
Узгодження позицій,
Фінансове
позицій
компанії.
Коректування позицій фінансового плану в
включення у фінплан
планування фінансового
Прогноз
фінплану
розрізі ЦФО і
структурного підрозділу
плану
платежів та
структурних
зобов’язань
підрозділі
Контроль Візування
Формування
Створення
наявності
(акцепт) Друк службових Обробка,затвердження
пропозиції по
Казначейство заявок на
кредиторської заявок на
записок
і друк денного реєстру розподілу грошових
платіж
заборгованості платіж
коштів
Звіт по
Формування
Аналіз заявлених у фінплан та
затвердженим Оперативний звіт по контролю обов’язків
звітності
затверджених сум
лімітам
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До ключових характеристик проекту можна віднести:
-проект покликаний здійснити революцію не лише в процесах управління експлуатацією газотранспортної
системи України, а й також змінити культуру управління підприємством в цілому.
- перехід на промислову експлуатацію система SAP об’єднала всі ключові процеси підприємства з
централізованою звітністю.
- впровадження модуля «Управління якістю», яке дозволило,реалізувати відображення фізико-хімічних
показників природного газу по кожному об’єкту ГТС України, перегляд інформації про фізико-хімічні
показники природного газу у табличному вигляді, отримання звітів стандартної форми, здійснення перевірки
відповідності отриманих показників чинним нормативним документам в автоматичному режимі. Йде
напружена робота над реалізацією аналізу та перегляду даних про фізико-хімічні показники природного газу на
рівні УМГ ДК «Укртрансгаз»: по «коридорам» газопроводів ГТС України від входу до виходу у графічному
форматі. Модуль успішно виконує основні завдання: довгострокове і оперативне управління якістю природного
газу під час транспортування та зберігання на підставі планування процедур контролю, здійснення найбільш
важливих елементів системи управління якістю у відповідність зі стандартом ISO 9001-2001, збір, облік,
обробка якісних характеристик планових і фактичних даних.
Один з результатів роботи SAP — користувач приймає рішення в режимі реального часу, а вся первинна
інформація в такому ж онлайн-режимі поступає з місць введення первинної інформації в саму систему,
надаючи керівництву компанії реальну виробничу і фінансову картину компанії в кожну хвилину часу.
Заслужене визнання отримали досягнення Укртрансгазу на Форумі «SAP-Київ 2012», де проект був удостоєний
номінації «За інноваційну методологію проекту SAP».Важливу роль у впровадженні системи зіграла підтримка
управління ІТ, яке обробило за період дослідно-промислової експлуатації близько 196 000 звернень
користувачів.Мабуть, основною перевагою, на яку нині звертають увагу користувачі SAP, є підвищення
прозорості в роботі, розуміння процесів, що відбуваються в організації і достовірності ухвалення рішень,
відзначають у прес-службі 27 грудня 2012 року Дочірня компанія Укртрансгазу[5].
На сьогодні в системі SAP налагоджені процеси ведення тарифів по послугах і матеріалах, планування у
збуті по категоріях, реалізації послуг і матеріалів по неосновній діяльності, реалізації послуг з транзиту і
транспортування газу.
1) Неляпенко З. Концепція безпеки SAPBuisnessObjectsEnterprise. - Червень2010г. 2) Кале Вивек. Внедрение
SAP R/3. Руководство для менеджеров и инженеров – АйТи, Книга и бизнес, 2004. – 512с. 3) Фатерян А.
Короткий посібник з впровадження SAP R. 2004р.-78с. 4) Розпочато промислову експлуатацію
автоматизованої системи управління SAP//Трубопровідний транспорт – 2013.- №1. – с.4. 5) Сапунов М. В.,
Синько Я. М., Галковський А.В. Впровадження SAP триває// Трубопровідний транспорт – 2012.- №5. – с.20-21.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
В останні роки стрімкого розвитку набули екологічний та зелений туризм, які задовольняють цілий ряд
критеріїв, включаючи збереження біологічного та культурного різноманіття у рамках захисту екосистем.
Найбільш відомими визначеннями екотуризму, які на наш погляд, найкраще розкривають його суть, є:
- Екотуризм - це природо-орієнтований туризм, що включає програми екологічної освіти і здійснюваний
відповідно до принципів екологічної стійкості. (Національна Стратегія екотуризму Австралії, Департамент
туризму, Канберра, 1992.).
- Екологічний туризм — один із видів туризму, який здійснюється в екологічно збереженому людиною
природному середовищі з метою пізнання природи і відпочинку. Він ґрунтується на природних багатствах,
любові до природи, бажанні її пізнати з метою захисту і примноження біологічного різноманіття.
Міжнародна організація з екотуризму (TIES) визначає його як відповідальну подорож у природні регіони,
які зберігають природне довкілля та підтримують добробут місцевого населення.
Екотуриз передбачає відпочинок в екологічно чистих регіонах. В Україні таких регіонів вистачає, що
робить країну екологічно привабливою для любителів екологічного туризму. Україна з її величезними
природними багатствами, унікальними ландшафтно-кліматичними умовами і вигідним географічним
розташуванням має винятково сприятливі умови для розвитку екологічного туризму та сільського зеленого
туризму[2].
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В Україні найбільший розвиток отримав сільський зелений туризм у Карпатах. Це значною мірою
зумовлено природними умовами, розвиненою санітарно-курортною інфраструктурою з джерелами лікувальних
мінеральних вод, наявністю відомих гірськолижних курортів, таких як Славське і Буковель, які залучають
любителів зимового відпочинку. Також зимовий відпочинок у Криму поступово набуває популярності у міру
поліпшення туристичної інфраструктури. Поступово все більше популярності набуває тут сільський туризм,
про що свідчить поява та активність діяльність таких організацій, як Кримська асоціація сільського зеленого
туризму[3].
Основнаідеяекологічного туризму – це, насамперед, турбота про навколишнєприроднесередовище,
використовується у туристичнихцілях, і тому ми впевненні, щокожен з нас можеособистодолучитись до
йоговідновлення та збереження[4].
10 заповідей екотуриста, сформульованих (TIES):
— пам’ятати про вразливість Землі;
— залишати тільки сліди, забирати з собою тільки фотографії;
— пізнавати світ, у який потрапив: культуру народів, географію;
— шанувати місцевих мешканців;
— не купувати вироби, що піддають небезпеці навколишнє середовище;
— завжди ходити тільки протоптаними стежками;
— підтримувати програми захисту навколишнього середовища;
— де можливо, використовувати методи зберігання навколишнього середовища;
— підтримувати (патронувати) організації, що сприяють захисту природи;
— подорожувати з фірмами, що підтримують принципи екотуризму.
З цих позицій екологічний туризм можна вважати головною концептуальною ідеєю сталого розвитку
туристичної індустрії у XXI сторіччі[1].
1. Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: wk.wikipedia.org 2. Мій дім – Земля [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: greenzemla.blogspot.com 3. Любіцева О.О.Ринок туристичних послуг (геопросторові
аспекти)
–
К.:
«Альтерпрес»,
2002.
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
tourlib.net/books_ukr/lubiceva_rtp.htm 4. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і
маркетингу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: tourlib.net/books_green/dnytruk7.htm
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
Міжнародний фінансовий ринок являє собою сукупність кредитно-фінансових інститутів, через які
відбувається рух капіталів (фінансових потоків) у сфері міжнародних економічних відносин.
Участь України в міжнародних економічних зв'язках, міжнародна регіональна інтеграція визначають
сучасну спрямованість розвитку національної економіки. Останнім часом посилюється інноваційна
спрямованість розвитку економіки України, що передбачає активізацію інвестиційного процесу й відповідне
фінансове забезпечення. Недосконалість механізму залучення заощаджень населення в об'єкти інвестування не
дає змоги використовувати їх як інвестиції в оптимальних обсягах. Крім того, для забезпечення всіх потреб
розвитку економіки України (за оцінкою фахівців Світового банку вони становлять 100 млрд дол. США)
внутрішніх джерел недостатньо. Одним зі шляхів розв'язання проблеми є залучення іноземного капіталу.
Іноземні фінансові ресурси не лише задовольняють потреби в капіталі: їх залучення також сприяє розширенню
обсягів виробництва, оновленню наявної матеріально-технічної бази, інноваційному розвиткові тощо.
Слід зазначити, що питання актуальності діяльності міжнародних фінансових посередників на
вітчизняному фінансовому ринку вивчається головним чином із допомогою фрагментарного аналізу та
вибіркового підходу до висвітлення окремих аспектів такої діяльності. При цьому питання впливу міжнародних
фінансових потоків на розвиток і стабільність фінансового ринку України досліджено недостатньо.
Зауважимо, що на початку XXI століття стрімкий розвиток сегментів вітчизняного фінансового ринку, та
економічне зростання перетворили його на один із найпривабливіших у Східній Європі секторів міжнародних
фінансів. Із приходом в Україну потужного міжнародного фінансового капіталу, передусім у банківський і
страховий сектори, на фондовий ринок, на вітчизняному фінансовому ринку активізувалися та
інтенсифікувалися процеси інтеграції й конвергенції.
225

Починаючи з 2006 року в Україні з'явилося більше десятка іноземних фінансових груп, які інвестували у
вітчизняні банки понад 10 млрд дол. США. На сьогодні найбільший відсоток іноземних активів контролюється
інвесторами з колишніх метрополій — Росії й Австрії. Доволі значними є також частки французьких,
італійських, угорських, німецьких і шведських інвесторів, що свідчить про зацікавленість фінансових
інститутів із Європейського Союзу в контролі над українським банківським бізнесом.
Австрійський капітал представлений на вітчизняному фінансовому ринку трьома банківськими
холдингами — "Raiffeisen", "Erste" і "Volksbank". В Україні працюють також дочірні компанії двох одвічних
італійських конкурентів, які наввипередки проникали на національні фінансові ринки країн Нової Європи, —
фінансових груп "Unicredit", яка є власником Укрсоцбанку й Унікредитбанку, та "Intesa Sanpaolo" —
Правексбанку.
Важливо зазначити, що французькі інвестори володіють в Україні системним універсальним
Укрсиббанком (BNP Paribas), спеціалізованим на корпоративному секторі Каліонбанком (Calyon Group), а
також дрібнішими Індексбанком (Calyon Group) і Профінбанком (Societe Generale Group).
Як бачимо, домінування якоїсь країни на вітчизняному фінансовому ринку не спостерігається. Таку
диверсифікацію власників можна вважати позитивною рисою української банківської системи, оскільки вона
менш залежна від економіко-політичних умов якоїсь однієї держави.
Щодо ситуації на фондовому ринку України слід зазначити, що більша частина угод тут проводилася за
участі резидентів і лише 25 % — нерезидентів. Проте втечі іноземного капіталу з фондового ринку не
спостерігається, й кількість власників цінних паперів — нерезидентів не зменшилася[1].
Для покращення стану фондового ринку України та підтримання його фінансової безпеки потрібно
підвищити роль держави на фондовому ринку. Одним з основних елементів державного регулювання ринку
цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів, професійних учасників ринку, фондових бірж та
самоврядних організацій, спрямованих на виявлення і своєчасне запобігання порушенню законодавства на
ринку цінних паперів[2].
Сьогодні в Україні великий вплив на вітчизняний фінансовий ринок, окрім приватних іноземних
фінансових установ, мають міжнародні фінансові організації й фінансова діяльність (запозичення) уряду. До
речі, співпраця з міжнародними фінансовими організаціями є важливим показником для іноземних власників
фінансових ресурсів.
1. Мозковий О.М. Фондовий ринок: навч. посібн. / О.М. Мозковий. – К.: Вид-во КНЕУ, 1999. – 316 с. 2.
Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в
Україні / Г.М. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 24-27.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ УКРАЇНИ
Пенсійна проблематика – одна з невідкладних державних питань, що потребують вирішення. Адже
громадяни, які більшість свого життя віддають роботі, розраховують від держави на гідну пенсію в
старості. В результаті отримують мінімум, якого не вистачає навіть на проживання. Сьогодні
середньостатистичний пенсіонер отримує 1470 грн.[1].
З 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, який передбачає створення в Україні нової пенсійної системи (першого рівня), обов’язкової
накопичувальної системи (другого рівня) та недержавного добровільного пенсійного забезпечення (третього
рівня). Іншими словами запроваджено в дію трирівневу пенсійну систему. Вона введена через неможливість
успішного подальшого функціонування солідарної системи[2].
Вперше солідарна система була впроваджена німецьким канцлером Отто фон Бісмарком у 1889 році. Вона
функціонувала за рахунок великого співвідношення працюючих, що сплачували податки, до пенсіонерів. На
той час таке співвідношення могло становити 7:1. Основні чинники, які унеможливили роботу такої системи в
Україні це тіньова економіка, збільшення середньої тривалості рівня життя та збільшення кількості студентів,
які здобувають вищу освіту. Найбільшим ударом по пенсійній системі в Україні, як і в більшості країн, що
використовували таку систему, стала демографічна ситуація: народжуваність за останні 50 років зменшилася в
кілька разів. Це призвело до того, що на даний момент співвідношення в Україні працюючих до пенсіонерів
прирівнюється як 1:1, і буде погіршуватися при такій демографічній ситуації. Тобто шансу функціонування
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такої системи в Україні немає. Сама модель нової пенсійної системи це дублікація системи США, що
ґрунтується на особистому пенсійному страхуванні населення. Вчені США довели, що незалежно від розміру
доходу, людина може відкладати від нього 10 % і її рівень життя не зміниться. Там функціонують державні та
приватні пенсійні програми, що працюють за принципом накопичувальних систем[3].
Трирівнева пенсійна система дозволить розподілити між трьома її складовими ризики, пов’язані із змінами
в демографічній ситуації (до чого більш чутлива солідарна система) та з коливаннями в економіці (що більше
відчувається в накопичувальній системі)[4].
Нова пенсійна система, особливо її накопичувальна частина, зумовить перебудову економічної ситуації в
Україні. Оскільки всі залучені кошти до другого та третього рівня пенсійної системи є довгостроковими
державними інвестиціями. Тобто на практиці за рахунок компаній та недержавних ПФ, в державі
формуватимуться додаткові оборотні кошти, що працюватимуть в економіці України. Загалом пенсійна
реформа має позитивний вплив на розвиток економіки країни та вирішення соціальних проблем населення, але
в Україні вона має певні особливості. Зокрема, нова система була впроваджена запізно, коли Державний
Пенсійний Фонд (ДПФ) перестав функціонувати за рахунок власних доходів, а дефіцит покривався з
державного бюджету. Це спричинило низку негативних факторів: дефіцит ДПФ щороку зростає, а пенсійний
фонд стає більш залежним від державного бюджету. Запуск другого рівня нової системи щороку відкладають,
оскільки він не може працювати при дефіцитному пенсійному фонді. Нова система могла би бути запроваджена
і не спричинила би такої кризової ситуації, якби реформування почали значно раніше, коли ДПФ був
бездефіцитним. Так як це було зроблено в більшості країн. Але з незрозумілих причин в Україні цього не
зробили, і реформування почали запізно.
Ці особливості призвели до теперішньої критичної ситуації в Україні. При якій ДПФ більше не може дати
гідної пенсії теперішнім пенсіонерам, а в майбутньому може перестати функціонувати взагалі. Другий рівень
нової системи ще не запущений, тай він не може вирішити проблеми пенсійного забезпечення. Єдине що
залишається робити працюючим до виходу на пенсію це формувати недержавне пенсійне забезпечення у
третьому рівні нової системи, оскільки він не залежить від демографії, роботи ДПФ та державної політики
загалом. Ще однією особливістю пенсійної реформи в Україні є те, що більшість населення абсолютно не
розуміють суті змін. Адже система змінена для тих, хто ще працює і вже сьогодні повинен сам почати будувати
приватну пенсію.
1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]/ Режим доступу: ukrstat.gov.ua 2.
Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV ”Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 3.
Відкритий пенсійний фонд [Електронний ресурс]/ Режим доступу: npf-ff.com.ua 4. Державний пенсійний фонд
[Електронний ресурс]/ Режим доступу: pfu.gov.ua
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В США
Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства і
розглядається, як самостійний вид економічної діяльності та міжгалузевий комплекс.
На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення
планети. Більше того, туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед провідних галузей
світової економіки. Туристична галузь утворює 12% світового внутрішнього продукту і поглинає більше 11%
витрат споживачів. За чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з найбільших у світі - в
ній зайнято понад 260 млн. чол., тобто кожний 10-й працюючий. Надходження з туристичних подорожей у
світовому масштабі становлять понад 500 млрд. доларів США щорічно.
Туризм в Сполучених Штатах Америки є великою галуззю, яка обслуговує мільйони туристів щороку.
Туристи відвідують США, щоб побачити чудеса природи, міста, історичні пам'ятки і розважальні заклади.
Туристи витрачають більше грошей у Сполучених Штатах, ніж в будь-якій країні світу. Витрачені кошти
закордонними туристами в США на подорожі та пов’язані з ними товари склали в лютому 2013 року. 10,9 млрд.
дол. США[1]. Туризм є найбільшим сектором послуг економіки США. Він складає 25% усіх доходів від усіх
галузей послуг. В цілому, туризм надає 2.7% доходу до внутрішнього валового продукту США[2].
Сполучені Штати – це друга найбільш відвідувана країна у світі. В той же час, США отримує домінуючу
частку (11.2 %) світових прибутків від туризму, що надає Сполученим Штатам перевагу над Францією і
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Іспанією[3]. Більше ніж 62 мільйони міжнародних туристів, що відвідали США у 2011 році, витратили понад
153 мільярди, знизивши торговий дефіцит на 42.8 мільярди доларів.
У сфері туризму в США зайнято 7,3 млн. людей. Станом на 2007р. є 2462 зареєстровані Національні
історичні пам'ятки (National Historic Landmarks) визнані урядом Сполучених Штатів. У 2008 році найбільш
відвідуваною пам'яткою в США була площа Таймс- сквер в Манхеттені, Нью - Йорк (Times Square in Manhattan,
New York City), яка приваблює близько 35 мільйонів відвідувачів щороку.
Основними туристичними центрами США вважають: Нью – Йорк, Вашингтон, Флориду, Лос Анджелес,
Лас Вегас, Філадельфію, Чикаго, Сан- Франциско та Бостон.
Як місце для подорожі, жодній іншій нації важко змагатися із США щодо розмаїття вражень, які можна
отримати, відвідавши Сполучені Штати, починаючи від великих міст і закінчуючи провінційними містечками з
їх унікальними традиціями.
США мають дуже великі і різноманітні природно-рекреаційні ресурси, на основі яких склалися значні
природно-рекреаційні райони. Головні райони приморського туризму - Флорида, Каліфорнія і Гаваї, гірського штати Заходу, особливо в межах Скелястих гір, приозерного - штати Приозер'я. У США 50 національних
парків, які щорічно відвідують більш 50 млн. туристів. Найбільш відомі з них - Єллоустонський, Йосемітський,
Секвойя, Глейшер, Великий каньйон, Колорадо на Заході і Грейт-Смокі-Маунтинс в Аппалачах.
Бізнес-туризм складає близько 22% міжнародного туризму в США. Бізнесмени приїздять до Сполучених
Штатів аби взяти участь у ділових зустрічах, конференціях, виставках, а також дослідити інвестиційні
можливості та придбати товари і послуги.
Згідно із даними Всесвітньої організації туризму ООН впродовж останнього десятиліття Сполучені Штати
втратили 16 % частки в глобальному туристичному ринку в порівнянні із Францією, яка втратила 28 %, Іспанія
– 18 %, Італія – 24%, Канада – 44 %[3].
В 2012 році продажі пов’язані із туристичним бізнесом збільшились в першому кварталі на 4,9 %, у
другому кварталі на 2,1 %, згідно зі звітом Міністерства торгівлі США. Доходи від туризму збільшилися в
середньому більш ніж на $ 1,1 млрд. на місяць протягом перших семи місяців 2012 року[4].
Розвиток туризму підкріплюється прогресом у сфері транспортного сполучення, в першу чергу
автомобільного та авіаційного.
Таким чином, розвиток туризму у США носить позитивний характер. З кожним роком інтерес туристі
зростає, а отже зростають доходи країни та населення що сприяє кращому розвитку держави, надходженню
іноземної валюти та створення нових робочих місць.
1. International visitors spend $14.3 billion in February 2013, up 5 percent from 2012, April 15, 2013, retrieved
2013-04-19 2. U. S. Embassy Kyiv Blog [Електронний ресурс] – Режим доступу: usembassykyivukr.wordpress.com
3. Міжнародна Організація Об’єднаних Націй [Електронний ресурс] – Режим доступу: un.org 4.CNN Money
[Електронний ресурс] – Режим доступу: money.cnn.com
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РИЗИКИ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Економічна безпека підприємства є комплексним поняттям і пов'язана вона не стільки з внутрішнім станом
самого підприємства, скільки з впливом зовнішнього середовища та суб'єктами, з якими підприємство вступає у
взаємодію.
Будь-яке економічне підприємство відчуває економічні ризики, пов'язані з його виробничою, комерційною,
посередницькою та іншою діяльність, а відповідальність за наслідки управлінських рішень, які приймаються,
несе підприємець. Фактор ризику змушує підприємця економити фінансові та матеріальні ресурси,
розраховувати ефективність нових проектів, комерційних угод. Цей фактор особливо посилюється в умовах
нестабільного стану економіки, який супроводжується інфляційними процесами, дорогими кредитами тощо.
Ризик у туристичній діяльності - це ймовірність того, що підприємство зазнає збитків або витрат, якщо
прийняте управлінське рішення не здійснюється, а також якщо при прийнятті цих рішень були допущені
прорахунки чи помилки. Ризик закладено в самій сутності підприємницької діяльності, оскільки підприємець
самостійно розпоряджається засобами виробництва, вибирає сферу діяльності, але не завжди діє правильно. в
ринкових умовах підприємець постійно конкурує з іншими підприємцями і немає гарантії, що він вийде
переможцем.
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Підприємницький ризик - це ризик, який виникає в будь-яких видах підприємницької діяльності
підприємця. Цей ризик можна поділити на виробничий, фінансовий, інвестиційний і страховий.
З господарською діяльністю підприємства безпосередньо пов'язаний виробничий ризик, який визначається
як імовірність невиконання підприємством своїх зобов'язань за контрактом або угодою із замовником. Він
виражається ризиком у реалізації товарів і послуг, помилок у ціновій політиці, ризиком банкрутства.
Фінансовий ризик - це ймовірність отримання збитків у результаті проведення відповідних операцій у
фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій із цінними паперами. До цих ризиків відносять
кредитний, процентний, валютний ризики та ризик втраченої фінансової вигоди,
Кредитний ризик може виникнути внаслідок несплати позичальником основного боргу і відсотків,
нарахованих за кредит.
Ми зустрічаємось з ризиком щоденно. Ризик є передумовою виникнення страхування. Страховий ризик певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, подів, на випадок якої проводиться
страхування.
Страховий захист господарської діяльності туристичних підприємств практично охоплює три великі групи
подій:
страхування від вогню та інших видів стихійних лих;
страхування від наслідків злочинної діяльності;
страхування від техногенних збитків.
Природні явища у вигляді самозаймання або навмисного підпалу, несправність устаткування можуть
зашкодити стабільній роботі туристичного агентства. Тому важливо передбачити забезпечення пожежної і
технічної безпеки офісних приміщень і устаткування.
Для туристичного підприємства головним джерелом небезпеки може стати загроза провокаційних дій
конкурентів і конкурентної розвідки.
Загроза туристичному підприємництву, як і бізнесу в цілому — це витік корпоративної інформації, що
може привести до непередбачених наслідків.
Величезне значення в забезпеченні безпеки корпоративної інформації має кадрова політика в
туристичному бізнесі, тому що саме персонал має доступ до бази даних постійних і потенційних клієнтів, а це найбільша цінність для туристичної компанії. Злагоджена робота дружної команди кваліфікованих фахівців і
здорова атмосфера в колективі є запорукою успішної діяльності туристичної компанії.
Основними способами зменшення цих ризиків с їх страхування і підвищення безпеки з метою їх
запобігання.
Отже, рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його керівництво і
спеціалісти будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки.
1. Розвиток туристичного бізнесу регіону: Навчальний посібник / за ред. доктораекономічних наук,
професора Школа І. М. - Чернівці: Книги - XXI, 2007. - 292с. 2. Індустрія гостинності у країнах Європи /
Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009р. - Сімферополь: ВіТроПриит,
2009. 17#тІ
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УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Міжнародна економічна діяльність — діяльність економічних суб’єктів, в першу чергу підприємств, в
міжнародній сфері, на міжнародному ринку[1,10]. Виділяють такі види МЕД: експорт/імпорт товарів і послуг;
ліцензування, франчайзинг; господарська діяльність за кордоном; інвестування за кордоном. Основними
суб’єктами МЕВ є фізичні та юридичні особи.
У світовому господарстві розвиваються такі найважливіші форми міжнародних відносин: міжнародна
торгівля; міжнародна міграція капіталу; міжнародна міграція робочої сили; міжнародна передача технології;
міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини; міжнародна економічна інтеграція[2]. Усі форми
міжнародних економічних відносин взаємопов’язані й взаємозалежні. Для них на сучасному етапі характерне:
1) зростання масштабів і якісна зміна характеру традиційної міграції торгівлі готовою продукцією – із суто
комерційної вона може значною мірою перетворитись у засіб безпосереднього обслуговування національних
виробничих процесів; 2) інтенсифікація міграції капіталу в різних формах; 3) зростання масштабів міграції
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робочої сили; 4) прискорення і розширення інтеграції економік країн і регіонів; 5) швидкий обмін науковотехнічними знаннями; 6) розвиток сфери послуг; 7) об’єднання зусиль у вирішенні глобальних економічних
проблем.
На початковому етапі виходу на міжнародні ринки лише деякі компанії готові витрачати значну частину
ресурсів на міжнародні операції; фірми можуть просто не мати у своєму розпорядженні коштів, достатніх для
швидкого розгортання діяльності за кордоном. Як наслідок, такі фірми нарощують свою участь у
міжнародному бізнесі поетапно. Ключову роль відіграє також наявність виробничих, управлінських,
організаційних передумов, необхідних для міжнародного бізнесу, насамперед, висококваліфікованих
спеціалістів; добре знання кон'юнктури закордонних ринків (природно-географічних, економічних, політичних,
національних, релігійних і культурних особливостей); наявність достатніх фінансових, в тому числі і валютних,
ресурсів; доступ до сучасних засобів оперативного міжнародного зв'язку і т. ін.[3].
Структуризація міжнародної економіки можлива за багатьма критеріями. Головні з них - рівень розвитку
національних економік; форми міжнародних економічних відносин та їх регулювання; регіональні інтеграційні
угрупування; об'єкти світового ринку.
Організаційна структура управління МЕД підприємства залежить не тільки від розглянутих вище чинників,
але і від методів виходу на зовнішні ринки. Можна виділити два варіанти:
- безпосередній вихід на зовнішній ринок через власну
зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків (у великих системах — через
управління зовнішньоекономічних зв'язків);
- вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.
Якщо підприємство-виробник виходить на закордонний ринок із сильною конкуренцією і складною
продукцією, добре відомою споживачу, має сенс звертатися до закордонних фірм-посередників, що добре
знають місцевий ринок і мають на ньому своє місце. Це також має сенс, якщо потрібно "довести" експортовану
продукцію до рівня, що задовольняє місцевих споживачів. Як правило, закордонні фірми-посередники
обходяться дорожче, ніж вітчизняні.
Дуже велика кількість угод у міжнародній торгівлі здійснюється за допомогою посередників. Під торговопосередницькими операціями розуміються операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, які виконуються за
дорученням виробників і споживачів незалежним торговим посередником, на основі угоди чи окремого
доручення, що укладається між ними. Торгове посередництво в економічному значенні - досить широке
поняття і містить у собі значне коло послуг, зокрема з пошуку закордонного контрагента, підготовки і
укладання угоди, кредитування сторін і надання гарантій, оплати товару покупцем, проведення транспортноекспедиторських операцій і страхування товарів при транспортуванні, виконання митних формальностей,
проведення рекламних і інших заходів щодо просування товарів на закордонні ринки, здійснення технічного
обслуговування і проведення інших операцій.
Залучення торгового посередника дає змогу:
- збільшити прибуток за рахунок підвищення оперативності збуту товарів і прискорення обігу капіталу;
- збільшити прибуток за рахунок зменшення термінів зберігання і передпродажного сервісу;
- збільшити прибуток за рахунок зниження витрат обігу на одиницю продукції;
- збільшити прибуток за рахунок продажу товару на іноземному ринку безпосередньо в моменти
покращання кон'юнктури за більш високими цінами, оскільки посередники, існуючи поряд з кінцевими
споживачами, одразу реагують на будь-які зміни попиту.
Посередницькі операції регулюються нормами трудового і цивільного права.
1. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України /Підручник – К.: КНЕУ, 2012. — 948с. 2.
library.if.ua/book/63/4575.html 3. Нормативно-правові акти щодо зовнішньоторговельних операцій //
Юридичний журнал. – 2012. - №2. – с.16-18.
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МЕТОДИ ОПТИМІЗУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ В
УМОВАХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Зростаючі вимоги i потреби клiєнтiв, прогресуюча глобалiзацiя i все більш сильний тиск з боку ринкових
суперників схиляють сучасні підприємства до інтеграції в рамках ланцюгів постачання. Таке рішення
призводить до більшої спеціалізації в результаті поділу завдань мiж окремими членами ланцюга, зменшення
операцiйних витрат, розподілу ризику, користі та iнформацiї, пов’язаної зi здiйснюваними дiями, а також
iнтеграцiї дiй i результативної кооперації з метою бiльш досконалого обслуговування кінцевого клiєнта i
здобуття конкурентної переваги.
Концепція ланцюга поставок ґрунтовно викладена у працях зарубіжних авторів – М. Крістофера, Г.Х.
Пфоля, Д. Ламберта, С. Абта, К. Рутковського[1].
Адаптували концепцію ланцюга поставок до потреб сучасного українського ринку вітчизняні дослідники
М.М. Бойко, М.І. Долішній, М.А. Козоріз, Є.В. Крикавський, В.П. Мікловда, М.А. Лендєл, М.А. Окландер, О.М.
Тридід, Н.І. Чухрай[2, 3]. Водночас малодослідженими залишаються аспекти ідентифікації та організації
ланцюгів поставок, реалізації в їхніх межах ефективних стратегій розвитку, створення відповідного
інформаційного забезпечення.
Методологічні основи проблеми оптимізації процесів закупівель і збуту добре висвітлені такими авторами,
як А.М. Гаджинський, А.А. Грешилов, А.Н. Стерлігова, К. Лайсонс, М. Джилінгем, М.Р. Ліндерс, Х.Е. Фірон,
В.Р. Кігель[4]. Методів прогнозування логістичних процесів стосуються праці М. Крістофера[5].
Отже ключовою проблемою, пов'язаною з теорією управління ланцюгами поставок, є значне відставання
теорії від практики. Це пов'язано з кількома чинниками. По-перше, управління ланцюгами поставок охоплює
кілька компаній і дослідникам набагато важче зібрати інформацію з усіх учасників, що знижує якість
досліджень, або робить їх неповними. По-друге, принципи і практика управління ланцюгами поставок, навіть
якщо дослідник може отримати доступ до неї, багато в чому унікальна, а значить не дозволяє уніфіковувати
результати досліджень.
Для вирішення цих проблем на сучасному етапі можна використати декілька методів оптимізування
ланцюгів постачання на підприємстві, а саме метод застосування інформаційних технологій та метод
автоматизації систем управління.
Методом автоматизації систем управління є рішення Microsoft Dynamics AX 2009, що поєднує процеси
купівлі та продажу з логістикою, виробництвом і керуванням складом, що дає можливість чітко розуміти
ситуацію на будь-якому етапі постачання. Завдяки інтеграції бізнес-процесів підприємства і зовнішніх
підприємств, а також підтримці зв’язку між застосуванням цих бізнес-процесів можна покращити планування
попиту та покращити індекс надійності виконання та доставки.
Метод інформаційних технологій ґрунтується на новітніх ІТ-технологіях і поділяється на 2 види:
- Comarch EDI – платформа, що забезпечує електронну комунікацію між бізнес-партнерами. Як приклад
використання цієї системи для оптимізації процесів постачання можна назвати поєднання логістичної етикетки
за стандартами GS1 з EDI-документами. За даними досліджень Інституту Логістики і Складування час прийому
поставки при використанні етикетки разом з електронним повідомленням скорочується на 66% в порівнянні з
часом прийому поставки традиційним методом.
- новітня модель ланцюга поставок (DDSN (Demand Driven Supply Networks, орієнтована на попит модель
постачання), яка дозволяє скоротити проходження продукції від виробника до кінцевого споживача і скоротити
витрати. Модель DDSN представляє собою систему технологій, яка адекватно реагує на попит в режимі
реального часу завдяки оптимальній мережі споживачів, постачальників і дистриб’юторів.
Отже, реалізація методів оптимізування ланцюгів постачання позитивно вплине на процес організації
планування, виконання та контролю потоків сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової
продукції, а також забезпечить ефективний і швидкий сервіс за рахунок отримання оперативної інформації про
переміщення товару. За допомогою цих методів вирішуються завдання координації, планування та управління
процесами постачання, виробництва, складування і доставки товарів і послуг. Репутація підприємства теж
покращиться, оскільки підприємство на 98% може гарантувати виконання своїх умов.
1. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / Подобщ. ред. В.С. Лукинского. – СПб.:
Питер, 2011. – 316с. 2. Крикавський Є.В Логістичне управління: Підручник. – Видавництво Нац. ун-ту
“Львівська політехніка”, 2005. – 684 с. 3. Чухрай Н.І., Хтей Н.І., Патора Р. Партнерський маркетинг у
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постачанні: світовий і вітчизняний досвід // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Логістика. – 2004. –
№ 499. – С. 339–346. 4. Майкл Р. Линдерс, Харольд Е. Фирон. Управление снабжением и запасами. Логистика /
Пер. с англ. – СПб.: ООО “Виктория плюс”, 2002. – 768 с. 5. Christopher M. Supply Chains: A Marketing
Perspective / M. Christopher // Understanding Supply Chains / ed. by S. New, R. Westbrook. — Oxford, 2004. — P. 23–
42.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ
Китай - світовий лідер останніх тридцяти років за темпами зростання промислового та фінансового
потенціалу, що має другу за розмірами економіку в світі, перетворився на найбільшого світового експортера,
кредитора, споживача сировинних ресурсів, державу з найбільшими золотовалютними резервами, майбутньою
світовою резервною валютою, країну з найбільшим населенням і армією в світі[1].
На сьогоднішній день економіка США вважається лідируючою. Тому цікаво розглянути економіки Китаю
та США з точки зору першості на економічній арені. Тут конкуренція розгортається за двома напрямками:
економічному і соціальному (інституційному). Китай має продуктивність праці в рази нижче, ніж США,
соціальні досягнення, в десятки разів скромніші порівняно із Сполученими Штатами. Досить вказати, що в
Китаї досі немає пенсійного забезпечення. Враховуючи сьогоднішній розрив між цими країнами, можна
стверджувати, що навіть якщо Китай і наздожене Америку, то це відбудеться досить не скоро.
Загалом інтерес до економіки Китаю викликає саме її масштабність. За цим показником Китай дійсно
відіграє велику роль у світовій системі. Це і не дивно при 1,350 млн. чоловік[2]. Тим не менш, економіка КНР
це ніяк не приклад для наслідування. Більшість людей вводять в оману високі темпи запозичення Китаєм
різноманітних досягнень Заходу, але все-таки це запозичення, а не інновації.
Однак, темпи економічного розвитку КНР просто вражають: США та Англії в процесі індустріалізації у
ХІХ столітті знадобилося 50 років, щоб подвоїти реальний дохід на душу населення, а Китай досяг цього всього
за 9 років. Як очікується, в 2025 році в Китаї буде випускатися 25% продукції, виробленої у світі.
Протягом останніх 32 років середньорічні темпи зростання китайської економіки становили в середньому
10% - небувалі за світовими мірками, що сприяло підвищенню рівня добробуту населення, збільшенню
середнього класу країни.
Китай називає свій нинішній економічний лад «будівництвом соціалізму з китайською специфікою», проте
близько 70% ВВП країни забезпечується приватними підприємствами. Разом із тим держава контролює
практично всі основні галузі промисловості та банки.
Для недопущення перегріву економіки керівництво КНР у 5-річній програмі розвитку передбачило
зниження зростання ВВП країни з 9,2% у 2011р. до 7,5% у 2015р., більш жорстку кредитно-грошову політику,
зменшення частки експорту в китайській економіці, зробивши при цьому головний наголос на розвиток
внутрішнього споживання[3].
Бурхливе економічне зростання Китаю ставить його у все більшу критичну залежність від імпорту
енергоносіїв, металів і стратегічної сировини. Водночас КНР, зі свого боку, все більше впливає на світові ринки
енергоресурсів та енергетичну політику інших країн. При цьому забезпечення країни енергоносіями й металами
стає питанням національної безпеки для збереження темпів економічного розвитку та добробуту гігантського
населення країни. При вирішенні проблеми енергетичної безпеки керівництво Китаю робить наголос на
диверсифікацію джерел постачання[1].
Наявність величезних золотовалютних резервів, більша частина з яких номінована в доларах США, ставить
перед Пекіном складну задачу щодо позбавлення від односторонньої залежності від американської валюти.
Китай зробив ставку на покупку сировини, яка ще не перебуває в обігу. Надаючи кредити на 10-25 років під
гарантії поставок сировини в довгостроковій перспективі, Пекін поступово позбувається від доларової
залежності і пов'язаних з нею негативних наслідків. Обсяг виданих Китаєм по всьому світу коштів у рамках
програми «кредити в обмін на ресурси» перевищив 200 млрд. дол.
Негативним чином на розвиток китайської економіки впливає наявність таких проблем:
• гостра нестача обігових коштів у середніх і малих підприємств.
• перегрів на ринку нерухомості, в результаті чого в Китаї з'являється все більше «міст-примар»;
• низька продуктивність праці китайських працівників;
• втрачання конкурентної переваги на світовому ринку у вигляді низьких витрат на виробництво продукції
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у зв'язку з вирівнюванням життя населення країни[1].
Одним з варіантів вирішення економічних проблем КНР може бути збільшення внутрішнього попиту.
Китай зможе забезпечити стійке економічне зростання і в майбутньому, хоча й з меншими темпами. Рушійними
силами його зростання будуть величезні людські ресурси, високі темпи інвестицій, підвищення продуктивності
праці та економіка, що відкрита для міжнародної торгівлі, інноваційних проектів і технологій.
Отже, прогнозувати розвиток економіки КНР зараз надзвичайно важко, адже все залежить від ефективного
запровадження реформ, рівня гнучкості «соціалізму з китайською специфікою», та відкритості до інновацій. Та,
на мою думку, економіка Китаю буде надалі зростати, хоча й повільнішими темпами.
1. Самофалов В. Глобальний виклик Китаю//Володимир Самофалов [Електронний ресурс]// Режим
доступу: uaforeignaffairs.com /en/expert-opinion/ view/article/globalnii-viklik-kitaju/. 2. The World Factbook
[Електронний ресурс]// Режим доступу: cia.gov/library/ publications/ the-world-factbook/geos/ch.html. 3. Китай
бере курс на споживання [Електронний ресурс]// Режим доступу: epravda.com.ua/news /2010/07/12/241269/.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА В ОБ’ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ
Сучасні міжнародні компанії – це динамічні структури, які перебувають у постійному русі. Вони
змінюються, адаптуються до умов навколишнього середовища, перебудовуються залежно від потреб ринку. Їх
успішне функціонування тісно пов’язане із бізнес-середовищем, яке існує в тій чи іншій країні. Одним країнам
вдається створити сприятливі умови для ведення бізнесу та залучення іноземних інвестицій, інші ж не надають
цьому питанню значної уваги і тим самим гальмують розвиток своєї економіки. Яскравим прикладом країни,
яка впродовж короткого періоду часу зуміла досягти високого рівня економічного розвитку та створити
сприятливе бізнес-середовище є Об’єднані Арабські Емірати.
Ще 50 років тому ОАЕ являли собою лише пустелю. Проте, після того як у країні було виявлено поклади
нафти (8% всіх запасів на планеті), ситуація докорінно змінилася[1]. Розвиток динамічного економічного
середовища став можливим завдяки значним інвестиціям в інфраструктуру країни, яка включає: розвинуту
мережу доріг, засобів телекомунікації та зв’язку, а також першокласні морські та повітряні порти, які постійно
модернізуються[2].
На сьогодні Об’єднані Арабські Емірати вважаються однією із найбільш привабливих країн для ведення
бізнесу. ОАЕ розробили ефективні методи для залучення іноземних інвестицій, розвитку торгівлі та
промисловості. Один із найбільш успішних методів – вільні економічні зони (ВЕЗ): в ОАЕ їх налічується 16.
При цьому компанії, які зареєстровані в межах ВЕЗ, не належать до категорії офшорних, що підвищує їх статус
та полегшує ведення бізнесу[3].
Основними перевагами ведення бізнесу у ВЕЗ є:
 компанії звільняються від сплати податків на термін до 50 років;
 компанії звільняються від сплати митних платежів;
 100% володіння компанією іноземним власником;
 спрощена процедура реєстрації компанії.
Основними факторами, які сприяють розвитку бізнесу в ОАЕ є: стійкість та конвертованість національної
валюти (дірхама); нічим не обмежена репатріація прибутків чи капіталу; дія зниженої податкової ставки (~5%)
на імпорт усіх видів товарів; “нульова ставка” у вільних економічних зонах; відсутність оподаткування
фізичних та юридичних осіб; 44 підписаних дійсних договорів «Про уникнення подвійного оподаткування»; 32
підписаних договори «Про взаємне інвестування»; підвищений рівень довіри у сфері кредитування (Aa3
Moody's).
Так, за даними Міжнародної фінансової корпорації, Об’єднані Арабські Емірати у 2013 році зайняли 26
місце (33 у 2012 році) у світі за ступенем легкості ведення бізнесу. В табл. 1 представлено основні індикатори
бізнес-середовища ОАЕ[4].

233

Таблиця 1
Індикатори бізнес-середовища ОАЕ
Показники
2010р.
2011р.
2012р.
2013р.
Започаткування бізнесу (місце у світі)
113
46
42
22
Кількість процедур
8
8
7
6
Час (дні)
17
15
13
8
Витрати (% від доходу на душу населення)
13,4
6,4
5,6
6
Реєстрація власності (місце у світі)
11
4
6
12
Кількість процедур
3
1
1
2
Час (дні)
6
2
2
10
Витрати (% від вартості майна)
2
2
2
2,3
Захист прав інвесторів (місце у світі)
113
120
122
128
Сплата податків (місце у світі)
4
5
7
1
Податкова ставка (% від прибутку)
14,4
14,1
14,9
14,9
Забезпечення виконання контрактів (місце у світі)
145
133
134
104
Як видно з табл. 1, в період з 2010 до 2013 року суттєво покращилися умови для ведення бізнесу в ОАЕ.
Головним чином це пов’язано із прийняттям ряду змін до законів, зокрема таких як: закон Про компанії,
Федеральний закон Про торгівлю (який передбачає пайову участь громадян ОАЕ у діяльності компаній поза
вільними економічними зонами, не менше 51%); закон Про конкуренцію, який спрямований на боротьбу із
утворенням монополій; закон Про іноземні інвестиції, а також закон Про захист прав споживачів[5].
Отже, завдяки всебічній підтримці з боку органів влади та створенню вільних економічних зон ОЕА зуміли
створити сприятливе бізнес-середовище та піднести свою економіку на один із найвищих щаблів розвитку.
1. Независимость от нефти по-арабски [Електронний ресурс]// РБК Деловой журнал. – Режим доступу:
rbcdaily.ru /magazine/business /562949988486339; 2. Doing business in United Arab Emirates [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/ downloads/2012/05/Doing-Business-inUAE-2011.pdf; 3. Арабские Эмираты: феномен успеха и преимущества бизнес-среды. Дубаи, ОАЭ
[Електронний ресурс]// ЦНТИ Прогресс. – Режим доступу: cntiprogress.ru /specially/page/18900; 4. Doing
business [Електронний ресурс]// IMF. – Режим доступу: doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business2009; Бизнес-среда [Електронний ресурс]// Посольство Объединенных Арабских Эмиратов - Москва. – Режим
доступу: uae-embassy.ru/rco02.htm
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ПРОЯВИ «ГОЛЛАНДСЬКОЇ ХВОРОБИ» В УКРАЇНІ
«Голландська хвороба» — гостра залежність економіки та бюджету від експорту сировини, яка забезпечує
левову частку доходів держави, при цьому потреби населення в товарах і послугах задовольняються за рахунок
імпорту, а власне виробництво розвивається слабко[1]. В контексті даного питання Україна розглядається як
могутня держава, що володіє великими запасами мінерально-сировинних ресурсів, котрі забезпечують великі
грошові надходження до бюджету та створюють робочі місця для населення.
Мінеральні ресурси були, є і залишаються в оглядовій перспективі однією з провідних ланок економіки
України. Водночас вони уособлюють її структурні дисбаланси і подальша мінерально-сировинна політика в
цьому плані потребує більш зважених підходів.
Згідно з оцінками, якими оперує Державна геологічна служба України, сумарна вартість запасів корисних
копалин становить близько 7 трлн. дол. США (є варіант — 7,5 трлн. дол.) і 10-11 трлн. дол. США (є варіант —
11,5-12 трлн. дол.) — з посиланням на зарубіжних фахівців[2, 3]. Посилаючись на більш достовірні дані
потенційна вартість мінеральних запасів у надрах всього світу становить 88 трлн. дол. США, з яких частка
частка запасів України складає 1,9 трлн. дол. США, або 2,2% світового обсягу. Таким чином, в Україні
щільність запасів у грошовому вимірі на одиницю території є майже у 5 разів вища, ніж для іншого світу.
Оперування амбіційними, але не досить коректними оцінками мінерально-сировинного потенціалу
продовжується в Україні до останнього часу. В рішенні РНБО України від 3 лютого 2010 року[4] «Про заходи
щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр»
стверджується, що «на території України, яка становить 0,7 відсотків світової території, виявлено до п'яти
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відсотків усіх мінерально-сировинних ресурсів земної кулі». За їх достовірними запасами частка України
становить значно менше 1 відсотка (нафта і конденсат — 0,1%, газ природний — 0,5%). Далі, домінуючий в
Україні вид корисних копалин — залізні руди — становлять (за даними «Геоінформу України») 6,3% світових
запасів. Їх урахування разом з іншими видами корисних копалин (вугілля, марганцеві, титанові руди тощо) за
вартісними показниками дозволяє, за нашими розрахунками, підняти частку України у світовому вимірі
максимум до 2,0–2,2%.
Візьмемо до уваги той факт, що мінерально-сировинні ресурси є обмеженими, а потреби людські –
безмежні, тому економіка будь-якої країни не повинна залежати від будь-чого, що з часом зникне, навіть якщо
це станеться не сьогодні, і навіть не через десять років. Забезпеченість України залізними рудами сягає 100 —
150 років, вугіллям — понад 500 років, кам'яною сіллю — понад 1000 років і т. ін. При цьому запаси розвідано
до глибини 2–2,5 км (навіть бідні залізні руди — до глибини 800 м), умови розробки важкі, а якість, зокрема
марганцевих руд, незадовільна.
Тобто склалася ситуація, за якої надприбутки в сировинному і хіміко-металургійному секторі притягують
до них інвестиційні потоки і блокують таким чином розвиток високотехнологічних галузей та диверсифікацію
економіки. Зазначене дає підстави говорити про «голландську хворобу» на національному ґрунті.
Підсумовуючи вищезазначене хочеться зазначити те, що Україна надзвичайно багата країна з
необмеженими можливостями та полем для комерційної діяльності, завдяки природним благам ми займаємо
значну частину світового ринку за видобутком мінерально-сировинних ресурсів, проте, ці природні ресурси
повинні бути благом, а не прокляттям для економіки та населення. Отже, прояви «голландської хвороби» в
економіці нашої країни свідчать про те, що саме зараз час створювати спеціальні програми, спрямовані на
гарантію того, що, коли природні ресурси країни виснажаться, її реальне багатство (встановлений та людський
капітал) збільшиться.
1. Соболєв Ю. Пострадянська Росія / Соболєв Ю. // Дзеркало тижня. Україна. – 2011. - №8. – С.7.
2. Міщенко В.С. Глобальний і національний вимір трансформаційних процесів у мінерально-сировинній сфері
України / Загальна редакція акад. НАН України В.М.Шестопалова. — К.: РВПС України НАН України, 2009. —
84 с.3. Неженский И.А., Богданов Ю.В. Сравнительный стоимостный анализ минерально-сырьевой базы мира
// Минеральные ресурсы России. — М.: 2002. — №5. —С. 43-50.4. Про заходи щодо підвищення ефективності
державного управління у галузі геологічного вивчення і використання надр.: Указ Президента № 90/2010 від 3
лютого 2010 року [Електронний ресурс]/ Режим доступу: rnbo.gov.ua /documents/263.html
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УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Проблема полягає у тому, що вирішення важливих зовнішньоекономічних питань можна здійснювати на
міжрегіональному рівні. Це дасть можливість для кожної країни більш детально розглянути поставлені питання
та проблеми. На міжрегіональному рівні більш глибоко досліджується поставлене питання, особливо його
вигоду для обох сторін. Мета дослідження: дізнатись про зовнішньоекономічні відносини між Україною та
Канадою на регіональному рівні. Розглянути підписані угоди та договори, що становлять договірно-правову
базу відносин між державами.
Міжрегіональне співробітництво між Україною та Канадою являє собою елемент відносин особливого
партнерства. Такий аспект взаємовідносин справджується та підкріплюється наявністю в Канаді численної
української громади, яка сприяє налагодженню і підтриманню партнерства з регіонами і містами України у
найрізноманітніших сферах, включаючи культуру, науку та освіту, бізнес та ін.
Основні принципи та напрями розвитку відносин між двома країнами зафіксовано в „Спільній декларації
про Особливе партнерство між Україною та Канадою”, а також „Спільній декларації про подальший розвиток
відносин особливого партнерства між Україною і Канадою". Крім того, розвиток відносин між двома країнами
в основних сферах та галузях двостороннього співробітництва регулюється 45 міжурядовими та міжвідомчими
документами.
За даними Держкомстату України, за 9 місяців 2012р. обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною і
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Канадою зменшився у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 9,1% і склав 344,3 млн. дол. США.
Експорт українських товарів та послуг до Канади зменшився на 5,2% і склав 184,7 млн.дол.США. Імпорт
товарів і послуг з Канади до України зменшився на 13,3% і склав 159,6 млн.дол.США. Позитивне сальдо для
України склало 25,1 млн.дол.США і покращилося порівняно з відповідним періодом попереднього року на 14,3
млн.дол.США. Обсяг канадських інвестицій в економіку України у січні-вересні 2012р. зріс на понад 20
млн.дол.США. Згідно з даними Держкомстату України, станом на 1 жовтня 2012р. їх загальний обсяг склав
133,5 млн.дол.США (0,3% загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну). Основна частина
канадських інвестицій надійшла до сфери української промисловості (добувної, переробної), до сфери торгівлі,
ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, транспорту та зв‘язку, сфери
операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, у фінансову діяльність,
діяльність готелів та ресторанів тощо.
Знаковою подією у торговельно-економічних відносинах між Україною і Канадою став початок у 2009 році
переговорного процесу стосовно підписання двосторонньої угоди про вільну торгівлю, про що було оголошено
під час візиту в Україну 22-23 вересня 2009 року Міністра міжнародної торгівлі та азіатсько-тихоокеанського
транспортного коридору Канади. Наступний раунд запланований на лютий 2013р. Українська та канадська
сторони на регулярній основі проводять двосторонні бізнес-форуми. Останній такий захід відбувся у листопаді
2012р. у м.Торонто. У ньому взяли участь понад 100 представників українських і канадських бізнес-кіл та
урядовців. Наступний форум запланований на другу половину 2013 року у м. Запоріжжя.
Канадські компанії використовують нові можливості на українському ринку шляхом створення спільних
підприємств і прямих капіталовкладень. Спільні підприємства для розробки технології виробництва метанолу
та інших суміжних технологій створені з українськими науковими установами й виробниками зі Львова для
виробництва напоїв та маркетингу їх по всій Україні. Головними статтями експорту з України є тканини, одяг,
взуття, бензинові олії та інші види олій, вироби зі сталі та метали.
Водночас попри всі заходи щодо активізації українсько-канадського економічного співробітництва,
торгівля товарами перебуває на низькому рівні. Особливе місце у двосторонніх відносинах належить питанням
культурно-гуманітарного співробітництва, та зокрема, підтриманню зв’язків з українською громадою Канади,
яка, за даними останнього перепису населення, проведеного у 2009р., становить 1 млн. 209 тис. 085 осіб (3,87%
від загального населення країни) та за розміром є сьомою національною меншиною Канади.
1. Співробітництво між регіонами та побратимські зв’язки між містами України і Канади. Посольство
України в Канаді. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukremb.ca/canada/ua/27712.htm 2. Торговельноекономічне співробітництво між Україною та Канадою. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
canada.mfa.gov.ua/ua/ukraine 3. Стан та перспективи українсько-канадських відносин. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: ukrexport.gov.ua/ukr
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ВПЛИВ ПРИКОРДОННОЇ ТОРГІВЛІ НА РОЗВИТОК ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ
Термін прикордонна торгівля являє собою вид міжнародного товарообміну між підприємствами та
організаціями окремих країн, що мають спільний морський або сухопутний кордон. Дана торгівля здійснюється
на основі домовленостей і договорів між державами, а контролюється місцевим органом влади.
Позитивним ефектом від даної торгівлі є зростання зайнятості та доходів населення західного регіону,
внаслідок різниці цінових рівнів та рівня доходів між Західною Україною та країнами ЄС. Тобто, коли в країнах
ЄС (Польщі, Словаччині, Угорщині) зростає заробітна плата то виробники цих країн зацікавлені в перенесенні
своєї діяльності в прикордонні райони України, тим самим створюючи нові робочі місця та підвищуючи
добробут населення[1,2].
Ще одним позитивним аспектом транскордонної торгівля є підписання угод про малий прикордонний рух,
згідно якого, всі особи, які проживають в 30-50 км прикордонній зоні на постійній основі протягом 3 років
мають право перетинати державний кордон з метою підтримки торговельний, культурних та соціальних
відносин.
Результатом активного співробітництва з Польщею стало запровадження «карти поляка», яка дає
можливість отримання безкоштовної візи на довготермінове перебування на території республіки та заняття
підприємництвом на тих самих засадах, що й польські громадяни. Результатом діяльності українців на території
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Польщі є збільшення кількості трансфертів в Україну, а й відповідно збільшення валового національного
доходу.
Крім позитивних наслідків є, звичайно, і негативні, такі як: візовий режим, неефективність роботи митних
служб, які паралізують малий бізнес, корупція, нерозвинута інфраструктура тощо.
Візовий режим став тим чинником, який призвів до зменшення кількості людей, які живуть з «човникової»
торгівлі. Тим самим даний режим зменшив кількість надходжень від сімейного бізнесу до місцевого бюджету.
Як наслідок цього актуальною проблемою залишається високий рівень тінізації транскордонної торгівлі, що
супроводжується економічними збитками для бюджетів України та держав-контрагентів, реалізацією товарів
неналежної якості, погіршенням іміджу України як транзитної держави тощо.
Неефективність роботи митних служб можна відзначити як іще один негативний наслідок для
прикордонної торгівлі. Корупція з боку працівників дає можливість ввозити та реалізувати в Україні неякісний
товар, за який не сплачуватиметься податок, і відповідно не буде зростати добробут держави, а лише окремих
осіб.
Нерозвинута інфраструктура також гальмує розвиток прикордонної торгівлі.
Ще одним важливим негативним наслідком у сфері прикордонної торгівлі стало зменшення попиту на
кваліфікованих спеціалістів у прикордонних районах та, відповідно, до дефіциту робочої сили окремих
робітничих професій. Відповідно молодь з вищою або незавершеною вищою освітою змушена працювати на
таких робочих місцях які не потребують такої високої кваліфікації (будівництво, сільське господарство, сфера
послуг тощо).
Щоб підвищити рівень розвитку прикордонної торгівлі потрібно усунути всі негативні наслідки. По-перше,
укладення договорів Україною з країнами СНД про безвізовий режим дозволить збільшити обсяги імпорту та
експорту, тим самим збагачуючи держави, що взаємодіють. По-друге, необхідно підвищити ефективність
роботи митних служб, ввести системи контролю та нагляду для зменшення кількості хабарів та ввезення
контрабандних товарів. Крім того потрібно збільшити кількість пропускних пунктів, для більш активного руху
та зменшення часу простоїв на кордоні. Також актуальною проблемою залишається низький рівень розвитку
інфраструктури. Розвиток підтримки підприємницької діяльності в прикордонних зонах шляхом створення
інформаційних та консультативних інституцій підвищить ділову активність населення. Спрямування спільних
зусиль органів влади і громадських об’єднань підприємців на створення нових робочих місць для молоді, їх
освітню та соціально-психологічну підготовку однозначно підвищить ефективність роботи ринків праці.
Виконуючи всі вищеперераховані заходи «сприяння прикордонній торгівлі», Україна стане повноцінною
країною Європи, з якою підписуватимуть договори про спільну підприємницьку діяльність, торгівлю тощо. Як
наслідок збільшиться рівень багатства та добробуту країни загалом.
1. Короп Б.М. Передумови розвитку транскордонного співробітництва України // Економічні науки. Серія
«Економічна теорія та економічна історія». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний
університет. Випуск 7(28). Ч.2. Редкол.: відп. Ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – С. 7 – 25.
2. Засадко В.В. Перспективи транскордонного співробітництва [Електронний ресурс]: Режим доступу:
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc...6.../24.pdf
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Державна підтримка експортної діяльності є однією з найголовніших складових зовнішньоекономічної
діяльності держави у рамках державної політики економічного і соціального розвитку країни яка
регламентується нормативно-правовими актами загального характеру (Конституція, Господарський кодекс
України, Цивільно Процесуальний Кодекс України, Податковий Кодекс України) та спеціального Закону
України «Про ЗEД», Міжнародний Кодекс України,Закон України «Про єдиний митний тариф».
Тому розглядаючи експортну політику держави, перш за все, слід аналізувати зовнішньоекономічну
політику, яка в основі має забезпечувати збалансованість економіки рівноваги внутрішнього ринку України;
створення найбільш сприятливих умов для залучення економіки України в систему світового поділу праці та її
наближення до ринкових структур розвинених зарубіжних країн; стимулювання прогресивних структурних
змін в економіці.
Зовнішньоекономічній політиці Україні притаманна лібералізація зовнішніх зв’язків із зростаючою
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доступністю внутрішнього ринку для іноземних експортерів, що є наслідком гармонізації законодавства згідно
домовленостей Уругвайського раунду 1994р. в контексті вступу України до СОТ та виконання підписаної у
червні 1994р. угоди «Про партнерство та співробітництво» з ЄС. При цьому завданнями зовнішньоекономічної
політики залишаються підтримка та сприяння конкурентоздатності вітчизняного товаровиробника на зовнішніх
ринках, захист внутрішнього ринку, підтримка галузей виробництва та сприяння зростанню обсягів
виробництва.
Традиційний протекціонізм у зовнішніх відносинах поступається відкритостіинку та стосується, перш за
все, імпортованих товарів з метою недопущення на територію України неякісних та заборонених
законодавством товарів, а також недопущення демпінгу та сприяння насиченню внутрішнього ринку товарами
вітчизняного виробництва разом із забезпеченням стабільності валютного ринку. Разомз тим, імпортна політика
стає все більш ліберальною у зв’язку з необхідністю ввезення товарів, виробництво яких потребує більших
витрат, ніж ввезення з-за кордону чи тих,що потребують ресурсів, що є дефіцитними. Наразі велика кількість
товарів ввозиться з пільговими ставками мита через необхідність виконання підписаних двосторонніх та
багатосторонніх міжнародних угод та в контексті регулювання законодавства до виконання умов COT.
Меншу роль держава відіграє при здійсненні експортних операцій, надаючи суб’єктам господарської
діяльності можливість самостійно обирати та здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах
законодавства України. Також Україна яка держава, що зацікавлена в збільшенні обсягів експорту, а не в його
зменшенні, виконує певні функції щодо сприяння та стимулювання росту експортної діяльності, зокрема,
забезпечуючи політичними методами вихід вітчизняних виробництв на зовнішні ринки, прийняття активної
участі у міжнародних економічних відносинах, збільшення обсягів іноземних інвестицій в розвиток галузей
економіки, сприяння спільній з іноземними партнерами виробничій та комерційній діяльності, а також набуття
та використання закордонного досвіду та новітніх технологій та отримання доступу до патентів, ліцензій та
ноу-хау.
Державна підтримка експортного сектору впроваджується через програми діяльності Ради експортерів
Міністерства економіки України, затвердження положень розвитку експорту у стратегії економічного і
соціального розвитку України (2004-2015р.), в щорічних планах соціального та економічного розвитку держави,
та в контекст реалізації торгівельно-економічних місій, а також на законодавчому рівні в межах дії. Постанови
КМУ «Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності», Закону України «Про державну підтримку
страхування та кредитування експорту» та інших нормативних актів, що регламентують здійснення
зовнішньоекономічної діяльності.
Вступивши у травні 2008 до СОТ, Україна отримала можливість стати повноправним учасником
міжнародної торгівлі на засадах рівноправності.
Розвитку експорту товарів після вступу України до СОТ сприяють скасування українських обмежень на
експорт сільсько-господарської продукції, зменшення кількості антидемпінгових розслідувань проти
українських товарів.
17 травня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про державну фінансову
підтримку експортної діяльності», який направлено на підпис Президентові України. Головним розробником
проекту акта є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
1. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум / Козик В.В., Панкова Л. А.,
Григор’єв О. Ю., Босак А. О. К. – 368с. - Серія “Вища освіта ХХІ століття”. 2. Рут ФренклінР. Міжнародна
торгівля та інвестиції / Рут ФренклінР., Філіпенко Антон; Наукова редакція А. Філіпенка. Д. Олесневич.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
В сучасному світі виробництво автотранспортних засобів в промислово розвинених країнах суттєво
впливає на економічний і соціальний розвиток суспільства, сприяє розвитку суміжних галузей, забезпечує
стійке зростання зайнятості населення та підвищує товарообіг. Станом на 2013 рік автомобільна промисловість
забезпечує майже 11% ВВП розвинутих країн світу.
Автомобільна промисловість – це галузь транспортного машинобудування, що займається виробництвом
моторизованих нерейкових транспортних засобів, зокрема легкових та вантажних автомобілів, автобусів,
мотоциклів, тролейбусів, тракторів тощо[2].
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В Україні автомобілебудування представлено виробництвом легкових і вантажних автомобілів, автобусів,
причепів, спеціальної та військової автомобільної техніки, запчастин та комплектуючих для автомобілів.
Загалом, в даній галузі працює близько 100 підприємств різної форми власності.
Виробництво автотранспортних засобів в Україні представлено наступними підприємствами: Корпорація
“Богдан”, ПАТ “Концерн-Електрон”, ПАТ “Запорізький автомобілебудівний завод”, Холдингова компанія
“АвтоКрАЗ”, Львівський автобусний завод та інші[2].
Дослідженню розвитку автомобілебудівної галузі та її впливу на економіку України присвячені наукові
роботи Кищуна В.А., Рябчина О.М., Омельченка А.В., Стернюка О.Б., Пирожкова Ю.В. тощо.
На сьогодні автомобілебудування в Україні є малорозвинене і його вклад в національну економіку не
суттєвий. Характерними рисами української автомобільної промисловості є низька конкурентоспроможність
автотранспортних засобів, особливо легкових автомобілів, спрямованість на внутрішні ринки й перевищення
обсягів імпорту порівняно з вітчизняним виробництвом.
Динаміку виробництва, експорту та імпорту автомобілів в Україні наведено на рис.1[1]. Протягом 20052008 років відбувається поступове збільшення виробництва, імпорту та експорту. Протягом 2009-2012 років
відбувається зниження виробництва та експорту вітчизняних автотранспортних засобів. Причинами спаду є
відсутність державної підтримки національного виробника та слабке автокредитування. Щодо 2013 року, то в
січні-липні виробництво автомобілів скоротилося до 23,3 тис.одиниць, імпорт легкових автомобілів впав на
11% внаслідок підвищення імпортних мит[3].

Рис.1. Динаміка експорту, імпорту та виробництва автомобілів в Україні за 2005-2012рр.
Основним споживачем автотранспортних засобів, вироблених в Україні, є внутрішній ринок (більше 50%
від загального виробництва) та Росія (близько 95,8% від загального обсягу експорту). Експорт автомобілів в
інші країни носить разовий характер: Азербайджан (2,5%), Сирія (0,7%), Казахстан (0,4%), Білорусь (0,3%)[2].
Основними країнами-експортерами автотранспортних засобів в Україну є: Росія (18,3%), Німеччина
(13,3%), Японія (11,7%), Китай (11%), Південна Корея (10,7%), Великобританія (6,2%)[2].
Для підвищення експортного потенціалу автомобільної галузі України необхідно покращити
конкурентоздатність вітчизняного автомобілебудування, а саме за допомогою технічної модернізації галузі,
власних оригінальних розробок, належної підготовки спеціалістів. Використання даних заходів призведе до
створення нових робочих місць в галузі, відновлення обсягів виробництва та продажу автотранспортних
засобів, зростання промислового виробництва України.
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/
2. Автомобільна
промисловість
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
uk.wikipedia.org
/wiki/Автомобільна_промисловість
3. Укравтопром
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
ukrautoprom.com.ua/
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕТИВИ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬ
ОБЛАДНАННЯ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ
Гемодіаліз (грец. αἷμα — кров та грец. διάλυσις — розклад) — один з методів позаниркового очищення
крові[1]. У Національному реєстрі – близько 450 тисяч українців з хронічною хворобою нирок. У Міністерстві
охорони здоров’я України визнали, що держава не може допомогти всім хворим на гостру хворобу нирок.
Наразі близько 3,5 тисяч хворих лікуються методом гемодіалізу і це лише 15–20% від усіх пацієнтів, які
потребують такого лікування. І щороку їхня кількість зростає на 5 тисяч осіб[2]. Велика частка хворих, які
потребують гемодіалізу зумовлена малою кількістю лікарів-нефрологів та відсутністю профілактичної
медицини.
Розвиток медицини, так, як і промисловості ніколи не зупиняється, а для реалізації інновацій в медицині
необхідні фінансові кошти та належне законодавче забезпечення. Зараз в Україні найпоширенішим методом
лікування та підтримки життя людей, хворих на хронічну ниркову недостатність є гемодіаліз. Проте, все
обладнання та витратні матеріали, що використовуються, є виключно імпортними, що зумовлює збільшення
вартості препаратів через транспортування, вартість митного оформлення, брокерських послуг, посередників.
Більшість продукції розмитнюється без сплати митних платежів, але через те, що українські коди УКТЗЕД
(Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) не співпадають з європейськими, один вид
матеріалів все-таки підлягає сплаті митних платежів у розмірі 5,5 %. Для розмитнення дуже важливі коди та їх
відповідність. Через недосконалість нормативно-правової бази, на протязі року коди матеріалів часто
змінюється, що призводить до зміни ціни. Зважаючи на це, неможливо передбачити суму в бюджеті, яка
необхідна на рік, щоб ефективно забезпечити хворих необхідним обладнання. Зміна кодів призводить до зміни
порядку отримання дозвільних документів, необхідних для розмитнення, що займає багато часу та збільшує
собівартість продукції. Це зумовлює недоотримання та затримку процедури гемодіалізу для пацієнтів. Часто
життєво необхідні матеріали затримуються на кордоні через відсутність єдиної бази даних та неузгодженості
різних органів влади України.
Процедура гемодіалізу фінансується або з державного, або з місцевого бюджетів, де становить значну
частину запланованого бюджету. Наприклад, бюджет медицини Львівської області становить лише 500
мільйонів грн., з них 25 мільйонів потрібні на процедуру гемодіалізу[3]. Але і цих грошей не вистачає для
забезпечення хворих такими необхідними для життя процедурами.
Отже, імпорт обладнання для гемодіалізу та порядок його організації в Україні є недосконалими та
потребує уточнення. Перспективами вирішення існуючих проблем є підписання Асоціації з ЄС, що сприятиме:
- зменшенню собівартості, тому що зменшиться кількість посередників;
- зменшенню корупції;
- виходу прямих постачальників на ринок України;
- уникненню подвійного ліцензування;
- зменшенню кількості перевіряючих органів;
- підвищенню конкурентоспроможності українських товарів;
- можливості участі українських лікарів у світових медичних дослідженнях та впровадження інновацій на
українському ринку;
- застосуванню досвіду європейських країн для реалізації та нормативно-законодавчому забезпеченню
законної трансплантації органів.
1. «Гемодіаліз» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wikГемодіаліз 2. «Із гемодіалізом
чи без нього? Майже півмільйона мають хронічну хворобу нирок» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
radiosvoboda.org/content/article/3540863.html 3. «Пільги переглядатимуться, гемодіаліз не фінансуватиметься»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: archive.wz.lviv.ua/articles/82241
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НАПРЯМКИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС
Товарна структура зовнішньоторговельної торгівлі України протягом останнього десятиріччя практично не
змінилась,незмінною залишається й номенклатура товарів,які забезпечують основну частину валютних доходів.
Провідні пропозиції в українському експорті належать металопродукції,мінеральним продуктам,продукції
АПК. Однією із головних проблем України є експорт сировини. За останні роки сальдо обороту невпинно
набирає негативних тенденцій. Причиною є те,що Україна не має належної системи державної фінансової
підтримки експортної діяльності,що негативно впливає на просування товарів та послуг українських
підприємств на міжнародні ринки.У таких умовах іноземні конкуренти мають переваги перед українськими
експортерами за рахунок дешевших кредитів.
До основних структурних проблем зовнішньої політики належать: різке збільшення від’ємного сальдо
зовнішньоторговельного обороту; відсутність необхідних структурних перетворень в українській економіці в
умова ринкової трансформації; невигідна спеціалізація України на світовому ринку; висока енергоємність
експортованої продукції України; невідповідність значної кількості вітчизняної продукції європейським
стандартам; зростання залежності загальної торгівельної динаміки від коливань динаміки експорту
недорогоцінних товарів.
Вагому частку товарної структури українського експорту до країн ЄС складають чорні метали,нафта та
продукти її переробки,руди,шлаки і корисні копалини. Тобто у товарному експорті переважає сировина та
продукція х низьким ступенем переробки,а,відповідно,і з низьким рівнем доданої вартості. На жаль, структура
експорту та імпорту поки що свідчить про те,що Україна є лише ринком збуту для країн ЄС. Потрібно
змінювати цю ситуацію за рахунок розвитку наукомістких галузей промисловості, розвитку
конкурентоспроможних підприємств,що будуть здатні експортувати вироблену в Україні продукцію.
Виходячи із ситуації, що склалася, основними напрямами стратегічної політики України щодо інтеграції до
країн ЄС і удосконалення зовнішньоторговельної діяльності потрібно вважати: поєднання структурної
перебудови економіки з орієнтацією на активний експорт; створення експортною потенціалу країни п значною
питомою вагою у його структурі виробів машинобудування та послуг; скорочення імпорт) товарів
другорядного значення, раціональне використання імпорту товарів, які мають важливе економічне і соціальне
значення; диверсифікація ринків енергоносіїв та інших стратегічно важливих сировинних та матеріальних
ресурсів; створення і вдосконалення правових, економічних, організаційних та технічних умов для підвищення
конкурентоспроможності українських товарів; осягнення домовленостей з ЄС щодо збільшення обсягів квот на
поставки української сталеливарної продукції на ринок розширеного ЄС.
Отже, за підсумками вищесказаного можна зробити висновок, що українська економіка зараз перебуває на
стадії становленням не тільки внутрішньо територіально, але це стосується й зовнішнього аспекту відносин
України з країнами ЄС. Перед Україною стоїть низка проблем, які перешкоджають здійсненню ефективної
зовнішньоторговельної діяльності з країнами ЄС, вирішення яких потребує системного підходу та може бути
досягнуте лише внаслідок докорінних структурних перетворень в українській економіці, якісного поліпшення
державного регулювання економіки, її зовнішньоекономічних зв'язків і корпоративного управління, значної
активізації торговельної політики, спрямованої на захист національних економічних інтересів на зарубіжних
ринках.
1. Гаврилюк О.В. Інвестиційний імідж та інвестиційна привабливість України.В Гаврилюк // Фінанси
України. - 2008. - №3. - С. 79-93.2. Куришук В. Державна фінансова підтримка експортної діяльності в Україні
В Куришук // Економіст. - 2009. -№6 -с. 39-41 3. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна
доповідь / А.І. Даииленко, М Г. Жулинський. Ю.А. Левенець, Е.М. Лібамова. О.С. Онишсико] - К.: НВЦ НБУВ,
2010. - 232с.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБЛАСТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО
РАЙОНУ
В умовах інтеграційних процесів України у міжнародній економіці зросла роль шляхів розвитку,
удосконалення всіх видів зовнішньоекономічних операцій. Нормативна база ведення цих видів діяльності
приводиться до міжнародних норм і правил, відповідно розвивається інфраструктура. На сьогоднішній день у
розвитку підприємств легкої промисловості важливим є стимулювання їх експортно-імпортної діяльності. Це
пов’язано з високим рівнем розвитку технологій, зростанням технологічних вимог, а також із сучасними
умовами інтеграційних процесів.
Проблеми, пов’язані з експортно-імпортними операціями легкої промисловості, досліджувалися багатьма
вченими-економістами, зокрема, Янковським Е.А., Островським Л.Е., Макогоном Ю.В., Кравченком В.А,
Новицьким В.Е, Максименком І.О., Мурованою Л.В. та іншими.
Легка промисловість України сьогодні є потужним багатогалузевим комплексом з виробництва товарів
народного споживання. До таких товарів належать: тканини, одяг, взуття, предмети галантереї та парфумерії
тощо. Галузями легкої промисловості є: текстильна, швейна, трикотажна, шкіряно-галантерейна, взуттєва,
хутрова та інші. Вона поширена майже по всій Україні, зокрема у Львівському та Подільському економічних
районах. До Подільського економічного району входять три області України: Хмельницька, Вінницька,
Тернопільська.
Розміщення Львівської області поряд із кордоном стимулює зростання обсягів експортно-імпортних
операцій більше, ніж у близьких до нас областей Поділля. На це впливає ряд чинників, характерних населенню
Львівської області: високі вимоги до дизайну одягу, естетичного вигляду, культури поведінки.
У Подільському економічному районі найпотужнішими є текстильна, взуттєва та швейна промисловість.
Підприємства цієї галузі займаються прядильно-ткацьким, хутровим виробництвом, пошиттям одягу,
виготовленням текстильних виробів (килимів, рушників та ін.), виробництвом та вичинкою шкір тощо.
Взуттєва промисловість сьогодні зумовлена, в основному, схемами роботи з давальницькими матеріалами або
на замовлення, а текстильна галузь працює на привізній сировині. Саме цей фактор є спільним із Львівською
областю.
Здійснимо аналіз динаміки обсягів експортно-імпортних операцій підприємств легкої промисловості
Львівської області та областей Подільського економічного району, поданих на рис.1..

експорт
імпорт
Рис.1. Динаміка обсягів експортно-імпортних операцій промислових підприємств, тис.грн
* систематизовано та доопрацьовано автором на основі:[1];[2];[3];[4]
Аналізуючи експортно-імпортні операції, згідно з рис.1, необхідно відмітити, що найбільші обсяги
експортних операцій Вінницької обл. у 2011 році(42186,4 тис.грн), Хмельницької обл. у 2012 році (26740,8
тис.грн), Тернопільської обл. у 2010 році (5548,6 тис.грн), Львівської обл. у 2011 році (1751,2 тис.грн).
Найбільший обсяг імпортних операцій Хмельницька обл. здійснила у 2011 році (38000,1 тис.грн);
Тернопільська обл. у 2011 році (15733,5 тис.грн), Вінницька обл. у 2012 році (300030 тис.грн), Львівська обл. у
2012 році (202 тис.грн). Така ситуація пов’язна із динамікою інвестицій.
На підставі вищевикладеного є зміст більш детально вивчати, удосконалювати розвиток
зовнішньоекономічних операцій галузі легкої промисловості в умовах нестабільної економіки.
1. Офіційний сайт Державного комітету статистики Вінницької області. Товарна структура зовнішньої
торгівлі за 2008–2012рр. [Електронний ресурс] / Режим доступу: vn.ukrstat.gov.ua 2. Офіційний сайт
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Державного комітету статистики Тернопільської області. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2008–
2012рр. [Електронний ресурс]/Режим доступу: te.ukrstat.gov.ua/ 3. Офіційний сайт Державного комітету
статистики Хмельницької області. Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2008–2012рр. [Електронний
ресурс]/Режим доступу: km.ukrstat.gov.ua 4. lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/2011/ZB032010Y11_2.pdf

Котобей Ю.Р.
гр. СЕ-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. Савіцька О.П.
ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Прийнято виділяти чотири вектори зовнішньоекономічного розвитку України: європейський вектор;
вектор «Україна-НАТО»; вектор «Україна - Російська Федерація»; вектор «Україна - СНД».
Останнім часом все активніше ведуться дискусії навколо Європейської інтеграції та приєднання України
до митного союзу Росія – Білорусь – Казахстан та ЄС. З огляду на це проведено дослідження кожного з вище
зазначених векторів зовнішньоекономічного розвитку України.
1. Європейський вектор: Європейська інтеграція – ключовий пріоритет, який акумулює весь комплекс
внутрішньо-та зовнішньополітичних зусиль України з метою наближення до Європейського Союзу та
створення необхідних передумов для вступу до ЄС у майбутньому. Першим кроком співпраці між Україною та
ЄС було підписання Угоди про партнерство та співробітництво. Це була перша угода, підписана ЄС з країнами
колишнього Радянського Союзу. Ідея європейської належності України засвідчує, з одного боку, радикальний
поворот історичної долі держави, а з іншого — визначення українського шляху до європейської спільноти,
враховуючи, що Україна — держава, яка динамічно змінюється, здобуває переваги на міжнародній арені,
налагоджує партнерські стосунки з провідними країнами світу. Розширення Євросоюзу відкриває нові
можливості й перспективи поглиблення євро інтеграційної стратегії України. Європейський вимір
інформаційної політики України концептуально зорієнтований на поступальний розвиток відносин з
європейськими міжурядовими організаціями, залучення до інформаційно-комунікаційних інституцій з метою
відновлення та поглиблення історично традиційних зв'язків з європейською спільнотою.
Основними складовими Угоди про асоціацію мають стати два інститути інтеграції: зона вільної торгівлі з
ЄС і лібералізація візового режиму. Основними цілями ЗЕП України щодо ЄС є: взаємовигідне
економічне,фінансове та науково-технічне співробітництво, а також зміцнення економічної безпеки України.
До основних чинників,що заважають вступу України до ЄС, належать: відсутність реально функціонуючої
ринкової економіки; відмінність нормативно-правової бази України від єдиних законодавчих норм ЄС;
нездатність України робити внески до бюджету ЄС через фінансові проблеми; невідповідність структури
економіки України пріоритетам розвитку ринку ЄС;
2. Вектор «Україна - НАТО»: Відносини Україна-НАТО – захист безпеки інтересів України,участь у
створенні євроатлантичного простору стабільності та безпеки. Головною метою НАТО є захист свободи і
безпеки всіх її членів політичними та військовими засобами відповідно до Статуту ООН.З самого початку
існування Альянс працює над встановленням справедливого і тривалого мирного порядку в Європі на засадах
загальних демократичних цінностей,прав людини та верховенства права. Нині діяльність Альянсу дедалі
розширюється,охоплюючи співпрацю з Україною,Росією та іншими державами.
3. Вектор «Україна – Російська Федерація»: Саме тут виявляється суперечливість зовнішньоекономічної
політики України, адже Росія має зовсім інші стратегічні цілі щодо Західної Європи. Якщо Україна прагне
інтеграції до європейських структур,то Росія вважає себе самостійним регіональним, геополітичним центром та
партнером Заходу. Приймаючи Росію як правонаступницю СРСР і визначаючи її масштаб,країни Західної
Європи виявляють набагато більший інтерес до неї,аніж до будь-якої іншої країни СНД.
4. Вектор «Україна – СНД»: 20 вересня 2012р. набув чинності договір про ЗВТ в СНД для України,Білорусі
та Росії. У список вилучень включене мито в розмірі 50% від митної вартості на поставки цукру в Україну з
Митного Союзу й Молдови. Україна зберігає для себе експортні мита на феросплави,металобрухт і насіння
соняшника в розмірі,закріпленому в домовленостях із ВТО. 30 липня 2012р. Верховна рада ратифікувала угоду
про зону вільної торгівлі в СНД для України, Білорусі та Росії.
Отже, обираючи будь-який із можливих варіантів розвитку, необхідно розуміти,що різкого покращення все
одно не відбудеться. Ріст добробуту населення за умови вступу України до ЄС можливий лише в
довготерміновій перспективі. Необхідним є запровадження нових технологій виробництва,які б відповідали
міжнародним стандартам,також важливим елементом є реформування соціальної сфери тощо. Проте,володіючи
значним потенціалом, за умови його раціонального використання Україна зможе стати в майбутньому однією із
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найбільш розвинених країн Європи.
1. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015рр.) «Шляхом європейської
інтеграції» / Авт. кол.: А.С. Гальчинський, В.М. Геєць та ін.; 2. Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон.
прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К., ІВЦ Держкомстату
України, 2004р.
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ДИСКРИМІНАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ СТОСОВНО
ПРИРОДНОГО ГАЗУ
На сьогоднішній день вплив цінової політики Російської Федерації на діяльність України є досить
актуальною, адже її дискримінація має великий вплив на регулювання цін і тарифів для держав, які
експортують російський природний газ українськими газопроводами, а також гальмує реалізацію
інфраструктурних проектів нашої держави. Розв'язання такої проблеми, як ціна російського газу для України,
призводить до меншого його експортування, а у майбутньому ми взагалі не будемо його купувати.
Перші ознаки того, що ми будемо переплачувати за газ, проявилася вже у 2009 році, коли Україна
підписала контракт з російським «Газпромом». На той момент ціна за цим контрактом була нижчою від
середньоєвропейської. Але індексація, яка закладена у контракті, привела до певної ескалації цін[1]. Ціна
російського газу для України в другому кварталі 2011 року досягла $295,6 за 1 тис. куб. м., при тому, що базова
ставка тарифу на транзит газу по Україні, розрахована за діючими угодами, у першому кварталі 2011 року
склала $2,84. Вже у 2012 році було виявлено що Україна щорічно переплачує за російський газ близько 3,8
мільярди доларів в порівнянні з своїми сусідами[2]. Тому відбувається підвищення вартості транспортування
газу українським трубопроводом на 10,7 %, порівняно з попереднім роком. Це є досить логічно, оскільки уряд
намагається не допустити нестачі надходження коштів за цією статтею доходів. Сама середньорічна ціна
російського газу для України у 2012 році становила $425 за 1 тис. куб. м.[1].
За 2013 рік згідно з контрактом Україна мала купити 32 млрд. кубометрів природного газу, а вирішила
купити лише 18. І це не дивно: Україна з листопада 2012 року експортує природний газ з Німеччини через
територію Польщі за нижчими цінами. З квітня 2013 року почалися поставки зі сторони Угорщини. Зараз
Україна веде переговори з газотранспортними операторами Словаччини та Румунії. Як підсумок, наша держава
планує отримувати в рік 7 млрд. кубометрів природного газу з Європи. За підсумками півріччя 2013 року ціна
на газ для України становила $400 за 1 тис. куб. м.
З початку 2013 року тривають переговори України та Російської Федерації стосовно зниження ціни на газ.
Росія не збирається поступатися, схиляється до підписаного договору 2009 року. Продивившись динаміку
останніх років, Україна самостійно знижує експорт газу - 32 млрд. кубометрів, потім 27 млрд., потім 20 млрд.,
тепер 18 млрд. кубометрів. Російській Федерації це не подобається, вона вимагає сплатити 7 млрд. доларів за
невикористаний газ 2012 року. Аналогічна ситуація є й щодо Білорусії.
Отже, ми згідно з договором, втрачаємо багато, не тільки переплачуючи за природний газ, але й за те, що
намагаємось зекономити. Поки в даного контракту не закінчився термін, Російська Федерація завжди буде
знаходити способи, як загнати Україну у невигідне становище. Наприклад, коли піднімалось питання про
закупівлю газу 2013 року, Україна хотіла лише придбати 14 млрд. кубометрів, Росія в свою чергу вимагала
збільшити об’єм до 19 млрд. кубометрів для забезпечення безперебійного транзиту у ЄС, знаючи про
поганеньке фінансування - запропонувала нам кредит, також запропонувала знижку до 260 дол. на закачування
газу у газосховища[3]. Але ця ціна все рівно є вищою за європейську. Справедлива ціна для нас - це
європейська ціна мінус транзит на Європу, тобто ціна на кордоні України з Росією. Вона приблизно повинна б
становити 240-250 доларів за 1000 кубометрів, і не дорожче.
У нашій державі було піднято питання, про збільшення об’ємів своїх підземних газосховищ – з 32 млрд.
кубометрів до 77 млрд. кубометрів. Стверджується, що великих затрат це не понесе, для облаштування
використовуються підземні пустоти, які залишились від розроблених газових родовищ. Якщо все добре буде
розвиватися, то Україна стане великим європейським хабом, так стверджують наші чиновники[3]. У такому
випадку ми, можливо, і зможемо подолати це важке становище та відновити інфраструктурні проекти нашої
країни, які зазнають краху вже довгий час.

244

1. «Газпром» на зовнішніх ринках / Газпром [Електронний ресурс] // Режим доступу: gazpromquestions.ru.
2. Україна переплачує за російський газ / Українські новини [Електронний ресурс] Режим доступу:
ykrnews.com/yekonomika. 3. «Газпром» різко знизив ціну на газ для України до 260 доларів / Вести. Репортер
[Електронний ресурс] // Режим доступу: vesti.ua/biznes-vesti/20103-gazprom-rezko-snizil-cenu-na-gaz-dljaukrainy-do-260.
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ВПЛИВ КОНТРАБАНДИ ТА ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇНИ
Успішний розвиток будь-якої країни значною мірою залежить від уміння організувати захист її
економічних інтересів. Економічна безпека держави (ЕБД) — це такий стан економіки та інститутів влади, за
якого забезпечується гарантований захист національних інтересів, гармонійний, соціально орієнтований
розвиток країни у цілому, достатній економічний та оборонний потенціал навіть за найнесприятливіших
варіантів розвитку внутрішніх та зовнішніх процесів[1].
Основними завданнями економічної безпеки є сприяння економічному зростанню, протидія інфляції та
безробіттю, формування ефективної структури економіки тощо. Одним із важливих способів захисту
економічних інтересів держави є правильно організована митна справа, в межах якої визначається порядок
переміщення товарів та інших предметів через певний кордон, вирішуються питання митного регулювання,
пов’язані з установленням мита та митних зборів, процедури митного контролю, тощо. Зрозуміло, що
безконтрольний вивіз із держави товарів, скарбів, культурних цінностей завдає значної шкоди її економічним та
іншим інтересам. Саме дане визначення носить назву "контрабанда".
Контрабанда — це переміщення товарів, валюти, цінностей та інших предметів через митний кордон
України поза митним контролем або з приховування від митного контролю, вчинене у великих розмірах особою
або групою осіб, які організувалися для діяльності. Відповідно до Кримінального кодексу України під
вчиненням переміщення у "великих розмірах" розуміють контрабанду, загальна вартість якої становить 1000 та
більше офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітних плат[2].
Порушення у сфері митно-тарифних відносин є одним із найбільш поширених у системі прихованих
економічних відносин. У теперішній час в Україні у тіньовому секторі знаходиться не менше 35-40 % ВВП[2].
Найбільше від неправомірних зовнішньоекономічних відносин потерпає така рушійна сила функціонування
ринкової економіки як конкуренція. Внаслідок цьому хтось отримує надприбутки, що призводить до монополії.
Що стосується статистики контрабанди в Україні протягом останніх років, то відбувається поступове
збільшення кількості зафіксованих злочинів, незважаючи на цілу систему заходів, які мали б цьому протидіяти
та запобігати. Починаючи з 2009 року динаміка контрабанди невпинно зростала – темпи зростання по
відношенню до 2005 року збільшуються майже у вдвічі, а по відношенню до 2007 – 2008 років – у півтора рази.
А в 2010 році кількість зафіксованих фактів контрабанди в порівнянні з іншими роками була найбільшою – 630640 випадків. Причинами можна вважати загострення соціально-економічних проблем в країні та світову
фінансову кризу[3].
До основних порушень митних правил відносять:незупинка транспорту, що прибув з-за кордону або
відправляється за кордон, у місці розташування митної установи для здійснення митного контролю; неподання
багажних списків та списків пасажирів, а також не доставка за призначенням митних документів, вручених для
передачі відповідній митній установі; або переупаковування вантажу без дозволу митної установи;
відправлення транспорту без дозволу митної установи; непоказ місць, в яких є зброя, вибухові і легкозаймисті
речовини; пошкодження пломб або печаток, накладених митною установою на люки, вагони, приміщення чи на
окремі вантажні місця[4].
Проте незважаючи на цілу систему заходів, які мали б забезпечувати економічну безпеку країни, все ж
порушення відбуваються і в дуже великих обсягах. Україна займає одне з перших місць по обсягах
контрабанди, порушень митних правил серед інших країн, а це в свою чергу негативно впливає на імідж
держави та небажання зі сторони інших на співпрацю. Фактично це є однією з багатьох причин, які гальмують
вступ до ЄС. Не менш негативно дана проблема впливає і на економічну ситуацію. Як раніше зазначалося, це
призводить до порушення конкурентної рівноваги на ринку, його захоплення дешевими та неякісними
товарами, що зараз не є рідкістю. Це порушує добробут країни, від цього страждає кожен член суспільства, а
тому люди повинні об’єднатися і активно протидіяти даній проблемі.
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ КОНСАЛТИНГОВИМИ ПОСЛУГАМИ
Однією з характерних особливостей міжнародних економічних відносин постіндустріальної епохи є
випереджаючий розвиток торгівлі послугами. Міжнародна торгівля послугами - система міжнародних товарногрошових відносин між суб'єктами різних країн із приводу купівлі-продажу послуг.
Однією з найпоширеніших послуг є – консалтингові послуги. Об'єктивна потреба у розвитку і
систематизації консалтингових послуг виникла роки минулого століття, що призвело до створення у 1913р.
Міжнародної федерації інженерів-консультантів зі штаб-квартирою в Лозанні (Швейцарія).
Нині функціонує велика кількість національних та міжнародних асоціацій консультантів, які формують
стандарти управлінського консультування, як сьогодні називають цю сферу підприємництва, розуміючи під
цим ширше визначення суті консалтингу - консультування державних підприємств і регіональних структур,
менеджерів промислових, фінансових, інвестиційних, торгових оборотів і інших компаній, і фірм з економіки,
фінансів, права, що означає - надання послуг з питань управління на різних рівнях макро- і мікроекономіки.
Коло проблем, розв'язуваних консалтингом, дуже широке, і спеціалізація компаній, які надають
консалтингові послуги, може бути різною: від вузько обмеженої будь-яким одним напрямом консалтингових
послуг (наприклад, аудит), аж до широкої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі.
Отже, консалтингові послуги - це інтелектуальний капітал, цінність якого не менша, ніж цінність
основного капіталу, технологій, автоматизації виробництва і т.п.
В Україні галузь консалтингових послуг є відносно молодою, але достатньо перспективною. Економіка, що
розвивається, приватизаційні процеси, розвиток підприємств промислового сектора, їх реструктуризація,
інтерес з боку іноземних інвесторів — ось чинники, які сприяють розвитку консультаційних послуг в Україні.
У період з 2000 по 2005 роки відбувається більш-менш чітка сегментація ринку. Цей етап фахівці
називають періодом зростання національного професійного консалтингу.
За експертними оцінками, нині в Україні працює близько 500 консалтингових фірм. Серед них виділяються
представництва так званої «Великої четвірки», чиї офіси знаходяться у Києві: Ernst&Young, KPMG, PWC,
Delloitte. Активно працюють й інші транснаціональні компанії, однак їх представництва розташовані переважно
в Росії: McKeansey, A. T. Kearney, Accenture, BCG, IBM Consulting, Roland Berger та інші. Через суттєву прірву,
яка все ще спостерігається між великими транснаціональними та українськими локальними компаніями,
конкуренції між ними, практично, немає: кожен конкурує у своїй «ваговій категорії». Для того щоб працювати
якісніше, локальні оператори все частіше об’єднуються у консорціуми для виконання конкретних проектів[1].
За видами послуг фахівці розподіляють консалтинг на чотири групи: стратегічний консалтинг, операційний
менеджмент, ІТ- та HR-консалтинг. Найбільший сегмент ринку — 48 % — займає ІТ -консалтинг.
Серед найбільших проблем своєї діяльності, оператори ринку консалтингових послуг називають низьку
поінформованість потенційних клієнтів про консалтинг, нерозуміння його важливості у бізнесі, недовіра до
консалтингу, низька активність професійних об’єднань, невисокий рівень інтеграції українських
консалтингових компаній в міжнародні об’єднання, низький рівень платоспроможності підприємців. Також
суттєвою проблемою залишається кваліфікований персонал[2].
Можливий успіх консультаційних організацій в Україні багато в чому залежить від їх готовності до
нововведень, адаптованості набору послуг до потреб клієнтів, пошуку нових продуктів і ринків, застосування
нових методів втручання та внесення змін під час реалізації консультаційних пропозицій.
Отже, можна зробити висновок, що розвиток консалтингових послуг має дуже потужну наукову та
практичну базу та розвивається швидкими темпами, міжнародна торгівля вище згаданими послугами також.
Проте наша держава все більше користується світовими консалтинговими послугами, оскільки є ряд проблем,
які потрібно подолати. Наприклад, у зв’язку із плинністю кадрів фірмам та компаніям стає дедалі важче
приймати швидкі та раціональні рішення, та доцільніше буде звертатися за консалтинговими послугами до
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У зв'язку із зростаючою інтернаціоналізацією виробництва і посиленням міжнародної взаємозалежності
держав на світовому ринку великого значення набуває міжнародний маркетинг. Це - форма маркетингу, яка
полягає в організації системи управління виробничо-збутовою діяльністю з урахуванням економічної ситуації у
світі, тенденцій інтернаціоналізації світового господарства, стосунків між різними країнами та особливостей
зовнішньоекономічних відносин. Міжнародний маркетинг є об'єктивним процесом, продиктованим сучасним
станом світового співтовариства.
Сутність міжнародного маркетингу, як і маркетингу в цілому, полягає в наступному: виробляти і
пропонувати ринку (в даному випадку - зовнішньому ринку) тільки те, що безумовно знайде споживача і буде
продано, а не намагатися нав'язати покупцю попередньо не узгоджену продукцію[1].
Для того, щоб Україна отримала міжнародне визнання, посіла гідне місце на світовому ринку, необхідно
активне суперництво з іншими країнами у створенні і пропозиції на ринку конкурентоспроможної товарної
продукції і послуг. Успішне вирішення цього завдання можливе тільки при вмілому використанні прийомів і
методів міжнародного маркетингу - комплексної системи організації виробництва і збуту товарної продукції,
надання послуг, орієнтованої на задоволення потреб, смаків, звичок конкретних зарубіжних споживачів на
основі дослідження і прогнозування міжнародного ринку.
При формування міжнародного маркетингу в процесі інтернаціоналізації підприємницької діяльності
України застосовують наступні методи: методи системного підходу та системного аналізу – використовуються
в процесі оцінки та аналізу реалізації системних функцій міжнародного маркетингу в контексті
загальносвітових тенденцій економічного розвитку, у вивченні концептуальних підходів до формування
системи міжнародного маркетингу в Україні; методи економіко-статистичного аналізу – використовуються в
аналізі тенденцій розвитку світового господарства і змін в системі інтернаціоналізованого маркетингового
управління; методи контент-аналізу – при дослідженні факторів ринкового середовища інтернаціоналізованого
бізнесу; методи функціонально-структурного аналізу – при дослідженні оперативно-тактичних функцій
комплексу міжнародного маркетингу в Україні; методи кількісного та якісного аналізу – для оцінки
ефективності заходів міжнародної маркетингової діяльності; методи економіко-математичного моделювання –
при формуванні моделей управління міжнародною маркетинговою діяльністю[2].
Поглиблення інтернаціоналізації та глобалізації в міжнародному середовищі, вимагають від національних
підприємств перегляду й переосмислення існуючих норм поведінки у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
прийняття рішень з актуалізації новітніх концепцій менеджменту або переходу до зовсім нових.
Основною проблемою слабкого розвитку України в сфері міжнародного ринку є низький рівень реального
застосування інструментів міжнародного маркетингу українськими суб’єктами інтернаціоналізованого
підприємництва у порівнянні з провідними міжнародними компаніями, що зумовлено специфікою розвитку
української економіки і відсутністю наукових підходів до організації міжнародного бізнесу. Це зумовлює
необхідність теоретико-методологічного обґрунтування процесів інтернаціоналізації маркетингової діяльності в
умовах поступової інтенсифікації міжнародного співробітництва і відповідного ускладнення форм виходу та
управлінської поведінки господарюючих суб’єктів.
Отже, на сьогодні, коли переважна більшість українських підприємств здійснює зовнішньоекономічні
операції шляхом непрямого експорту і не потребує суттєвої маркетингової підтримки своєї діяльності,
інструменти міжнародного маркетингу не застосовуються в тому розумінні та в тих масштабах, які є
необхідними і вигідними для бізнесу. Проте використання переваг, створених в результаті використання
механізму міжнародного маркетингу, є невід’ємною частиною сучасного управлінського процесу, необхідною
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умовою посилення ринкових позицій економічних суб’єктів і дотримання стратегічних інтересів України.[2, 3].
1. Ніколаєнко Ю.В. Основи економічної теорії. Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє вид. – Київ:
ЦУЛ, 2003. – 391с. 2. Каніщенко О.Л. Методологія і практика міжнародного маркетингу в Україні [Текст]:
автореф. дис. д-ра екон. наук: спец. 08.00.02 "Світ. госп-во і міжнародні економічні відносини" /
О.Л. Каніщенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2008.-20с. 3. Тюха І.В. Стан та перспективи
розширення закордонних ринків збуту вітчизняних підприємств [Електронне наукове фахове видання
"Ефективна економіка"; електронний ресурс]. – Режим доступу: economy.nayka.com.ua /?op=1&z=1368

Приведа Р.Б.
гр. СЕ – 31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Савіцька О.П.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ УКРАЇНИ
Економічний успіх будь-якої країни світу базується на зовнішній торгівлі. Міжнародна торгівля несе з
собою безліч переваг, що стимулюють економічне зростання. Завдяки торгівлі країни отримують можливість
спеціалізуватися у кількох провідних сферах економіки, адже вони можуть імпортувати ту продукцію, яку вони
самі не виробляють. Крім того, торгівля сприяє поширенню нових ідей і технологій. Коли в якійсь країні
з'являється важливий винахід, міжнародні торговельні зв'язки розносять його по цілому світі.
Україна належить до країн із високою експортною квотою у валовому внутрішньому продукті (ВВП). У
середньому кожний третій український продукт або послуга реалізуються за допомогою зовнішніх економічних
зв'язків, що відіграють помітну роль у національній економіці та істотно впливають на темпи і пропорції
економічного зростання, на створення конкурентного ринкового середовища і на весь системний
трансформаційний процес.
Таблиця 1
Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2010-2013 рік
Економічні показники (млн.дол.США)
2010
2011
2012
2013 (січень – липень)
51405,2
68394,2
68809,8
Експорт
31506
Імпорт
60742,2
82608,2
84658,1
38328
-9337,0
-14214,0
-15848,3
Сальдо
-6822

Рис.1. Динаміка зовнішньої торгівлі з країнами ЄС за 2007-2012рр.
Несприятливі тенденції, які склалися у зовнішній торгівлі України товарами (підсилення сировинного
перекосу в структурі експорту, збільшення розриву між експортоспроможністю і імпортоємністю), не
залишають сумнівів в тому, що необхідною умовою щодо інтенсифікації зовнішньоторговельної діяльності
країни на сучасному етапі економічної депресії стає, перш за все, підвищення ефективності використання її
експортного потенціалу. Значущість експорту, як фактору підвищення вітчизняного виробництва і основного
джерела валюти для першочергових потреб народного господарства, особливо зростає в умовах неухильного
звуження внутрішньої потреби на продукцію українських товаровиробників. В зв’язку з цим цілком
закономірно, що подальший розвиток експорту, особливо продукції обробних галузей промисловості з високим
ступенем обробки, повинен стати важливим елементом структурної перебудови і технічної модернізації
національного господарства країни.
Основним показником ролі міжнародної торгівлі у розвитку економіки країни є експортна та імпортна
квота. В Україні вона висока, що свідчить про високий рівень залежності країни від ситуації на зовнішніх
ринках.
248

Особливе занепокоєння викликають такі факти: основні складові експорту України це товари, які в
майбутньому будуть характеризуватися прогнозно-несприятливою кон'юнктурою; збереження існуючої
структури експорту підтримує існуючу структуру господарства без змін; зростання світових цін на енергоносіїв
зумовить зростання частки палива в структурі імпорту та зниження конкурентоспроможності вітчизняної
продукції щодо цінових чинників.
Для перетворення зовнішньоекономічної діяльності у реальний чинник економічного зростання необхідно
розробити довгострокову стратегію зовнішньоекономічної діяльності у контексті реалізації стратегічних
орієнтирів розвитку економіки країни загалом.
Враховуючи той факт, що для забезпечення розвитку виробництва конкурентоспроможної продукції
необхідний час і Україна не зможе протягом трьох-п'яти років суттєво змінити структуру внутрішнього
виробництва, необхідно забезпечити також підвищення конкурентоспроможності тих видів продукції, які в
даний час є основою експорту України.
1. ukrstat.gov.ua/ Статистичний збірник України «Зовнішня торгівля України» 2012р.
2. lubbook.net/book_654_glava_39_Tendencii_rozvitku
_zovnish.html.
3. lib.exdat.com/docs/702/index-75511.html?page=3. 4. info-works.com.ua/referats/ZED/1442.html.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯПОНІЇ
Японія - друга за рівнем економічного розвитку країна світу після США. Це - "країна, де сходить сонце",
єдина в світі держава, де офіційно головою держави є імператор, країна оригамі, танка та бонсай, країна роботів
та самураїв. Японія є прикладом для усього людства, - як із злиденної, бідної на природні ресурси військової
диктатури можна перетворитися на високорозвинуту державу з економікою знань та інновацій[2].
Японія - одна із найбільших торгових держав світу. На Японію припадає понад 6 % імпорту та понад 9 %
експорту, 15 % прямих іноземних інвестицій світу. Динаміка зовнішньої торгівлі Японії представлена в табл.1.
Таблиця 1.
Динаміка зовнішньої торгівлі Японії у 2006–2010рр.
Показники
2006р.
2007р.
2008р.
2009р.
2010р.
Оборот зовнішньої торгівлі,млн. дол. США
1020335
1109974
1229557
1329513
1549009
Експорт,млн. дол. США
565743
594986
649948
709668
786434
Імпорт млн. дол. США
454592
514988
579609
619845
762575
Коефіцієнт покриття,%
124,5
115,5
112,1
114,5
103,1
Частка Японії у світовому експорті,%
6,5
6,1
5,7
5,5
5,2
Частка Японії у світовому імпорті,%
5,3
5,2
5,1
4,7
4,9
Головними статями японського експорту є продукція машинобудування, чорної металургії, хімічні
продукти і текстильні вироби. На експорт іде половина вироблених автомобілів, майже 90 % годинників, 95%
відеомагнітофонів, 75% копіювальних машин, понад 50% телевізорів та калькуляторів, понад 40% верстатів
тощо. На світовому ринку науково-технічних знань Японія, яка раніше залежала від залучення іноземних
технологій, нині сама стала значним постачальником наукових розробок, особливо в галузях електроніки,
автомобіле- і суднобудування, хімії, матеріалознавства, біотехнологій тощо. Головними експортними
партнерами Японії є США, КНР, Південна Корея, країни ЄС[4].
Японія імпортує широке коло товарів. Ввозяться переважно запчастини, паливо, харчові продукти,
хімікати, текстиль і промислова сировина (зокрема, довозиться 79% необхідного вугілля, 99% нафти, 98%
залізної руди, 70 % лісу, 100 % фосфатів, бокситів, бавовни, вовни тощо). Головними партнерами з імпорту є
КНР (понад 20%), США (15%), Південна Корея (5%), Австралія (4%), Індонезія (4%), Саудівська Аравія (4%),
ОАЕ (3%)[5].
У липні 2013 року експорт з Японії у вартісному еквіваленті зріс на 12,2 % на рік порівняно із зростанням у
червні на 7,4 %. Імпорт зріс на 19,6 %. Темпи зростання і експорту та імпорту були максимальними, починаючи
з 2010 року[3].
На світовому ринку інвестицій японські корпорації активно займаються створенням спільних підприємств
в економічно розвинутих країнах. Найбільше японських капіталів розміщено в США (42,2%), країнах Азії
(24,2%), Західної Європи (15,3%), Латинської Америки (9,3%)[1].
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Отже, найважливішою тенденцією зовнішньоекономічної діяльності Японії є її переорієнтація переважно
на інвестиційну діяльність, зокрема експорт капіталу.
1. Баскова М.П. «Японська економічна модель»//Жкрнал – Світова економіка імеждународние відносини
2009 №1.с.98-107. 2. info-works.com.ua.3. br.com.ua 4.ДобринскаяО.А. «Відносини Японії з великими
державами»//Журнал – Світова економіка імеждународние відносини 2010 №3.с.95-101. 5. Паркінсон
М.,Ростомдгин М.К., Сапрі С.А. «Ці неймовірні японці» - М., Академія, 2009. з. 156 – 173.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ УКРАЇНИ

Обсяг, млн.дол.США

Послуга – це цілеспрямована дія економічного змісту, результат якої виражається в термінах споживання
вартості та проявляється як задоволення конкретної потреби людини. Міжнародна природа послуги
проявляється, або в безпосередньо міжнародному її характері, або в різноманітних економічних наслідках
певної комерційної акції, які можуть бути пов’язані з виникненням різного роду зобов’язань або перспектив
щодо подальшого співробітництва різнонаціональних контрагентів.[3]
Міжнародна торгівля послугами – це оплачуваний обіг послуг між різними країнами світу, який створює
особливу форму міжнародних економічних відносин між суб‘єктами різних країн з приводу купівлі та продажу
послуг та особливу форму міжнародної економічної діяльності. Аналіз міжнародної торгівлі послугами дає
змогу визначити слабкі та сильні сторони цієї сфери для зміцнення та підтримання конкурентоспроможності
послуг та розширення сфери впливу на світовому ринку.[1]
Динаміку експорту та імпорту послуг за 2007-I півріччя 2013 роки сформовано на основі даних
Державного комітету статистики України та відображено на рис.1.[2]
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Рис.1. Динаміка торгівлі послугами за 2008- I півріччя 2013 роки
За даними Державного комітету статистики України у І півріччі 2013 року порівняно з відповідним
періодом 2012 року обсяг експорту послуг зріс на 283,6 млн.дол.США (4,3%). В основному таке зростання
відбулося за рахунок зростання транспортних та комп’ютерних послуг, а також послуг зв’язку. Обсяг імпорту у
цьому періоді зріс на 287,2 (8,9%) за рахунок подорожей, будівельних та фінансових послуг.[2]
Що стосується географічної структури, то головними партнерами України по експорту в І півріччі 2013
році виступають Російська Федерація (2646,1 млн.дол.США), Швейцарія (449,3 млн. дол.США), Велика
Британія (387,6 млн.дол.США), США (344,9 млн. дол.США), Німеччина (320,4 млн.дол.США) та Кіпр (206,1
млн. дол.США). Загалом з країн СНД обсяг експорту послуг за відповідний період 2012 року знизився на 4,5%,
а з Європи, Азії та Америки зріс на 17,9%, 8,6% та 13,4% відповідно.[2]
Натомість головними країнами-партнерами по імпорту послуг є Велика Британія (650,4 млн.дол.США),
Російська Федерація (527,9 млн.дол.США), Кіпр (333,7 млн.дол.США), Німеччина (250,9 млн. дол.США),
Швейцарія (191,2 млн.дол.США), США (185,1 млн.дол. США), Туреччина (121,7 млн.дол.США) та Нідерланди
(113,9 млн. дол.США). Таким чином порівняно з І півріччям 2012 року обсяг імпорту з країн СНД зріс на 8,9%,
з Європи на 19,1%, а також з Америки на 17,1% та знизився на 16,8% з Азії.[2]
Загалом зовнішня торгівля послугами України характеризується позитивним сальдо торговельного
балансу, що безсумнівно є позитивним явищем для ринку послуг та економіки України загалом. В такому
випадку державі необхідно спрямовувати державну політику на підтримку та посилення галузей, які
орієнтуються на експорт, а також на розвиток галузей, які можуть стати імпортозамінюючими.
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1. Міжнародна економічна діяльність України: навч. посібн. під ред. О.Б. Чернеги. / Чернега О.Б.,
Маловичко А.С., Матвєєва В.Ю. та ін.. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 54 с. 2. Державний комітет
статистики – ukrstat.gov.ua 3. Міжнародні економічні відносини / І.В. Амеліна, Т.Л. Попова, С.В. Владимиров –
Київ: «Центр учбової літератури», 2013. – 256 с.

Філоненко О.А.
гр. СЕ-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Савіцька О.П.
РОЗВИТОК ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ:СТАН ТА ПРОБЛЕМИ
В Україні зосереджено близько 3,9% світових запасів вугілля. В Україні налічується 20 вугледобувних
компаній і 145 шахт. Основний видобуток корисної копалини ведеться в Луганській, Донецькій і
Дніпропетровській областях. Причому на Луганську область припадає 43% видобутку. Донецька область
посідає друге місце з 27-ма процентами. На Дніпропетровську область припадає 23%, а на Львівську і
Волинську - 7% загального обсягу виробництва вугілля.
За серпень 2013 року видобуто 6861,7 тис. тонн вугілля, що на 408,8 тис. тонн (на 6,3 %) більше планового
показника, та на 21,4 тис. тонн (на 0,3%) більше показника серпня 2012 року.
- Енергетичного вугілля видобуто 4992,0 тис. тонн, що менше запланованого обсягу на 14,2 тис. тонн (на
0,3%). Порівняно з серпнем 2012 року видобуток збільшився на 132,5 тис. тонн (на 2,7%).
- Коксівного вугілля видобуто 1869,7 тис. тонн. Завдання виконано на 129,2%, що понадпланово
забезпечило 423,0 тис. тонн вугілля. Порівняно з серпнем 2012 року видобуток зменшено на 111,1 тис. тонн (на
5,6%).
За січень-серпень 2013 року видобуто 54708,4 тис. тонн вугілля, що на 5448,5 тис. тонн (на 11,1%)
перевищує плановий показник і на 2783,2 тис. тонн (на 4,8%) – менше показника за аналогічний період 2012
року.
- Енергетичного вугілля видобуто 39086,0 тис. тонн. Виконання плану складає 103,0%, перевищення
планового показника – 1135,4 тис. тонн вугілля. Порівняно з відповідним періодом 2012 року видобуток
зменшився на 1592,7 тис. тонн (на 3,9 %).
- Коксівного вугілля видобуто 15622,4 тис. тонн, що більше запланованого обсягу на 4313,0 тис. тонн (на
38,1%). Порівняно з 2012 роком видобуток зменшено на 1190,5 тис. тонн (на 7,1 %).
Українське вугілля імпортують Бельгія, Бразилія, Великобританія, Германія, Грузія, Єгипет, Індія, Іспанія,
Італія, Кіпр, Лівія, Нова Зеландія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, США, Македонія, Чехія.
Найбільшими імпортерами є Туреччина,Словаччина та Молдова.
Таблиця 1
Імпорт/експорт вугілля в січні-серпні 2013 року, тис. доларів.
Імпорт
Експорт
серпень
січень-серпень
серпень
січень-серпень
Всього
146,36
1 263,08
51,75
439,10
Інші
16,24
55,96
31,50
288,11
Казахстан
4,03
50,52
Молдова
2,15
39,02
Росія
98,15
833,92
Словаччина
4,98
47,64
США
27,93
322,68
Туреччина
13,12
64,32
Очивидні проблем із тим, що імпорт переважає експорт вугілля України. На мою думку, це все
відбувається, тому що стан шахт є аварійним. Так за 7 місяців 2013 року збитки державних шахт склали майже
8,5 мільярдів гривень - на 2 мільярди більше, ніж за той же період 2012 року. У міністерстві кажуть, що
причиною зростання збитків є 3 основні чинники. Перше - видобуток вугілля знизився майже на 6%. При цьому
собівартість продукції зросла майже на 10% - це друга причина. І третє - падіння ціни на вугілля на 15%.
1.Вугільна промисловість [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish
2. Вугільна галузь України вимагає серйозного технічного переозброєння - експерт [Електронний ресурс]. –
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Фірич О.В.
гр. СЕ-32
Науковий керівник - к.е.н., доц. Савіцька О.П.
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Оцінюючи основні напрями міжнародної економічної інтеграції (МЕІ) України та РФ, слід насамперед
зазначити, що Україна і Росія спільно беруть участь у ряді реґіональних угруповань. Передусім це
Співдружність незалежних держав (СНД), вони входять також до Чорноморського економічного
співробітництва (ЧЕС), мають відповідні угоди щодо співробітництва з Європейським Союзом (ЄС). Водночас
їх напрями МЕІ дещо різняться між собою.
Економічні взаємовідносини України та Росії неможливо розглядати поза політичним контекстом. Зв'язок
політичних та економічних факторів носить більш відкритий характер. Це твердження можна проілюструвати
наступними цифрами.
За підсумками 2011р. товарообіг між Україною та РФ сягнув рекордних 65 млрд дол. США. В умовах
позитивної динаміки кількісних показників спостерігається поступове якісне поліпшення структури
українського експорту до Росії. Водночас однією з головних перешкод для подальшого збільшення обсягів
українського експорту до РФ залишається застосування обмежувальних заходів (передусім це стосується
тарифних і нетарифних обмежень: квотування, санітарні та ветеринарні стандарти, антидемпінгові
розслідування тощо).
Підписану в жовтні 2011р. Угоду про зону вільної торгівлі СНД слід розглядати як крок на шляху
подолання торговельних обмежень. Проте наявність механізму вилучень (зокрема щодо енергоносіїв, металу,
цукру тощо) істотно знижує її ефективність.
Важливим складником відносин в економічній сфері залишається оптимізація умов газових і нафтових
контрактів, укладених із російською стороною. Нині центральним пунктом переговорів є перегляд чинного
контракту 2009 року, зокрема щодо зміни формули ціноутворення на імпортований російський газ. Від
визначення цього базового положення залежить конкурентоспроможність низки галузей української
промисловості. Пріоритетність російського вектора обумовлюється тим, що Росія є традиційним і найбільшим
торгівельним партнером України.
Таблиця 1
Стан торговельно-економічного співробітництва між Україною і Російською Федерацією за період з 2001 по
2012 роки
Роки
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Експорт
29,0
25,0
23,8
21,6
24,9
25,7
27,6
24,9
24,3
29,5
31,0
Імпорт
35,5
35,5
36,6
39,2
34,0
29,5
26,7
22,0
27,4
34,7
34,2
ЗТО
32,0
30,0
29,8
29,5
29,4
27,6
27,1
23,3
25,9
32,2
32,7
Протягом 2001-2009 років спостерігалось зменшення частки Росії у зовнішньоторговельному обороті
України. Так, з 2001 року по 2009 рік вона зменшилась на 6,1 відсоткових пункти, але у 2010-2011 роках
спостерігається стабільна тенденція зростання частки Росії у зовнішньоторговельному обороті України.
Таким чином, для України співробітництво з РФ сприяє забезпеченню стратегічних пріоритетів створення
високотехнологічної, інноваційної продукції. Важливою конкурентною перевагою для обох країн є можливість
на значно вигідніших умовах, аніж з іншими країнами, наповнити власні місткі внутрішні ринки, що є
запорукою поліпшення засад економічного зростання та розширення економічного потенціалу.
Отже, перед Україною та РФ стоїть завдання визнання важливості розв’язання наявних суперечностей
економічного співробітництва та створення механізмів його подолання. Необхідно забезпечити позитивні
зрушення в системі українсько-російських відносин з урахуванням активізації проголошеного нашою державою
курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Новий етап розвитку відносин України та Росії буде
періодом глибоких якісних перетворень у всіх сферах двосторонніх відносин – економічній, соціальній,
політичній.
1.
s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v6/v6pp150-152.pdf
2. rusnauka.com/
33_DWS_2010/33_DWS_2010/
Economics/74185.doc.htm 3. Желковський С. Новий етап розвитку відносин // Урядовий кур’єр.-2006. - 23 грудня
(№ 243). - С. 1-2. 4. archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Mep/2007_7/2007-7/6_Pylypenko.pdf 5. ukrstat.gov.ua –
офіційний сайт Державного комітету статистики України
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Чехут Ю.І.
гр. СЕ-41
Науковий керівник – к.е.н., проф. Чернобай Л. І.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН-ЧЛЕНІВ МИТНОГО СОЮЗУ
Митний союз — це угода двох або декількох держав, що передбачає усунення внутрішніх тарифів та
встановлення спільного зовнішнього тарифу. Митний союз Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та
Російської Федерації — міждержавний договір про створення єдиного митного простору, підписаний Росією,
Білоруссю і Казахстаном.
За оцінками фахівців, створення Митного союзу Білорусі, Казахстану і Росії дозволить стимулювати
економічний розвиток і може дати додатково 15% до ВВП країн-учасниць до 2015 року. При оцінюванні
економічної ефективності Митного союзу необхідно брати в розрахунок довгострокову перспективу. Негайні
вигоди або поступки, безумовно, мають значення, але сукупний ефект від створення єдиної митної території
можна оцінити тільки на тимчасове горизонті 10-15 років.
Загальна частка ВВП трійки країн даного митного союзу в 2012 році склала 2,6% від світового. Республіка
Білорусь та Республіка Казахстан виробляють приблизно 1/10 валового продукту Митного союзу. Тому валові
показники діяльності цього союзу характеризують переважно результати господарської діяльності Російської
Федерації.
Сумарний обсяг зовнішньої торгівлі держав-членів Митного союзу з третіми країнами в 2012 році склав
913 млрд. доларів США, у тому числі експорт товарів - 586,5 млрд. доларів, імпорт - 326,5 млрд. доларів. У
порівнянні з 2011 роком зовнішньоторговельний оборот збільшився на 33%, експорт - на 34,2%, імпорт - на
31,1%. Сальдо зовнішньої торгівлі склалося позитивне в розмірі 260 млрд. доларів, що на 71,9 млрд. доларів
більше, ніж в 2011 році.
У зовнішній торгівлі Росії частка країн Митного союзу склала в 2012р. всього 7,1%, в той час як на країни
Євросоюзу припадало 48% російського товарообігу, держави Азіатсько-Тихоокеанського економічного
співтовариства (АТЕС) - 23,9%, на всі країни СНД - 14,9%.
Основним покупцем експортованих державами-членами Митного союзу товарів виступає Європейський
союз (55,5% сукупного експорту). Серед європейських країн найбільш істотні поставки до Нідерландів (23,2%
експорту в країни ЄС), Італії (14,8%), Німеччину (11,6%), Польщу (7,3%) і Францію (6,2%). Сумарна вартість
товарів, проданих на китайському ринку, склала 8,9% загального обсягу експорту. Решті партнерам по СНД
реалізовано 8,7% експортованих товарів, з них Україні - 6,4%. Експортні поставки в Туреччину склали 4,8%
загального обсягу експорту держав - членів Митного союзу, до Сполучених Штатів - 3%, Швейцарію - 2,8%,
Японію - 2,7%, Південну Корею - 2,3%.
Імпортні закупівлі також зосереджені в Європейському регіоні (44% сукупного імпорту товарів).
Найбільші обсяги припадають на Німеччину (29,5% імпорту з країн ЄС), Італії (10,8%) і Францію (10%). Китай
поставляє в держави - члени Митного союзу 17% придбаних по імпорту товарів, країни СНД в цілому - 9,1%, з
них Україна - 7,3%, Сполучені Штати - 5,2%, Японія - 4,9%, Південна Корея - 3,8%.
У товарній структурі експорту держав-членів Митного союзу в треті країни переважають мінеральні
продукти (72,6% загального обсягу експорту держав - членів Митного союзу в треті країни) і метали та вироби
з них (9,3%). Близько 80% цих товарів продає на зовнішньому ринку Російська Федерація.
Найбільшу частку в імпорті з цих країн займають машини, обладнання та транспортні засоби (46%
сукупного імпорту), продукція хімічної промисловості (15,3%), продовольчі товари та сільськогосподарську
сировину (13,5%). Майже 90% обсягу закупівель цих товарів за межами Митного союзу здійснює Російська
Федерація.
Отже, дослідивши та здійснивши аналізування основних результатів діяльності Митного союзу в період з
2011 по 2012 рік, можна зробити висновок, що участь у даному Єдиному економічному просторі позитивно
впливає на розвиток економіки країн-учасниць даного інтеграційного утворення. Цьому сприяють як фактори
історичного взаємного розвитку та географічне розташування, так і схожість економік та напрямів зовнішньої
політики.
1. Євразійська економічна комісія МС [Електронний ресурс]- Режим доступу: tsouz.ru; 2.
Консультативно-експертна рада МС [Електронний ресурс]- Режим доступу: sovet-ts.ru 3. Міжнародна
економіка: прикладний аспект: навч.посібник/ А.О.Босак, О.Ю.Григорєв, О.С.Скибінський, Л.І.Чернобай. –
Львів: СТ. «Міські інформаційні системи», 2008. – 180с.
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Секція 3
Міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність
Артиковська Т.Ю.
гр. УІДм-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Харчук В.Ю.
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ФІНАНСОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Вкладання коштів у різні фінансові активи, насамперед цінні папери або інші інструменти фінансового
ринку розглядають як фінансові інвестиції.
На основі аналізу найбільш повним визначенням цього поняття є наступне:[1,с.63] фінансові інвестиції –
це активи, які отримуються підприємством з метою збільшення прибутку, зростання вартості капіталу, або
інших вигод для інвестора, серед яких найзначнішу частку посідають вкладення у цінні папери. На сьогодні
можливість інвестування та вибір виду вкладення власних коштів, є актуальними питаннями для багатьох
підприємств, які бажають в майбутньому отримувати прибуток від зароблених та вкладених ними коштів
сьогодні.
Класифікація фінансових інвестицій обумовлюється об`єктом інвестування, так підприємство може
вкладати вільні грошові кошти у вигляді: акцій, облігацій, деривативів, ф’ючерсів, форвардів, опціонів, а також
протягом останніх років великої популярності набули гібридні фінансові інструменти. Загальновживаними є
акції та облігації, тому доцільно зосередити увагу на останніх. Дериватив –[2,с.3] договір стандартної форми,
що засвідчує право та/або зобов'язання придбати, або продати базовий актив на визначених у цьому договорі
умовах в майбутньому. Деривативи серед різних інструментів управління ризиками на фінансових ринках
посідають перше місце, тому що чим довший термін дії деривативів, тим складніше передбачити поведінку
базового інструменту. Ф'ючерсний контракт – стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати
(продати) цінні папери, (можливо ще не виготовлені) товари, або кошти у визначений час та на визначених
умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту. Форвардний
контракт – стандартний документ (договір, дериватив), який засвідчує зобов'язання особи придбати (продати)
базовий актив у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін продажу під час
укладення такого контракту. Ризики даних контрактів такі: будь-яка сторона має право відмовитися від його
виконання винятково за наявності згоди іншої сторони контракту, а покупець має право продати такий контракт
протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту. Опціон –
похідний цінний папір, що засвідчує право його держателя купити, продати чи відмовитися від угоди стосовно
цінних паперів (а також товарів, валюти) за обумовлену опціоном ціну і протягом терміну, що ним
передбачено. Перевага полягає у можливості вибору під час прийняття рішення про виконання опціону,
потенційний прибуток власника опціону не обмежується, натомість недоліком вважається обмеженість
власника величиною опціонної премії, яка визначається в момент укладання контракту та їх висока вартість.
Гібридний фінансовий інструмент[2,с.6] конструюється шляхом поєднання властивостей декількох видів
цінних паперів, тобто передбачає більше ніж одну змінну дохідність. Різноманіття таких інструментів
забезпечує унікальне співвідношення ризику та дохідності, надає компаніям можливість вибору цінних паперів,
що найбільшою мірою відповідають конкретним вимогам та умовам. Одні із видів гібридних інструментів - це
конвертовані облігації, перкс (привілейовані акції) та валютно-опціонні ноти (поєднання валютної облігації та
опціону), в даному прикладі вони: дають можливість їх власнику отримати дохід від приросту капіталу у
випадку їх обміну на звичайні акції; мають дату погашення, якщо вони не відкликаються емітентом;
передбачають сплату фіксованих відсотків (по облігаціях) та дивідендів (по привілейованих акціях),а у випадку
з валютно-опціонними нотами інвестор може одержати суму, що буде менша від номіналу облігації.
Особливості даних гібридів – це новаторський характер, метод конструювання, джерела доходності та
найважливіше основні види ризиків, що управляються. Зазначені критерії є лише необхідною умовою, однак
недостатньою. Використання гібридних інструментів також може забезпечити залучення капіталу, який буде
визнаватися власним, а не позиковими, для цілей банківського регулювання або регулювання ринку цінних
паперів. Гібридні фінансові інструменти часто використовуються таким чином, що доходи по них звільняються
на основі правил звільнення доходів від пайової участі.
На мою думку використання майбутніми інвесторами гібридних фінансових інструментів в поєднанні з
розвитком ефективної інфраструктури фондового ринку дозволить підвищити рівень інвестування і зменшити
ризикованість вкладів. Саме вони відповідають вимогам майбутніх вкладників, перше – зробити вкладення на
незначний термін із стабільною, проте невеликою дохідністю, друге – вкладення на великий термін із більш
великим доходом у майбутньому, найголовніше тут те, що в обох варіантах зберігається можливість
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мінімального ризику спекулятивності. Проте, вибір прийнятного співвідношення ризику і дохідності завжди
залишається за інвестором.
1.Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках:[монографія] / В.В
Корнєєв. – К.: НДФІ, 2003. – 376с. 2. Коваленко Ю.М. Управління фінансовими інвестиціями: автореф. дис. На
здобуття наук ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «фінанси, грошовий обіг і кредит» / Ю. М. Коваленко. –
Ірпінь, 2004. – 19с.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Інвестиційна діяльність є однією з умов сталого соціально-економічного розвитку держави. Географічне
положення України, ресурсний потенціал, наявність висококваліфікованих працівників є показниками, які
дозволяються залучати іноземні інвестиції в державу.
Регіональні центри, які мають робочу силу, відносно розвинену інфраструктуру, об’ємний споживчий
ринок є привабливим місцем розташування виробництва та ринком збуту для інвесторів, що приймаючи
рішення враховує потенційні можливості конкурентних регіонів. Іноземні інвестори вкладають кошти у
промислові регіони, які займаються металообробкою, харчовою і хімічною промисловість, будівництвом,
транспортом.
Водночас привабливими для іноземних інвесторів залишаються й Харківська, Донецька,
Дніпропетровська, Луганська, Одеська та Полтавська області. За попередньою оцінкою квартальні показники
прямого іноземного інвестування станом на 31 грудня 2012р. у Харківській області становили 2170,4 млн дол.,
що на 12,6 % більше, ніж у столичному регіоні. Обсяги іноземних інвестицій у реальний сектор економіки
Донецької і Дніпропетровської областей становили відповідно 2981,6 і 8351,8 млн дол.[2]. Наведені показники
зумовлені, у першу чергу, виробничою спрямованістю регіонів і наявністю в них конкурентоспроможних
підприємств галузей добувної та переробної промисловості.
Не дивлячись на кризові явища в економіці України, протягом останніх років спостерігалась позитивна
динаміка до нарощування обсягів залучення прямих іноземних інвестицій. Зокрема у 2009р. їх обсяги складали
40026,8 млн дол., з яких левова частка належала країнам ЄС (75,5%), Росії (6,7%) та США (4,1%). Абсолютний
приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни за 2009р. склав 4303,4 млн дол., що на 12%
більше приросту за відповідний період попереднього року. Станом на 01.07.2010р. обсяги прямих інвестицій в
Україну становили 40402,1 млн дол. (у цілому за рік – 40053,0 тис. грн). Основні інвестори – Кіпр (22,5%),
Німеччина (16,4%), Нідерланди (9,7%), Російська Федерація (7,1%). У 2011р. цей показник складав 44806,0 тис.
грн, що вже на 10,2% є меншим за значення показника прямих інземних в Україну за перші три квартали 2012
року (49362,3 тис. грн), за 2012 рік цей показник становив 50333,9 млн. дол., а станом на 31.12.2012 обсяг
прямих іноземних інвестицій становив 54462,4 млн. дол., основними інвесторами залишаються Кіпр,
Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація.[3]
Серед основних причин, що спричиняють деформацію показників інвестиційної діяльності у регіонах та
невисоку інвестиційну привабливість України, можна виділити: відсутність чітко сформульованих положень
інвестиційної політики з відповідними механізмами її реалізації на державному та місцевому рівнях, не в
повній мірі інтегрованість у світову економіку через низький рівень конкурентоспроможності багатьох
вітчизняних товарів; податкове навантаження й адміністративний тиск на бізнес; недостатню розвиненість
фондового ринку, земельного ринку і ринку нерухомості, корпоративного сектора; незацікавленість місцевої
влади в залученні інвестицій через низький рівень професіоналізму місцевих чиновників, які відповідають за
створення інвестиційного клімату та ін.
Поділ регіонів за рівнем інвестиційної активності зупиняє формування єдиного господарського простору і,
як наслідок, зміцнення господарських зв’язків в країні, створює перепони на шляху становлення регіонів як
суб’єктів міжнародної інвестиційної діяльності, заважає розвитку соціальної сфери тощо. Низькі інвестиційні
показники окремих регіонів не дають змоги залучати капітал до об’єктів промислового виробництва, що
найбільше їх потребують й очікують потужної фінансової допомоги з метою збільшення виробничих
потужностей та нарощування обсягів виробництва. Основою високого рівня конкурентоспроможності
підприємства є його розвиток, що базується на інноваціях, тобто розробка й впровадження інновацій є
невід’ємною частиною формування стійких конкурентних переваг підприємства, яка потребує значних
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капітальних вкладень.
Визначальна роль у процесі підвищення інвестиційної привабливості регіонів України належить державі,
яка здатна на теренах усієї країни визначити перспективні напрями та об’єкти інвестування шляхом
формування зваженої інвестиційної політики з чіткими механізмами її реалізації на державному та
регіональному рівнях. На рівні держави для активізації інвестиційної діяльності потрібно розробити загальну
стратегію інвестиційного розвитку регіонів, яка б визначала напрями інвестування з урахуванням їх сталого і
перспективного економічного ефекту. На регіональному рівні застосування комплексної програми інвестування
в перспективні галузі промисловості сприятиме інноваційному розвитку підприємств, підвищенню їх власної
конкурентоспроможності та конкурентоспроможності їх товарів.
1. Інвестиційний атлас України - 2013 / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
kreditprombank.com/upload/content/
512/Investment_Atlas_
of_Ukraine_-_2013.pdf
2. Прямі
інвестиції
[Електронний ресурс] / Матеріали офіційного сайту Державної служби статистики України. – Режим
доступу: ukrstat.gov.ua 3. Бізнес Інформ № 2011-2012 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: businessinform.net/annotated-catalogue/?year=2012&abstract=2012_11_0&lang=ua&stqa=20
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Сучасні умови, в яких здійснюється розвиток суб’єктів господарювання, визначаються відсутністю
економічної стабільності. Обставини світової фінансової кризи знижують ефективність галузей реального
сектора економіки. Зниження економічної ефективності виробництва підвищує соціальну напруженість
суспільства. У цих умовах особливої актуальності набувають питання збалансованого економічного розвитку
суб’єктів господарювання на основі управління параметрами, що зв’язані з міжнародною інноваційною
діяльністю. Але забезпечення збалансованого економічного розвитку промислових корпорацій пов'язане з
рядом проблем міжнародній інноваційній діяльності.
1. Відсутня обґрунтована і дієва інноваційна політика держави. Відмова України на початку незалежності
від пріоритетного науково-технологічного розвитку, відсутність системи державних пріоритетів, виключення із
числа основних продуктивних сил – науки, передової освіти та інновацій є головною проблемою для
прискореного розвитку економіки держави. Ці нероздільні елементи інноваційного трикутника знань
функціонують незалежно один від одного, без будь-якої координації й загальних цілей. Діюча з 1999р.
Концепція інноваційного розвитку України відразу після її прийняття була практично забута тому, що носить
багато в чому декларативний і непослідовний характер в міжнародній інноваційній діяльності. В ній відсутні
необхідні для цієї справи мотиваційні механізми. Встановлені Указом Президента України загальнодержавні
заходи не виконуються у встановлені терміни. Проблемами загальнодержавного, регіонального та локального
масштабів, які суттєво впливають на ефективність інноваційної діяльності, є: загальнодержавний рівень –
незавершеність реалістичної обґрунтованої Концепції інноваційного розвитку країни, досить суперечливе
розуміння специфіки і закономірностей інноваційної діяльності в законодавчій і виконавчій гілках влади. Як
результат, в країні не створено ефективного інноваційного законодавства, немає обґрунтованих інноваційних
пріоритетів, немає адекватної інноваційної статистики, немає цілісності в ланцюзі заходів, що
запроваджуються, немає об’єктивних критеріїв їх результативності; регіональний рівень – багато в чому показна
демонстрація прихильності до інноваційної моделі розвитку при відсутності (за окремими винятками);
конкретних кроків з її втілення, таких як послідовне формування стимулюючого середовища для інноваційного
бізнесу; створення альянсів регіональної науки; освіти і виробництва; підтримки наукомісткого
підприємництва, формування регіональної інноваційної інфраструктури; локальний рівень – низька інноваційна
освіта і культура, відсутність в наукових і освітянських установах законодавчої можливості і дієвих механізмів
та стимулів для створення малих підприємств наукомісткої спрямованості. В значній мірі це викликано
непослідовністю законодавства щодо використання інтелектуальної власності, практичною відсутністю
фондового ринку.[1]
2. Україна не визначилася з пріоритетними напрямами свого інноваційного розвитку. Законом "Про
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" передбачено створити системи прогнозних досліджень і
розробку на їх основі пріоритетів інноваційної діяльності. У зазначеному законі визнано 41 сферу або
пріоритет. Цих пріоритетів дуже багато, вони є дрібними, слабо пов’язаними між собою і не відповідають
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головним, об’єктивним напрямкам розвитку країни, виходячи з її ресурсного та інтелектуального потенціалу і
глобального геополітичного положення в міжнародній інноваційній діяльності, що визначають місце України у
міжнародному поділу праці.[2]
3. Відсутність системного управління інноваційним процесом з боку держави. Розподіл сфер управління
цією сферою між чотирма відомствами (Міністерство економіки, Міністерство освіти і науки, Міністерство
промислової політики, Державне агентство з питань інвестицій та інновацій) призводить до відсутності
спільних цілей і задач, не координованості і неузгодженості дій, розпорошень людських і фінансових ресурсів.
Таке управління ніколи не було спрямованим на вирішення загальнонаціональних завдань, оскільки завжди
носило галузевий характер. Не будучи над галузевим, воно не забезпечувало довготермінових, злагоджених і
послідовних зусиль з боку усіх владних структур.
4. Нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні є фрагментарною, не цілісною,
суперечливою і тому недосконалою. В Україні прийнято понад 100 законодавчих, нормативно-правових
урядових актів і різноманітних відомчих документів, які не є взаємно узгодженими і не формують єдине
законодавче поле в міжнародній інноваційній діяльності. Виконання прийнятих законів в науково-технічній та
інноваційній сферах є незадовільним. Законодавство України щодо створення основних видів інноваційних
структур передбачає діяльність інноваційних бізнес-інкубаторів, інноваційних центрів, технопарків,
технополісів.[3]
Однак вказані міжнародні інноваційні структури охоплюють лише одну (меншу за загальним обсягом; 10%
– 15%) частину інноваційної діяльності, в процесі якої безпосередню участь бере держава, відбираючи
інноваційні проекти і надаючи їм податкові і митні пільги. Природно, що проекти, які безпосередньо відбирає
держава повинні мати національний масштаб і мають бути спрямовані на принципове покращення економіки
України (наприклад, проекти щодо створення власного літака, розвитку мережі авіаспортів, автобанів тощо).
Масова ж інноваційна діяльність, для якої держава лише встановлює систему правил, але безпосередньої участі
в її процесі не бере, в Україні тривалий час не започатковувалася. В той же час досвід найрозвинутіших країн
світу показує, що якраз цей вид діяльності, який не потребує надання жодних пільг збоку держави (наприклад, в
Силіконовій долині, США податок на прибуток досягає 62%) і ґрунтується виключно на ринкових механізмах
комерціалізації науки, відіграє визначальну роль в розвитку економіки.
5. Виникли системні проблеми з першою складовою інноваційного трикутника вітчизняної науки, які
визначаються двома взаємопов’язаними чинниками. по-перше – відсутністю державної політики, спрямованої
на пріоритетний науково-технологічний розвиток України; по-друге - неготовністю вітчизняної науки до
корінного реформування з метою повернення Україні ролі потужного генератора нових знань, виробника
конкурентоздатних видів техніки та високих технологій і виходу з цією продукцією на внутрішній і зовнішній
ринки. На превеликий жаль за часи незалежності Україна не взяла на озброєння пріоритетний науковотехнологічний розвиток, що негативно позначилося на науці і її потенціалі. Вчені стали не затребуваними
економікою країни й тому втратили орієнтири і довгострокові цілі. Природно, їхня стратегія була спрямована
на консервування попередньої системи організації науки з метою самозбереження. Тому поки в державі не буде
стверджена політика пріоритетного науково-технологічного розвитку, не з’явиться ряд стратегічних програм
розбудови України, які будуть спиратися на власні наукові розробки та власний кадровий супровід в
міжнародній інноваційній діяльності, на вітчизняний виробничий сектор та бізнес, нічого іншого чекати не
доводиться. Вирішальну роль повинна відіграти вища політична воля влади. 11 вересня Кабмін, формально
дотримавшись процедури, схвалив проект державного кошторису на 2014р. Утім, уже традиційно сам документ
залишається поки що закритим для громадськості — офіційно були оприлюднені лише макропараметри, на базі
яких він розраховується (зростання ВВП на 3%, споживча інфляція — 8,3%, дефіцит — 2,7% ВВП, держборг —
32,4% ВВП).[5]
1. archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/evd/2011_1/37.pdf 2. archive. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ sre/2013_1
/216.pdf 3. archive.nbuv.gov.ua /portal /soc_gum/Vchnu_ekon/2009_1/zmist.files/_38.pdf 4. archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/inek/2010_2/129.pdf 5. invest-oda.ck.ua/
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ
Класично у науковій літературі[1, с.75; 2, с.75;3, с.90;] розглядають поняття аудиторського ризику під яким
розуміють ризик того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку в разі, якщо фінансові звіти
суттєво викривлені.
Узагальнивши напрацювання науковців можна підсумувати, що є кілька підходів до класифікації
досліджуваних видів ризиків. Один з найпоширеніших — за сферою виникнення - внутрішні і зовнішні[4, с.72].
Науковці Никонович М.О. і Шевчук В.О.[2, с.75] виділяють три види ризиків: підприємницький,
інформаційний та аудиторський.
Згідно міжнародних стандартів аудиту поняття ризику аудиторської діяльності є широким і воно включає
такі види як ризик невиявлення і ризик суттєвого викривлення. В свою чергу ризик суттєвого викривлення
містить дві складові: властивий ризик і ризик контролю.
Наступний підхід до розуміння сутності аудиторського ризику і його класифікації виділяють науковці
Писаренко І.М. і Тешенко О.Д.[5, 85]. Згідно їхнього підходу аудиторський ризик - це помилка в судженні
аудитора, яка є наслідком спеціальних технічних і технологічних засобів дослідження даних бухгалтерського
обліку. Вони виділяють такі види ризику: репутаційний аудиторський ризик (під яким розуміють небезпеку
того, що ім'я аудитора може бути пов'язане з несхвальною репутацією клієнта, чия фінансова звітність була ним
перевірена) та професійний аудиторський ризик (небезпека того, що внаслідок настання будь-якої причини
фінансова звітність буде недостовірною).
Науковці Харчук В.Ю. і Чернобай Л.І.[5, с. 87]. акцентують увагу на ризику аудиторської діяльності і
відповідно виділяють три його види:
- ризик бізнесу аудиторської діяльності - під яким вони розуміють ймовірність отримання фінансових втрат
від здійснення аудиторської діяльності (тобто погіршення репутації,втрата ліцензії тощо);
- професійний ризик аудитора - загроза отримання фінансових втрат внаслідок неналежного виконання або
виконання не всіх вимог щодо здійснення аудиту;
- ризик аудиторської перевірки - загроза отримання фінансових втрат внаслідок неналежної процедури
проведення та якості аудиторської перевірки.
Аудиторський ризик може бути спричинений недосконалістю державних чи міжнародних стандартів
аудиту, кваліфікації працівників, підприємств, які перевіряються тощо, саме через це потрібно удосконалити
класифікацію аудиторських ризиків.
На основі аналізування наведених вище підходів до класифікації аудиторського ризику можна
систематизувати певні упущення а саме:
- не відображають всього сегменту виконуваних операцій аудитором;
- мінливість та динамічність діяльності підприємств;
- недосконалість міжнародних стандартів аудиту;
- можливість тиску на аудитора.
- відмова у сприянні працівниками підприємств аудиторові тощо.
Таким чином, об‘єктивні класифікації аудиторського ризику все ж таки на стадії розроблення, оскільки не
доцільно обмежуватися найпростішими і не надто обширними класифікаціями.
Формування всебічної класифікації аудиторського ризику сприятиме врахуванню усіх загроз та проблем з
якими може стикнутись аудитор у процесі виконання функцій. Одночасно дозволить окреслити «проблемні»
ділянки при здійсненні аудиторських процедур. Обґрунтована класифікація аудиторських ризиків є підставою
для ідентифікування та обрання найсуттєвіших із ряду існуючих загроз. Разом з тим класифікація
аудиторського ризику служить вихідною базою для формування адекватної методології їхнього оцінювання.
1. Никонович М.О. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник / М.О. Никонович, К.О. Редько,
О.А. Юр'єв; за ред. Є.В. Мниха. - К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 472 с. 2. Шевчук В.О. Аудит: підручник /
В.О. Шевчук, І.М. Пожарицька, К.С. Сурніна - Сімферополь: В.Д. "АРІАЛ", 2011. - 218 с. 3. Кулаковський Л.П.,
Піча Ю.В. Основи аудиту: Навчальний посібник. 3-є вид. - К.: Каравела, 2006. - 312с. 4. Пожарицька І.М.
Аудит: Навчальний посібник / І.М. Пожарицька, Т.Н. Пилатова.- Сімферополь:ІТ"АРІАЛ", 3-є вид., переробл. і
доп., 2013.-266 с. 5. Чернобай Л.І., Харчук В.Ю., Кізло М.В. Аудит зовнішньо економічних операцій: Навчальний
посібник. - Львів: "Растр-7", 2011. - 232 с.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛЬВОВА
В умовах сучасного суспільства Львів є активним учасником глобальної конкуренції за інвестиційні
ресурси, нові технології. Саме через це для міста постає питання підвищення інвестиційної привабливості.
Метою даного дослідження є розгляд існуючої інвестиційної діяльності у Львові, переваги та перспективи
залучення іноземних інвестицій, проблеми та шляхи їх вирішення.
Львів вже давно визнано культурної столицею України та сучасним європейським містом. Воно займає
дуже зручне географічне розташування - 60 км до кордону з Європою, близькість до таких столиць Європи як
Варшава, Будапешт, Відень. Вигідне транспортне з’єднання через міжнародні транспортні коридори А3 та А5,
міжнародний аеропорт, який сполучає Львів з 13 країнами Європи, залізничне сполучення регіону за такими
основними напрямами: Німеччина, Польща, Росія, Австрія, Словаччина, Угорщина, Латвія.
Місто займає високі позиції у європейських рейтингах: четверта позиція у рейтингу за критерієм
«ефективності стратегії залучення інвестицій» серед міст Східної Європи; третя позиція у рейтингу за
критерієм «економічної ефективності» серед великих міст; шоста позиція у рейтингу за критерієм
«ефективності стратегії залучення інвестицій» серед великих міст Європи. Варто зазначити, що згідно
досліджень міжнародної консалтингової фірми KPMG Львів є одним із найбільш перспективних міст для
розвитку аутсорсингу в галузі IT-індустрії в регіоні Європа, Середній Схід, Північна Африка[1].
Серед переваг інвестування є вигідне географічне розташування, якісна робоча сила, високий рівень
кваліфікованих працівників, наявність багатьох інвестиційних проектів, можливість співпраці з місцевою
владою, підтримка та надання необхідної інформації для іноземних інвесторів, розвинена рекреаційна та
туристична інфраструктура.
Вже зараз найбільшими іноземними інвесторами в економіку міста Львова є[2]: “METRO Cash&Carry
Ukraine“ (Німеччина) – 19,5 млн. дол. США, “Rewe Group“ (Німеччина) – 24,6 млн. дол. США, “Siemens“
(Німеччина) – 6,5 млн. дол. США, “Energie AG“ (Австрія) – 3,0 млн. дол. США, “Prochnik“ (Польща) – 13,3 млн.
дол. США, “Carlsberg“ (Данія) – 31,1 млн. дол. США.
Підтвердженням високої інвестиційної привабливості є позитивна тенденція зростання прямих іноземних
інвестицій: 2009р. – 762,5 млн. дол. США, 2010р. – 806,2 млн. дол. США, 2011р. – 873,1 млн.дол.США, 2012р. –
1114,3 млн.дол.США, станом на 1 липня 2013р. - 1115,2 млн.дол.США., або дві третини від загальнообласного
обсягу. У розрахунку на одного мешканця Львова припадає 1485,4 дол., що у 2,2 раза більше від
середньообласного значення цього показника.
Лідерами інвестування економіки м. Львова є партнери з Кіпру (31,9% від загального обсягу іноземних
інвестицій на 01.07.2013р.), Польщі (31,7%) та Австрії (14,7%). На 1 липня 2013р. найбільші обсяги інвестицій
залучено у фінансову та страхову діяльність (43,4% від загального обсягу), постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря (22,4%), оптову та роздрібну торгівлю (6,8%), виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів (4,2%), операції з нерухомим майном (3,7%), сферу інформації та
телекомунікацій (3,2%).[3]
Серед бар'єрів, що перешкоджають розвитку міста, можна виділити три основні групи: економічні,
соціальні та управлінські. Зокрема, це: тіньова економіка, відсутність великого капіталу, нестача інновацій,
відтік інтелекту, нестача якісних послуг для мешканців міста, корупція і бюрократія, обмеження
довготермінового планування, обтяжлива та неефективна податкова система, нестача свободи в прийнятті
рішень на рівні міста.[4]
Отже, можна зробити висновок, що у місті Львові існують певні проблеми для іноземного інвестування.
Проте все ж існує більше переваг та перспектив, а вирішення проблем приймаються різні інвестиційні проекти,
що забезпечує місту високу інвестиційну привабливість.
1. Інвестиційний портал Львівської області. [Електронний ресурс]//. – Режим доступу: investlvivregion.com/ _ua_421cms.htm 2. Програма сприяння залученню інвестицій у місто Львів на 2011-2013 роки/
[Електронний ресурс]//. – Режим доступу: www8.city-adm. lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf 3. Головне управління
статистики у Львівській області. Прес-реліз «Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у місті Львові у
січні-червні
2013
року».
[Електронний
ресурс]//.
–
Режим
доступу:
lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2013/r040813_102.pdf 4. Комплексна стратегія розвитку Львова 2012-2025рр.
[Електронний ресурс]//. – Режим доступу: investinlviv.com/uploads/media/strategy_last.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ЛЬВІВЩИНИ
Інноваційна інфраструктура Львівщини має великий потенціал для розвитку, адже цьому сприяє вдале
географічне розташування, доступ до природних ресурсів, наявність кваліфікованих трудових ресурсів,
розвинений торгівельний, фінансовий, кредитний, споживчий ринки.
Інноваційна інфраструктура — це сукупність підприємств, організацій, установ, асоціацій будь-якої форми
власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної діяльності.
Про розвиток інноваційної інфраструктури Львівщини свідчить наявність таких складових: Західний
науковий центр Національної академії наук України та Міністерство освіти і науки, міністерства молоді та
спорту України; науково-технічний парк «Яворів», який займається впровадженням наукових розробок у
виробництво; державна бюджетна установа «Львівський регіональний центр з інвестицій та розвитку» займається інвестиційною діяльністю; Львівський Державний центр науки, інновацій та інформатизації, а також
Західно-українська регіональна асоціація інноваційних фірм «Львівтехнополіс»[1].
Інноваційна інфраструктура Львівщини позитивно розвивається, але дуже повільно, враховуючи усі
характерні економічні коливання, недостатність фінансування, економічного стимулювання, відсутність
державної підтримки, відсутність комплексного підходу і конкретно сформованої методики її розвитку. Хоча на
рівні держави приймаються проекти розвитку інноваційної інфраструктури – це створення технопарків і
планування реалізації пілотних проектів, зокрема, в Криму, в Київській, Львівській, Одеській і Харківській
областях. Саме на даному етапі таким бажаним і доцільним було б іноземне інвестування у розвиток
інноваційної складової проектів України.
Політика впровадження іноземних інвестицій в розвиток інноваційної інфраструктури наголошує на
досягненні максимально довготривалих вигод від інвестицій на Львівщині, для економічної структури. Іноземні
інвестиції в інноваційні проекти на Львівщині демонструють зростання починаючи з 2001 року, порівняно з
середнім показником по Україні. У 2003 році основними країнами, що стали джерелами іноземних інвестицій:
Польща (18%), Німеччина (13%)б Угорщина (11%), Швейцарія (8%) і Великобританія (8%)[2].
На Львівщині створюються також довгострокові проекти залучення інвестицій, так, «Стратегія
економічного і соціального розвитку 2015» Львівської області передбачає зобов’язання регіональної влади
створити стабільний клімат для розвитку підприємництва за допомогою підтримки і заохочення іноземних
інвестицій. Сьогодні у Львівській області залученням іноземних інвестицій займаються дві організації: Головне
управління зовнішніх зв'язків, зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх інвестицій Львівської обласної
державної адміністрації та Відділ зовнішньоекономічної діяльності та туризму Львівської міськради.
Найперспективніший інвестор для Львівщини, після вступу в ЄС стала Польща, за рахунок близького
розташування і великого потоку робочої сили.
Якщо характеризувати інноваційну інфраструктуру Львівщини, а зокрема міста Львова, то Львів має
амбіції стати великим майданчиком, на якому мають отримати шанс усі наукові інновації. На сьогоднішньому
етапі розвитку економіки держави, враховуючи потужний потенціал м. Львова, особлива увага приділяється
розвитку інноваційної інфраструктури підтримки підприємництва[3].
За результатами проведених досліджень та за інформацією Головного управління статистики у Львівській
області, у 2010р. інноваційні заходи здійснювало 102 промислові підприємства, у 2009 та 2010рр. відбулось
невелике зростання частки підприємств у промисловості, які займались інноваціями – до 13,4 %.
Сьогодні на Львівщині запровадження інноваційних моделей в розвиток інфраструктури за допомогою
іноземного інвестування має велике значення для конкурентоспроможності усіх галузей економіки. Проте, для
того, щоб Львівщина мала ефективну підтримку й була конкурентною, а відтак могла сприяти залученню
іноземних інвестицій потрібна відповідна ефективна державна політика, за допомогою якої регулюватимуться
всі інноваційні та інвестиційні процеси.
1.Інноваційна інфраструктура Львівської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18249/1/73-Verminska-127-128.pdf; 2. Звіт організації економічної співпраці та
розвитку (ОЕСР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: oecd.org/cfe/leed/37068837.pdf.- Політика прямих
іноземних інвестицій у Львівській області в Україні; 3.Інвестиційний портал Львова [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
investinlviv.com/ua/shcho-my-proponuyemo/proekti-miscevogo-biznesu-ta-nauki/innovacii-ittechnologii/.
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ПОРІВНЯННЯ ПЕРЕВАГ ІНВЕСТУВАННЯ В ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ГІБРИДНІ ЦІННІ
ПАПЕРИ
В умовах нестабільності середовища функціонування підприємств такі фінансові інструменти як
національна та іноземна валюта як складові інвестиційного портфеля не можуть забезпечити його якість. Тому
ключовим моментом є визначення об’єктів інвестування, які б забезпечили формування якісного
інвестиційного портфеля та визначення їхньої ефективності.
Традиційно вкладення в метали позиціонують як спосіб заощадити кошти і уберегти їх від знецінення за
кризи. Але щоб виконувати таку функцію, актив має відповідати кільком критеріями. По-перше, не втрачати
свою вартість за кризи. По-друге, мати досить стабільний курс і дорожчати в довгостроковій перспективі[1].
Серед переваг інвестування в дорогоцінні металиможна виділити наступні[2, 3]:
 управління ризиками: золото та срібло значно менш волатильні, ніж більшість товарів і багато фондових
індексів. Активи з низькою волатильністю можуть допомогти знизити загальний ризик у портфелі, і можуть
позитивно вплинути на очікувану прибутковість. Золото та срібло також можуть допомогти управляти
ризиками більш ефективно, так як може захистити від рідкісних або малоймовірних, але непрямих негативних
подій, які часто називають «хвостами ризиків»;
 диверсифікація портфеля може забезпечити додатковий захист від коливань вартості будь-якого
окремого активу або групи активів, оскільки фактори ризику, які можуть вплинути на ціни на золото, істотно
відрізняються за своїм характером від тих, які впливають на інші активи;
 дорогоцінні метали є інструментом хеджування проти інфляції, оскільки в довгостроковій перспективі
зберігають свою купівельну спроможність, а також валютного хеджування, зокрема долара США, оскільки
коли основна торгова валютазростає в ціні, доларова ціна металу зазвичай падає. З іншого боку, падіння долара
щодо інших основних валют зазвичай призводить до збільшення ціни на метал;
 компактність і стійкі фізичні властивості, що забезпечують простоту транспортування та зберігання та
висока ліквідність, що дає змогу завжди швидко реалізувати банківські метали на вигідних умовах завдяки
постійному попиту;
 можливість промислового використання, оскільки банківські метали є сировиною для ювелірного
виробництва та простота здійснення купівлі та продажу банківських металів, що не потребує ідентифікації
клієнта (за умови, якщо сума операції не перевищує 50 тис. грн.).
Віднедавна у західній літературі використовується термін «гібридні» фінансові інструменти, які
конструюються шляхом поєднання властивостей декількох елементарних та передбачають більше ніж одну
змінну дохідність, тобто сенсяких полягає у створенні новогопродукту на основі комбінації вже існуючих[4]:
комбінація простих (договір лізингу як комбінація договору купівлі-продажу та оренди;
InsuranceLinkedSecurities (ILS) як комбінація страхового полісу й облігації)[5]; комбінація простих і похідних
(конвертовані облігації[5], за якими сплачується визначений рівень доходу до настання певної дати, коли у
власника з’являється декілька варіантів дій, включаючи конвертацію облігацій в акції, що лежать в їх основі; а
також облігації з правом участі у прибутках, відомі як дивідендні облігації, які, крім фіксованого відсотку,
дають право на дохід, розмір якого залежить від прибутку компанії)[4]; комбінація похідних (свопціон –
комбінація свопу й опціону)[5].
До переваг інвестування у гібридні цінні папери слід віднести: поєднання у одному гібридному інструменті
можливості отримання прийнятної дохідності та страхування ризику; зазвичай, володіють вищою дохідністю; у
порівнянні з із дорогоцінними металами, які характеризуються обмеженою пропозицією, гібридні цінні папери
створюються у довільній кількості. Саме тому нові умови функціонування інвестиційного ринку вимагають
застосування нових інструментів.
1. Альтернатива золоту: чи потрібно інвестувати в інші банківські метали [Електронний ресурс] //
Путівник у світі особистих фінансів – Режим доступу: ua.prostobank.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/
alternativa_zolotu_chi_potribno_investuvati_v_inshi_bankivski_metali
2. Переваги
банківських
металів
[Електронний ресурс] // Діамантбанк. Рішення, що створюють капітали – Режим доступу: diamantbank.ua
/pages/perevagy-bankivskyh-metaliv.html 3.Why invest in gold [Електронний ресурс] // World Gold Council – Режим
доступу: gold.org/investment /why_and_how/why_invest/ 4. Я.В. Підвисоцький «Інноваційна складова сучасних
міжнародних фінансових інструментів» [Електронний ресурс] // Науковий економічний журнал Актуальні
проблеми економіки №4(118), 2011– Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/APE/2011_4 /APE261
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ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА РЕАГУВАННЯ НА РИЗИКИ В ІТ-ГАЛУЗІ
Інформаційні технології являють собою комплекс взаємопов'язаних наукових, технологічних, інженерних
дисциплін, які характеризують різні особливості інформаційної діяльності суб'єкта господарювання в процесі
реалізації функцій управління в межах його організаційно-управлінської структури[1]. Так у процесі
функціонування ІТ – компаній, виникають ризики, що впливають на майбутні результати діяльності.
Під «ризиками в ІТ - галузі» слід розуміти небезпеку понесення втрат або отримання додаткової вигоди в
результаті застосування підприємством інформаційних технологій. Загалом, IT-ризики, зазвичай[2], виникають
при створенні, передачі, зберіганні та використанні інформації за допомогою електронних носіїв та інших
засобів зв'язку.
Як показує досвід[3] однієї із найбільш успішної компанії у сфері технологій - Microsoft Corporation,
попередження ІТ – ризиків базується на трьох правилах.
Сутність першого правила полягає у тому, що залежно від важливості та конфіденційності інформаційних
систем, доступ до них має бути обмеженим певним колом працівників.
Наступне правило концентрує увагу на тому, що компанії доцільно здійснювати контроль над доступом
інформації та захищати найуразливіші місця інформаційних систем.
Зміст третього правила характеризує, що найважливіші інформаційні системи повинні функціонувати без
збоїв навіть у разі виникнення кризової ситуації.
Зазначені правила складають фундаментальну базу управління ІТ-ризиками, і на цій основі, ми пропонуємо
наступні заходи попередження та реагування на них[4]:
1)визначення відповідальних осіб за інформаційну безпеку, створення документів, що описують дії
персоналу компанії, спрямованих на усунення ІТ – ризиків, забезпечення резервних потужностей для роботи у
критичних ситуаціях;
2)розроблення єдиних стандартів інформаційних систем в рамках організації (перехід до звітних форм,
єдиних правилах розрахунку показників, що застосовуються у всіх програмних продуктах компанії);
3)оцінювання та класифікування даних за ступенем конфіденційності й розприділення прав доступу до
них;
4)стеження за тим, що документи використовуванні в організації, створювались за рахунок систем, які
встановлені на кожному комп’ютері організації, встановлення та використання інших програм повинно бути
санкціоноване, інакше ризик збоїв і вірусних атак різко зросте;
5)впровадження засобів контролю, які відстежують стан усіх систем організації (у разі несанкціонованого
доступу система повинна або автоматично забороняє вхід чи подає сигнал про небезпеку для здійснення
заходів);
6)проведення навчальних заходів для того, щоб ознайомити працівників моделям поведінки,
відповідальних за інформаційну безпеку в кризових явищах;
7)розроблення варіантів вирішення проблеми кадрами організації (скласти і ознайомити персонал із
планом послідовності управління на підприємстві);
8)підготовка запасних інформаційних потужностей (серверів, комп’ютерів), а також резервних ліній
зв’язку, цим самим, максимально підвищуючи відмово стійкість ІТ – інфраструктури підприємства.
Необхідною умовою успішного ризик – менеджменту в області інформаційних технологій є його
безперервність. Тому оцінюввання IT – ризиків, а також розроблення та оновлення планів щодо їх усунення і
мінімізації доцільно здійснювати з певними інтервалами у часі. Періодичний аудит системи проводиться
незалежними експертами та буде додатково сприяти мінімізації ІТ – ризиків.
На нашу думку, запропоновані вище заходи попередження та реагування на IT – ризики не принесуть
очікуваних результатів, за умови, неналежного їхнього використання працівниками компанії. Тому формування
і реалізація заходів попередження та реагування на ІТ – ризики повинна бути комплексною і наскрізною –
стосуватись не лише операцій, які виникають у інформаційній системі підприємства, а й супутніх та
забезпечуючих її ланок.
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Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240с. 2. Model Based Security Risk Analysis for Web Applications:The CORAS
Approach. EuroWeb2002. 3. Insight Consulting. (2003). CRAMM Expert Walkthrough and Overview — Flash
Presentation. 4.Услуги по оценке безопасности IT и риска: Анализ безопасности IT-технологий и риска
[Електронний
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–
Режим
доступу:
hp.com/ru/ru/business-services/it
services.
html?
compURI=1078631#.UlpnZdLIb-g.
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ІННОВАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИКІВ
СВІТЛОТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПАТ “ІСКРА”
Львівське публічне акціонерне товариство “Іскра” - динамічна інноваційна світлотехнічна компанія, яка
має повний завершений технологічний цикл виробництва джерел світла, від наукових розробок до
виготовлення компонентів та готової продукції. Основними перешкодами для інноваційного розвитку
вітчизняних виробників світлотехнічної галузі, що були вивчені на прикладі ПАТ “Іскра”, виокремлено
проблеми управління витратами на інновації:
– Недостатні обсяги фінансування інноваційних процесів. Виявлено першочергову важливість
диверсифікування джерел фінансових ресурсів для інноваційної сфери, оскільки більшість вітчизняних
промислових підприємств, використовує для цих потреб в основному власні кошти, що значно обмежує
інноваційні можливості. З огляду на обмеженість власних ресурсів підприємств для здійснення інноваційної
діяльності, необхідним є удосконалення системи управління витратами на інновації і, зокрема, планування
таких витрат, що є актуальним завданням для більшості промислових підприємств в Україні.
Фактичне фінансування науково-технічної діяльності вітчизняних підприємств з державного бюджету
України протягом останніх п'яти років не перевищує 0,29% ВВП при визначеній статтею 34 Закону України
“Про наукову і науково-технічну діяльність”[1] нормі - 1,7 відсотка. Питома вага програмно-цільового
фінансування наукових досліджень не перевищує 10% загальних витрат на науку при законодавчо
встановлених 30 відсотках[2].
– Недостатність оперативності обліку витрат на інновації. Недостатність оперативного обліку полягає в
тому, що на ПАТ “Іскра” повні дані про фактичні витрати за об’єктами чи процесами виробництва можуть бути
отримані в бухгалтерії через місяць після звітного періоду і на момент їх отримання будуть застарілими. Вони
не дозволяють оперативно аналізувати виробничі процеси на місцях їх здійснення і, відповідно, приймати
рішення з попередження проблем.
– Відсутність надійних критеріїв оцінювання ефективності діяльності в сфері управління інноваційними
витратами та витрат підприємства в цілому. Відхилення витрат від кошторисних показників зазвичай
неможливо адекватно оцінити в зв’язку з відсутністю достатнього переліку норм і нормативів, розвинутої
статистики про витрати за минулі періоди, єдиного методичного підходу до аналізування ефективності
здійснених витрат.
– Нерозвиненість системи мотивації на ПАТ “Іскра”, що пов’язана з відсутністю оперативного контролю та
управління витратами, що ускладнює процес оцінювання роботи підрозділів щодо ресурсозбереження та
негативно впливає на прояв творчості та активності у розробленні раціоналізаторських пропозицій персоналу.
Насамперед, суттєвою проблемою є вкрай низька оплата праці та відсутність соціальної підтримки
винахідників, що є наслідками того ж таки дефіциту у фінансуванні науково технічної сфери.
− Низький рівень рентабельності продукції підприємства, який не дає змоги підвищувати витрати, зокрема
й на оплату праці осіб, що впроваджують нововведення.
− Складність визначення об’єктів стимулювання інноваційної діяльності через нечіткий розподіл
повноважень і відповідальності та недосконалу організаційну структуру управління на підприємстві.
− Складність оцінювання інноваційного рішення та винагороди за нього, що пов’язане із наявністю
значного часового лагу між розробленням та впровадженням інновації, та отриманням економічного ефекту від
її застосування.
− Неадекватність системи стимулювання інновацій, що переважно виникає через суб’єктивне оцінювання
праці дослідників та розробників, що часто ґрунтується на особистому ставленні до них відповідальних за
стимулювання без будь-якого об’єктивного підгрунтя їх результативності.
− Проблема низького рівня економічного обґрунтування інноваційних процесів, що породжує складність
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точних вартісних оцінок нововведень і гальмує їх стимулювання з боку виробників. Внесення змін до базових
продуктів, нові наукові дослідження можуть істотно збільшити витрати виробництва, що на етапі розробки
інновацій дуже важко спрогнозувати. Точні багатоваріантні прогнози найчастіше дуже трудомісткі та дорогі.
Наявність перелічених проблем на вітчизняних підприємствах світлотехнічної галузі потребує пошуку
оптимальних шляхів удосконалення діючої системи планування інновацій за умов розвитку міжнародної
економічної діяльності. При цьому основні зусилля повинні бути зосереджені на розв’язанні проблем,
пов’язаних із прибутковістю підприємств, оскільки саме ключові результати фінансово-господарської
діяльності мають найвагоміший вплив на стан функціонування та розвитку організацій, зокрема щодо
стимулювання інноваційної активності їх діяльності.
1. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” № 1977-XII від 13.12.1991 зі змінами та
доповненнями № 5460-17 від 05.12.2012р. 2. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні” № 3715-VI від 08.09.2011 зі змінами та доповненнями № 5460-17 від 05.12.2012р.
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СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ
На сьогоднішній день суспільство стали надто залежними від матеріальних факторів, кожен з нас прагне
жити в розкоші. Як правило, це стає причиною того, що інвестори потрапляють в фінансові афери, які частіше
всього базуються на швидкому заробітку значних грошових сум. Однією з найвідоміших таких афер і є
фінансова піраміда, яка з’явилась ще задовго до появи бірж, і скільки би інвесторів не збанкрутувало через неї,
ми все ще продовжуємо вірити і вкладати гроші.
Перш за все потрібно вияснити що таке фінансова піраміда. Відповідно до проекту закону про внесення
доповнень до КК України фінансова піраміда – це технологія злочинної діяльності, яку використовують як
спосіб заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) під виглядом
інвестиційного проекту, членство в якому набувають за умови внесення певних платежів, внесків чи іншої
оплати, що дає змогу отримувати прибуток членам організації залежно від кількості етапів залучення нових
учасників, причому організатори отримують прибуток від внесків усіх груп учасників. Також згідно цього
проекту фінансова піраміда – це операції з фінансовими активами, які здійснюються фізичними чи юридичними
особами з метою набуття або можливості набуття вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу
активів інших осіб, зокрема без провадження господарської діяльності[1].
Дослідження показують, що після ліквідації піраміди вдається повернути лише 10-15% від зібраної на той
момент суми. А все тому, що кошти не спрямовуються на купівлю ліквідних активів, а відразу
використовуються для виплат учасникам, на рекламу та дохід організаторам. Чим довший час існує піраміда –
тим менший відсоток можливого повернення вкладень при її краху.
Найвідомішим і найбільш успішним прикладом фінансової піраміди можна назвати компанію «МММ».
Торги акціями цієї компанії проходили за принципом «сьогодні завжди дорожче, ніж учора». Люди масово
скуповували акції, які з часом стали закінчуватись, а відповідно компанія не мала чого продавати. Це
наштовхує на висновок, що будь-яка піраміда з часом ліквідовується. Такий стан речей пов’язаний з джерелом
виплати дивідендів, який має яке має властивість вичерпуватись.
Як відомо розвиток економіки не можливий без ефективно функціонуючого фондового ринку. Він
акумулює і перерозподіляє фінансові ресурси у реальний сектор. В Україні активно залучати кошти населення
через інструменти фондового ринку заважає, зокрема, брак якісної інформації, низький рівень фінансової
грамотності населення. Вважається, що саме через крах неодночисленних фінансових пірамід формування
ринку цінних паперів проходило хаотично й безконтрольно, що призвело до потрясінь і надовго сформувало в
масовій свідомості недовіру до фондових інструментів як до об’єкта інвестування[2]. Ще одним негативним
боком впливу фінансових пірамід є те, що вони часто є причинами фінансових криз. Якщо фінансова піраміда є
достатньо потужною і вона реалізувалась, то це означає, що з фінансового кругообороту виводиться значна
сума коштів, а отже, грошова маса зменшується. При суттєвому зменшенні грошової маси внаслідок реалізації
фінансової піраміди деякі фінансові (в першу чергу – банки) і господарські установи стикаються із
відповідними труднощами. Інформація про це швидко поширюється і вкладники банків та утримувачі цінних
паперів прагнуть отримати найбільш ліквідну форму фінансових засобів – готівку. Частина з них цього досягає,
їх кошти знерухомлюються, що призводить до зниження швидкості обороту грошової маси. За інерцією
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підприємства, установи працюють, але виробленої в реальному секторі економіки продукції більше, ніж
відповідного добутку грошової маси на швидкість обороту. Ціни на продукцію вимушено заморожуються або
навіть знижуються, що зумовлює зменшення обсягів виробництва[3].
Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна стверджувати, що вплив фінансових пірамід на фондовий
ринок є негативним та може призвести до фінансових потрясінь держави.
1. Князев С.М. Фінансова піраміда як спосіб шахрайства на ринку фінансових послуг – 2011. – С. 204-211,
2. Костіна Н. І. Проблеми формування фондового ринку в Україні / Н. І. Костіна, К. С. Марахов // Фінанси
України. – 2000. – № 2. – С. 30–39.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИХ ГРУП (ФПГ) В УКРАЇНІ
Фінансово-промислові групи (ФПГ) – це диверсифіковані багатофункціональні структури, створені на
основі об'єднання капіталів промислових підприємств, кредитно-фінансових установ та інших господарських
суб'єктів з метою максимізації прибутку, підвищення ефективності виробничих і фінансових операцій,
посилення конкурентоздатності на внутрішньому і зовнішньому ринках, зростання економічного потенціалу як
усієї групи в цілому, так і кожного з її учасників. Сучасні ФПГ — універсальні за характером діяльності та
транснаціональні за їх масштабами об'єднання. Створені на основі акціонування, поєднання фінансових і
ділових зв'язків, вони об'єднали промислові фірми, банки та інші фінансові інститути, торговельні і будівельні
компанії, а також компанії інших галузей господарства. Головне підприємство промислово-фінансових груп
(ПФГ) — підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву продукцію
ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її
межами.[2]
В Україні ФПГ виступають важливим фактором впливу на стан національної економіки, здатним, з одного
боку забеспечити розвиток конкурентно спроможних галузей промисловості і стимулювати перспективні
напрями економічного розвитку,а з іншого – обслуговувати виключно олігархічні потреби і підвищити рівень
монополізації економіки країни. Фінансово-промислові групи зосередили значну частину виробництва ряду
галузей промисловості, часто порушуючи тим самим антимонопольну межу у 35%. Так, частка фінансовопромислової групи «Інтерпайп» у загальному обсязі виробництва феросплавів складає 80%, трубної
промисловості – 60%,нафтової промисловості – 60%. На групу «Приват» припадає 60% продукції гірничозбагачувальноїпромисловості. Частка «Систем Кепітал Менеджмент» у коксохімічній промисловості досягає
40%, а «Індустріального Союзу Донбасу» у цій же галузі – 20%. 40% продукції промислової хімії припадає на
«УкрСиббанк», а 30 % цієї ж галузі – на групу «Приват». Група «Приват» зосередила 21% продукції
машинобудування.[1]
Таблиця 1
Найбільші ФПГ України

Назва групи
Приват
СКМ
ІСД
Фінанси та Кредит
Агрохолдинг «Авангард»
Інтерпайп
Контініум
Енергетичний стандарт
GroupDF
Універсальна інвестиційна група
Донецьксталь («Енерго»)
Смарт Груп
ТАС
Укрпідшипник
Лукойл

Основні акціонери
Ігор Коломойський
Ринат Ахметов
Сергій Тарута Роман Абрамович Олег Мкртчан
Констянтин Жеваго
Олег Бахматюк
Віктор Пінчук
Ігор Єрємєєв
Констянтин Григоришин
Дмитро Фірташ
Віталій Антонов
Віктор Нусенкіс
Вадим Новінський
Сергій Тігіпко
Андрій і Сергій Клюєви
Олексій Федун
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Кількість підприємств
1089
809
442
315
302
242
224
196
172
136
114
105
70
63
28

Таким чином сучасні ФПГ являють собою диверсифіковані багатофункціональні структури, створені на
основі об'єднання капіталів промислових підприємств, кредитно-фінансових установ та інших господарських
суб'єктів з метою максимізації прибутку, підвищення ефективності виробничих і фінансових операцій,
збільшення економічного потенціалу їх учасників.[2]
1. Кушнір А. Роль фінансово-промислових групу формуванні інноваційного виробництва/ А.Кушнір //
Формування ринкової економіки. – 2011 - №26. – С.99-105. 2. Геєць В.М. Пріоритетинаціонального
економічного розвитку в контексті глобалізації них викликів/В.М. Геєць //Монографія. Частина 2. – 2009С.116- 118.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ FOREX
Forex (англ. FOReign Exchange - обмін іноземної валюти) – це міжбанківський позабіржовий ринок, на
якому здійснюється обмін валют. Також його відносять до неформальної мережі торговельних відносин між
учасниками ринку по усьому світу, включаючи центральні, комерційні, інвестиційні банки, пенсійні фонди,
брокерів і дилерів, страхові компанії, транснаціональні корпорації і приватних осіб. На даному ринку проходять
торговельні операції за всіма основними валютами.
Спроби щодо створення ринку Forex відбувались неодноразово. Вперше це сталось у 1867, коли золото
зв’язали з паперовими грошима, визначаючи його відсоток стосовно різних валют. 1987 рік став визначальним
для ринку Forex: золото стало звичайним товаром, звільнивши залежність грошей різних країн від
довготривалої золотої залежності. В Україні ринок Forex з’явився в кінці 90-х років ХХ століття з початком
розвитку вільних ринкових відносин[1].
Банк міжнародних розрахунків кожні 3 роки проводить масштабне дослідження ринку Forex. Щорічний
оборот на ньому у 1977 році становив 5 млрд доларів, а вже у 2010 році досягнув 4 трлн доларів. Банк
прогнозує, що у 2020 цей оборот становитиме 10 трлн доларів[2].
У порівнянні з фондовим ринком Forex вважається ринком короткострокового інвестування, на якому за
незначний період часу можна як заробити так і втратити велику суму грошей. Фондовий ринок призначений
для довгострокового інвестування, торгівля на якому ведеться в розміреному темпі. На ньому торгують
акціями, облігаціями, тобто, цінними паперами, які можна придбати володіючи значним капіталом.
Один з офіційних сайтів Forexclub запевняє: «Forex - це найсильніший фінансовий інструмент, який надає
можливість отримувати гроші на найнезначніших змінах цін на світовому ринку валют». А спекулятивна
торгівля валютою для деяких людей вже давно стала єдиним джерелом доходу.
Однією з переваг ринку вважається його висока ліквідність. Доступність Forex дозволяє початківцям вийти
на валютний ринок з мінімальним капіталом та за найкоротший термін отримати значний прибуток. Ще однією
перевагою є можливість торгувати 24 години на добу, а отже реагувати на всі зміни ринку. Здійснювати
торгівлю можна за допомогою Інтернету або через телефон, оскільки ринок не має конкретної торгової
території[3].
Але є і негативний бік ринку Forex. Є багато початківців, впевнених у своїй вдачі та зусиллях, які бажають
випробувати себе на ринку Forex. Саме на них полюють «помічники». Розміщуючи рекламу в Інтернеті, вони
пропонують безкоштовні уроки, онлайн-трейнінги та пробні консультації. За час існування ринку Forex
зустрічались різні випадки в яких «помічником» виступала брокерська контора, яка за короткий термін
пояснювала клієнту основні правила торгівлі, клієнт підписував договір в якому зазначалось, що він розуміє та
погоджується з ризиком на який йде. Отримавши кошти від клієнта «помічник» надавав йому недостовірну
документацію, в якій справи клієнта на міжнародному ринку йшли вгору і він вигравав, примножуючи гроші на
рахунку. Потім на ринку відбувався неочікуваний скачок і клієнт втрачав все. «Помічник» пропонував вкласти
більше коштів, оскільки тепер клієнт володіє певним досвідом, що допоможе йому втриматись та підзаробити.
У дійсності кошти клієнтів ніколи навіть не доходили до міжнародного ринку, а лишались в брокерській
конторі. Таких ситуацій можна навести безліч.
На початку вересня 2012 року Національний банк України постановою № 327 заборонив компаніям і
фізичним особам - підприємцям, що грають на ринку Forex, проводити безготівкові операції купівлі-продажу
іноземної валюти з метою заробити на курсовій різниці, встановивши, що такі послуги можуть надавати тільки
уповноважені банки. Такий захід спрямований на захист від шахраїв на ринку.
Отже, діяльність на ринку Forex є особливою. Існує багато думок і теорій стосовно того, чи можливо
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заробити торгуючи на ринку Forex. Шахраїв на ринку дуже багато, а отже, якщо наважитись брати участь, то
бажано знайти Forex-провайдера з закордонною акредитацію або відкрити Forex рахунок у закордонного
дилера.
1. История рынка форекс. [Електронний ресурс].- Режим доступу forex-investor.net/istoriya-rynkaforeks.html. 2. Банк міжнародних розрахунків. Активність на ринку Forex станом на грудень 2010 року (англ.).
[Електронний ресурс].- Режим доступуbis.org/publ/rpfxf10t.htm, 3. Офіційний сайт Forexclub. [Електронний
ресурс].- Режим доступу fxclub.org/condition_fear/.
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ВПЛИВ ТОРГОВИХ ВІЙН НА МІЖНАРОДНУ ЕКОНОМІКУ
Поняття «торгова» війна назвати стародавнім, адже перші торгові війни з’явились пізніше ніж з’явилась
власне торгівля. Вони стали логічним продовженням бажань продавців (окремі люди, об’єднання, держави)
захопити той чи інший ринок задля продажу власного товару, іншими словами здійснювати контроль за ринком
збуту.
Загалом економісти погоджуються, що торгові війни є небажаним явищем для будь-якої країни, адже в
кінцевому результаті ніхто не виходить з них переможцем, історія доводить, що навіть ініціатори торгових
перегонів залишаються в гіршому становищі, ніж до початку економічного конфлікту. Торгові війни можуть не
тільки державами, а й економічними суб’єктами макрорівня, тобто підприємствами (найчастіше концернами та
транснаціональними корпораціями).
Виходячи з вище сказаного, світове співтовариство провадить активну боротьбу з даним явищем,
основним інструментом якої є створення міжнародних організацій, що покликані об’єднати держави у один
торговий альянс. Однією з таких організацій є СОТ (Світова Організація Торгівлі).
Так як за усіма торговими, військовими та політичними відносинами країн стоїть людина, то важливу роль
у економічних відносинах представляють психологічні та філософські аспекти підготовки і ведення торгових
перегонів. Сформована ситуація у світі дозволяє виділити три наступні нефінансові причини виникнення
торгових і продовольчих війн: «боротьба за владу», коли за мету ставиться переважання на світовому ринку і
економічний «захоплення» нових територій відповідно до геополітикою держави; засіб виходу з кризи, коли
ведення жорсткої торговельної політики приводить до підйому економічного статусу держави за рахунок інших
країн; відповідна міра на жорстку торговельну політику.
Бізнес є однією з найбільших сфер ведення торгових війн. Великі промислові та фінансові
транснаціональні корпорації є суб’єктами такого роду торгових конфліктів. Боротьба великих компаній як і
держав ведеться за освоєння ринків збуту. Найактивнішою сферою конфліктів є ринок програмного
забезпечення, електронних приладів та комплементарних товарів. Найяскравішим прикладом сучасності є
протистояння комп’ютерних гігантів Apple та Samsung.
За ініціативою президента США Барака Обами у Вашингтоні створюється нове відомство. Воно
називатиметься Центр з контролю за дотриманням правил торгівлі, і в його функції входитиме надання
допомоги в роботі американських компаній у різних частинах світу. Якщо їх ділові партнери будуть діяти
проти американських інтересів, то співробітники відомства будуть зобов’язані сповіщати про незаконні дії, а
президент зобов‘язаний буде терміново вжити відповідних заходів.
У політиків і торгових стратегів в усьому світі відбулися зміни у свідомості. Знову починається загравання
з протекціонізмом. Підстави наводяться різні, проте зберігається виразний тренд: по всьому світу ведуться
суперечки з приводу торгівлі, і ситуація в цій сфері продовжує загострюватися. Експерти з торгівлі чинного в
Англії і в Швейцарії дослідного центру Global Trade Alert прийшли до наступного висновку: у 2012 році було
прийнято в три рази більше заходів з питань захисту ринків, ніж за їх лібералізації. Передові позиції в області
прийняття обмежувальних заходів у торгівлі займають: Аргентина - перше місце з 192 новими правилами по
обмеженню імпорту, потім слідує Росія з приблизно 172 правилами. Не менш активні в цій галузі Китай та
Бразилія. Британський прем‘єр-міністр Девід Кемерон на початку 2013 року під час зустрічі світової еліти в
Давосі відкрито висловив свою думку, що найближчим часом людство не укладатиме жодних нових глобальних
торгових угод[1].
Не оминула і нашу країну така річ, як торгова війна. Тоді як Україна все активніше рухається в бік
Європейського союзу, Росія все частіше використовує економічні важелі впливу, щоб схилити Київ до тіснішої
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співпраці з Митним союзом. Окрім "вічних" газових переговорів, у 2012-му Росія зупинила поставки
українського сиру. Незабаром розбіжності між ключовими партнерам виникли через те, що росіяни ввели
утилізаційний збір на легкові та вантажні авто. У липні Російська Федерація ввела заборону на постачання
кондитерської продукції однієї з найбільших українських фабрик, що належать корпорації Roshen. Також стало
відомо, що Москва планує ввести торгові санкції щодо українських шоколаду, вугілля і скла[2].
Отже, можна стверджувати про вагомий негативний вплив торгових війн на економічний розвиток як
окремих країн, так і світового господарства загалом. Базуючись часто на політичному підґрунті та приватних
інтересах, торгові війни призводять до відкритих економічних і політичних протистоянь.
1. vkurse.ua/ua/analytics/pogruzhaetsya-v-torgovye-voyny.html 2. ua. korrespondent.net/business/economics/story/
100-torgovelni-vijni-ukrayini-ta-rosiyi
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНІ
Розв'язання проблем трансформації національної економіки України на ринкових засадах, перехід до нових
прогресивних технологічних процесів вимагає залучення значних обсягів інвестицій. На сьогоднішній день
вплив іноземних інвестицій на діяльність України є досить актуальним, адже залучення саме іноземних
інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використання
передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу та ін..
Згідно із дослідженням Європейської бізнес асоціації, першим кварталом 2012 року,індекс інвестиційної
привабливості України отримав 2,12 бали із 5 можливих На 1.06.2013 даний індекс вже становить 2.16, він зріс
на 0.04, він надалі залишається не сприятливим для інвестування.[1]
Перші ознаки того, що іноземні інвестиції в Україні зменшуються, ми бачимо вже у 2009 році після кризи
2008 року. Так, приток прямих інвестицій в економіку України за даними Державного комітету статистики
України, у 2009 році становив 5 млрд. 634,6 млн. дол. США, що відповідає 51,6 % надходжень 2008 року. З
країн ЄС надійшло 4 млрд. 016,8 млн. дол. США (71,3% загального обсягу), з країн СНД – 1 млрд. 64,7 млн.
дол. (18,9%), з інших країн світу -553,1 млн. дол. (9,8 %). У той же час капітал нерезидентів зменшився на 941
млн. дол. За першу половину 2010 року в Україну надійшло всього $ 0,5 млрд. іноземних інвестицій — це
майже в 2,5 рази менше, ніж у 2009 році. Інвестиції з Європи скоротилися в 14 разів. У 2011 році з
європейських країн за перші шість місяців в Україну надійшло $ 1,86 млрд. інвестицій. Мова йде про такі
країни, як Голландія, Німеччина, Франція. Інвестиції надходили не на розвиток економіки, а для порятунку
банківської системи. За загальними підсумками 2012 року іноземні інвестиції знизились від 2011 року до 6
млрд. доларів. За підсумками Державної служби статистики України на 1.07.2013 року прямі іноземні інвестиції
становлять 55318,2 млн. доларів.[2]
Інвестори стверджують, що найбільшою перешкодою їхнього інвестування в Україну є корумпованість
українських державних та судових органів, у яких неможливо захистити право власності чи справедливо
вирішити бізнес-суперечку.[3]
Зараз в Україні існує безліч нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність, однак, відсутній
один консолідований документ, який би чітко регулював правовідносини у цій галузі і мав би забезпечувати
сприятливий режим іноземного інвестування в Україні.[4]
Потужним важелем стримування іноземних інвестицій в Україну є вкрай нерівномірний розподіл
податкового тиску. Світова практика сучасного бізнесу пов’язана з постійною співпрацею з різного роду
аудиторськими, консалтинговими та іншими фірмами. Відсутність аудиторських, консалтингових ти інших
фірм, з позицій іноземного інвестора, довіри, суттєво погіршує його враження від підприємницького клімату в
Україні. Серйозні інвестори вважають також за краще мати справу з іноземними фінансовими установами,
банками. Це спонукає до здійснення іноземних інвестицій у банківську сферу та відкриття філій іноземних
банків.[3]
Україна поки не залишається за бортом прямого іноземного інвестування, так як має і свої плюси, це
ресурсний потенціал, досить високий рівень освіти, також вартість робочої сили, в порівнянні з іншими
країнами, є досить низькою, знаходиться у центрі Європи, через який проходять велика кількість торгівельних
шляхів з іншими країнами. Але для приваблення серйозних інвесторів потрібно удосконалити законодавчі акти,
інвестор має сприймати нас як стабільну і передбачувану країну,,а економіку – з послідовним розвитком,зі
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стабільним темпом зростанням виробництва та платоспроможним попитом.
1.Індекс інвестиційної привабливості України / ЄБА [Електронний ресурс]. Режим доступу:
eba.com.ua/uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index; 2. Прямі іноземні інвестиції з країн світу в
економіці України / Держкомстат України [Електронний ресурс]. Режим доступу: ukrstat.gov.ua/. 3. Іноземні
інвестори залишають Україну / політичні новини [Електронний ресурс]. Режим доступу: politcom.org.ua. 4.
Закон
України
“Про
інвестиційну
діяльність”.
[Електронний
ресурс].Режим
доступу:
finsettings.com/zakonodavstvo/zakoni/204-zakon-ukrayini.html.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
На сучасному етапі ринкових перетворень ключовими стратегічними завданнями України є завершення
структурної перебудови, забезпечення інноваційного зростання вітчизняної економіки. Проте на сьогодні наша
країна не має достатніх внутрішніх фінансових ресурсів ні для оновлення основних засобів і технологій
виробництва на промислових підприємствах, ані для вирішення інших економічних і соціальних проблем[1].
Значна кількість вітчизняних та закордонних науковців приділяли свою увагу дослідженню проблем у
сфері інвестицій. Зокрема Т.Г. Детюк в своїх працях досліджував сучасний стан інвестиційного клімату в
Україні, Ю.М. Правик, І.В. Драган та Р.Р. Гудима окреслювали стратегічні напрями залучення та використання
іноземних інвестицій
Одним з ключових факторів активізації іноземного інвестування в економіку України є створення та
підтримка сприятливого інвестиційного клімату. На сьогоднішній день, у цьому напрямку зроблено ряд
важливих кроків: ратифікована Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирішення інвестиційних
спорів між державами та іноземними особами; підписано та ратифіковано Верховною Радою України
міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій понад 70 країн світу; утворено Державне
агентство з інвестицій та управління національними проектами України; усунуто адміністративний бар’єр для
входження іноземного капіталу в Україну щодо обов’язковості реєстрації іноземних інвестицій[2].
Не зважаючи на ряд зазначених заходів, сьогодні Україні існує ряд проблем, які перешкоджають
ефективному залученню іноземних інвестицій. На жаль, досі відсутня своя система оцінки інвестиційного
клімату країни і її окремих регіонів. Однією з найбільших проблем є нерозвиненість ринкової інфраструктури
міжнародного бізнесу в Україні. Відзначається нестабільність економічної і податкової політики. Високий
рівень і велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів.
Окрім вищезазначеного, повільні темпи приватизації, високий рівень темпу інфляції та неконвертованість
національної валюти не дозволяють Україні залучити необхідний обсяг іноземних інвестицій для розвитку
економіки[3].
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну станом на 1 липня 2013 року склав
55318,2 млн. дол. США, це на 8,2% більше, ніж на початок минулого року. З країн ЄС надійшло 77,4%
загального обсягу, з країн СНД – 7,9%, з інших країн світу – 14,7%.Інвестиції надійшли зі 138 країн світу. До 10
основних країн-інвесторів, які формують більше 82% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр
(32,4%), Німеччина (11,1%), Нідерланди (9,7%), Російська Федерація (6,9%), Австрія (5,8%), Велика Британія
(4,9%), Віргінські (Британські) острови (4,4%), Франція (3,3)[4].
Необхідність подальшого збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій в економіку України
зумовлена продовженням процесу структурної перебудови промислового комплексу; сприянням досягненню
сучасного технічного рівня розвитку на основі впровадження інноваційних технологій; прагненням збільшення
обсягів експортного потенціалу країни реалізацією стратегії подолання залежності економіки від імпорту
енергоносіїв. Україна володіє значною ресурсною базою, яка дає змогу здійснювати господарську діяльність
практично у будь-якій галузі економіки[3].
Отже, можна стверджувати, що сьогодні Україна є відносно інвестиційно привабливою. У перспективі,
очевидно, в Україні слід розробити і реалізувати програму стимулювання і заохочення національних та
іноземних інвестицій, яка б передбачала можливість підписання інвестиційних угод, страхування ризиків
іноземних інвесторів, надання гарантій забезпечення прав інвесторів та захист їхньої власності; дотримання
організаційно-правових умов інвестування, у тому числі цільове використання амортизації і залучення
податкових стимулів, капіталізації прибутків, поліпшення функціонування вторинного ринку цінних паперів,
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застосування заставного права та іпотечних методів кредитування; механізми запобігання відпливу капіталу за
кордон і стимулювання повернення вітчизняного капіталу в країну. Водночас бажаним є розвиток
інфраструктури з обслуговування інвестиційного процесу. Важливо також зазначити, що в умовах глобалізації
залучення іноземних інвестицій в економіку України повинно відповідати цілям інвестиційної політики
держави, що розвивається в напрямі євроінтеграційних перетворень.
1. Бутенко Т. О., Журавльова Д. В. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку
України [Електронний ресурс]/ Вісник ІЕПД НАН України. – 2010. - № 1 – Режим доступу: www/ URL:
dspace.nbuv.gov. ua/bitstream/handle/123456789/28492/14-Butenko.pdf? sequence=1 2. Вірбулевська О.В.,Тягун
Ю.Ю., Вірбулевська І.Ф. Іноземне інвестування в економіку України: сучасний стан і перспективи
[Електронний ресурс] – Режим доступу: www/ URL: rusnauka.com/ 12_KPSN_2013/Economics/2_135255.doc.htm
3.Боронос Д. В., Червяцова О. В. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України
[Електронний ресурс] – Режим доступу: www/ URL: essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789
/27972/1/Boronos.% 20 Cherviachova.pdf 4. Основнi показники економiчного та соцiального розвитку України
[Електронний ресурс]] /Міністерство економічного розвитку та торгівлі України – Режим доступу: www/
URL: me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=38501
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ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ОСНОВАНА УМОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Важливою тенденцією розвитку світової економіки на сучасному етапі виступає процес інтелектуалізації
та формування на цій основі суспільства, заснованого на знаннях, в якому економічний добробут визначається
високими технологіями, інноваційними можливостями та рівнем інтелектуального розвитку суспільства.
Дослідники все частіше називають сучасну модель господарювання економікою знань. На професії з
перевагою інтелектуальної праці припадає основний приріст зайнятості в таких розвинених країнах як США
(85%), Великобританія (89%), Японія (90%). Відбувається переоцінка людського фактору в економіці: зростає
роль творчих кадрів – людей, що володіють знаннями і є носіями нововведень в сфері організаційної, науковотехнічної та екологічної культури. Інтелектуалізація праці характеризується збільшенням питомої ваги
розумових функцій працівника на основі науково-технічного прогресу. Ця риса постіндустріального
суспільства тісно пов'язана зі змінами в розподілі занять: спостерігається зростання інтелігенції, професіоналів і
"технічного класу" (така тенденція виявляється в змінах структури зайнятості, які відбуваються в
індустріальний період).[2]
Суттєвою характеристикою постіндустріального суспільства, вважав Д.Белл, стане нова інтелектуальна
технологія, яка використовується при прийнятті управлінських рішень. Інтелектуальна технологія, в
інтерпретації Д.Белла, припускає використання алгоритмів, як правил вирішення проблем замість інтуїтивних
суджень. Якщо роль "майстра" в інтелектуальній технології відіграє теорія прийняття рішень, то роль
"інструмента" виконує комп'ютер. Центральна роль теоретичного знання в постіндустріальному суспільстві
визначить, на думку Д.Белла, і стан вченого як центральної фігури такого суспільства.[1]
За цих умов необхідний новий підхід до економіки, який на відміну від попередніх підходів, з акцентом на
комбінації капіталу і праці в руслі трудової теорії вартості, розглядав би інформацію та знання в якості
"вирішальних параметрів постіндустріального суспільства", подібно до того, як праця і капітал розглядалися в
якості "вирішальних параметрів індустріального суспільства".[2] Йде повна реорганізація "виробництва і
розподілу" знань, змінюються і знакові системи, які використовуються для їхньої передачі. Це означає, що ми
створюємо нові інформаційні мережі, використовуючи нові способи взаємодії господарюючих суб'єктів та
інститутів.[4]
Отже, можна зробити висновок, що вплив процесу інтелектуалізації праці на систему виробничих відносин
проявляється наступним чином: змінюється роль та якість людського фактору, робочої сили; відбуваються
зміни в суспільному поділі праці; формується висока їх інноваційна здатність; змінюються трудові відносини та
модифікуються традиційні інституціональні економічні форми. Саме інтелектуалізація праці, виступаючи
глобальною характеристикою сучасного розвитку виробничих сил і виробничих відносин, повинна визначати
основні параметри, зміст та напрями інтеграції нашої країни в новий світовий економічний простір,
інтелектуальний потенціал якої експерти називають головним фактором потенційного прориву національної
економіки за прикладом Японії, Сінгапуру, Південної Кореї.
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1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования, - М., 1999. 2.
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЬВІВСЬКУ ОБЛАСТЬ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Відповідно до Закону України «Про іноземні інвестиції», іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються
іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту[2]. У свою чергу, прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – це
різновид іноземних інвестицій, що супроводжуються контролем за діяльністю підприємств шляхом володіння
контрольним пакетом акцій і здійснюються у підприємства, землю та інші капітальні товари[3].
Розглянемо динаміку прямих іноземних інвестицій у Львівську область у 2009-2013рр. (табл.1)[1, 4].
Таблиця 1
Динаміка ПІІ у Львівську область у 2009-2013рр.
Показники
2009
2010
2011
2012
2013
ПІІ на 1 січня, млн. дол. США
891
1198,6
1254
1387
1634
ПІІ на 1 січня на одну особу, дол. США
377,5
473,2
496,1
549,7
648,1
Надходження ПІІ, млн. дол. США
234,9
120,5
146,5
314,3
75*
Темпи надходження ПІІ порівняно з попереднім роком, %
73,6
51,3
121,6
214,6
* Надходження прямих іноземних інвестицій у січні-вересні 2013р.
Структуру ПІІ, вкладених у Львівську області до 2013р. за галузями відобразимо на рис. 1
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Рис.1. Галузева структура ПІІ, вкладених у Львівську обл. до 2013р.[1].
З 146,5 млн. дол. США ПІІ, спрямованих на Львівщину у 2010 році,80% припало на Львівську міськраду,
4% - на Пустомитівський та 3% - на Радехівський райони. Польща інвестувала 58% ПІІ у 2010р., Австрія – 10%
та Німеччина – 7%.
За 2011р. найбільші обсяги інвестицій залучено у Львів (53%),Кам’янка-Бузький район (16%) та Дрогобич
(8%). Лідерами інвестування економіки Львівської області у 2011р. є партнери з Польщі (46%), Кіпру та Австрії
(по 15%).
У 2012р. найбільші прямі іноземні інвестиції отримали: Львівська міськрада (92%), Сокальський (2%) та
Городоцький район (1%). Найбільшими інвесторами виступили: Кіпр (82%), Британські Віргінські Острови
(4%) та Німеччина (3%)[1].
Львівська область має досить диверсифіковану економіку, починаючи від сільського господарства аж до
харчопереробної, видобувної (наприклад, нафта, газ, вугілля), будівельної, машинобудівної промисловості і
туризму (культурні і оздоровчі курорти). На сьогодні Львівщина є одним з найбільш інвестиційно привабливих
регіонів України. Існує багато чинників, які впливають на залучення інвестицій у регіон. Найважливішими для
зручності роботи інвесторів є розвинута інфраструктура, близькість до кордону, підготовлені території, які
можна використовувати під реалізацію інвестиційних проектів. Важливим є максимальне спрощення процедури
залучення інвестицій в область, запровадження сучасних форм партнерства влади та інвесторів, націлених на
узгодження інтересів усіх сторін.
1. База даних Головного управління статистики у Львівській області – [Електронний ресурс]. – Режим
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доступу: database.ukrcensus.gov.ua /statbank_lviv/dialog/statfile.asp?lang=1 2. Закон України «Про іноземні
інвестиції»
№
2198-XII
від
13.03.1992.
–
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%d0%b2%d1%80/conv 3. Козак Ю.Г. та ін. Міжнародна економіка: Навч.
посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Цент учбової літератури, 2008. – 1118 с.4. Новини
Львівської обласної державної Адміністрації – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: loda.gov.ua/75-mlndolariv-inozemnyh-investytsij-zalucheno-u-rozvytok-ekonomiky-lvivschyny-u-2013-rotsi.html

Перетятко У.І.
гр. МК-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. Савіцька О. П.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток туристичної діяльності в Україні та питання щодо інформаційного забезпечення інноваційної
діяльність туристичних фірм є актуальним,тому що збільшується кількість різноманітних послуг. Інформаційні
потоки забезпечують зв’язки між виробниками туристичних послуг, між виробниками і споживачами цих
послуг, причому не тільки у вигляді потоків даних, а і у формі послуг і платежів. Прийняття рішень щодо
управління,,що зменшують використання фінансових ресурсів,сприяють збільшенню дохідності і підвищенню
конкурентоспроможності туристичних компаній і залежать від своєчасної та достовірної інформації.[1].
Питома вага використання нових інформаційних технологій у документообліку туристичного
підприємства невисока і це знижує їх конкретні переваги перед іноземними фірмами, представниками,
посередниками на міжнародному ринку туризму. Джерелами отримання туристичним підприємством і
інформації про туристичний ринок є засоби масової інформації, виставково-ярмаркові заходи, комп’ютерні
системи резервування, електронні мережі(Інтернет), внутрішньоофісні системи Створення нових
інформаційних технологій має велике значення для розвитку суспільства. Це зумовлює зміни технології
матеріального і нематеріального виробництва, у результаті формуючи новий стиль роботи і спосіб життя в
цілому. Інформаційні технології--це методи і засоби формування та підтримки інформаційних потоків у
системах управління об`єктами, у тому числі підприємства сфери туризму.[2].
Характерною особливістю туристичного ринку є неможливість відчути результат,це свідчить про його
ризиковий характер. Необхідним є цілеспрямований пошук та організація роботи,щодо зниження ступеня
ризику,вміння отримання та збільшення доходу у невизначеній господарській ситуації. Тому для туристичних
підприємств доцільно впроваджувати інноваційні форми діяльності, які будуть сприяти використанню науковотехнічних новацій, для одержання найкращого результату в їх практичній діяльності.[3]. Складовими системи
інформаційних технологій у туристичному секторі є комп’ютерні системи резервування, інформаційні системи
управління, електронні інформаційні системи авіаліній, електронне пересилання грошей, телефонні мережі,
системи проведення телеконференцій і т.д. Найактивніше інформаційні технології використовуються
турагентами і туроператорами, їхню діяльність не можливо уявити без використання комп’ютерних систем
резервування(СSR).
Значним кроком у сфері інформаційного забезпечення стало створення Української Туристичної
Інформаційної Системи(UTIS) у !999 році. Ця система містить інформацію про туристичні послуги і сприяє
поширенню їх продукту на внутрішні і зовнішні ринки,а застосування реклами дасть змогу реалізувати
туристичний продукт,який пропонується туристичними компаніями. Це впровадження є інновацією в
інформаційному забезпеченні та важливою умовою успіху на ринку послуг та дозволить національним
підприємствам орієнтуватися на міжнародні стандартами туристичного бізнесу.
Одним із найважливіших досягнень сфери туризму є її комп`ютеризація. Персональний комп’ютер та
мережа Інтернет дали змогу створювати загальнодоступну,надзвичайно інформаційну містку,порівняно дешеву
і швидку інформаційну інфраструктуру,їх доступність та надійність сприяли впровадженню у всій сфері
суспільства нових інформаційних технологій,які повною мірою забезпечили ріст продуктивності у сфері
послуг[3].Використання туристичними фірмами мережі Інтернет та веб-програм, як каналу поширення своїх
послуг,допомагає туристам одержувати необхідну інформацію про місце перебування і його привабливі
особливості,що важливо для пропаганди і розвитку українського туризму. Отже розвиток туристичного бізнесу
в Україні прямо пов`язаний з інформаційним забезпеченням інноваційної діяльності
Для
вдосконалення
інформаційного
забезпечення
національного
туристичного
ринку
необхідно:впроваджувати сучасні системи і технології; використовувати сучасну обчислювальну
техніку;застосовувати автоматизовані системи управління.
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1.Виноградова О.В Вплив інформаційно-технологічного фактору на конкурентоспроможность
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
Інвестиційна діяльність – визначальний фактор економічного росту будь-якої країни, тому питання її
активації є особливо актуальним. Залучення ресурсів у формі інвестицій є дієвим засобом піднесення
національної економіки, чим інтенсивніше здійснюється інвестування, тим швидше проходить
відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення. Як свідчить світовий
досвід, державних коштів та коштів вітчизняних підприємців бракує для подальшого швидкого та ефективного
економічного розвитку держави, тому необхідним є залучення значних іноземних коштів, тобто іноземних
інвестицій, які мають певні переваги перед вітчизняними інвестиціями та державним фінансуванням.[1]
Постановка завдання. У сьогоднішніх умовах світової економічної кризи, закордонний капітал є одним з
важливих ресурсів розвитку країни.
Інвестиційний клімат країни являє собою сукупність економічних, політично-правових, соціальних та
інших умов, що створюють умови для здійснення інвестиційної діяльності як вітчизняними, так і зарубіжними
суб’єктами. Окрім того,інвестиційний клімат можна розглядати як багатофакторну систему цілеспрямованих
вчинків і дій, яка свідомо формується на державному та регіональному рівнях в інтересах ширшого залучення
на конкретну територію додаткових ресурсів як у грошовій, так і в матеріальній формах[4].
Одним з факторів, що в першу чергу послаблює інвестиційну привабливість економіки є нестабільність
правового та політичного середовища в Україні. Така нестабільність серйозно турбує інвесторів, особливо коли
законодавство зачіпає вже існуючі капіталовкладення. Іншим чинником є недосконалість галузевої та
інституційної інфраструктури країни.
Самі ж інвестори зацікавлені у швидкій окупності власного капіталу і у швидкому отриманні
максимальних прибутків і рідко коли висловлюють довгострокову зацікавленість у власних інвестиціях,
шляхом вкладення їх у менш динамічні галузі економіки (такі як промисловість та сільське господарство).
Взаємопов’язаність всіх цих факторів посилює їх негативний вплив на інвестиційний клімат в Україні[2].
Однак незважаючи на існуючі проблеми у створенні сприятливого інвестиційного клімату, слід відзначити,
що Україна суттєво просунулася уперед щодо інтеграції в світовий економічний простір, що в свою чергу
повинно забезпечити нові вливання іноземного капіталу в економіку нашої країни: 1 березня 1998р. набула
чинності Угода про партнерство і співпрацю з Європейським Союзом. Підписано міждержавні угоди про
сприяння і взаємний захист інвестицій з 70 країнами світу.[3]
Отже, враховуючи всі негативні чинники як соціального-економічного, так і політичного плану, виникає
необхідність розробки державної стратегії направленої на активізацію притоку іноземного капіталу в Україну.
Зарубіжний інвестор має сприйняти Україну як стабільну і передбачувану країну, а її економіку такою, де
макроекономічна стабільність асоціюється не лише з низькими темпами інфляції, а й із послідовним розвитком,
включаючи стабільні темпи зростання виробництва, платоспроможний попит, а також економічну структуру,
яка постійно модернізується. Разом з удосконаленням законодавства щодо іноземних інвестицій повинні
розвиватися й інші чинники механізму залучення прямих іноземних інвестицій, котрі виявлятимуться у
забезпеченні стабільності політичного середовища, вдосконаленні та забезпеченні стабільності податкової,
грошово-кредитної та митної політики, максимальному спрощенні процедур, які регламентують
взаємовідносини між державою і підприємцями в галузі залучення іноземних інвестицій, створенні гарантій
стабільності умов щодо довгострокового фінансування інвестиційних проектів.
1. Інвестування: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. – X.: Інжек, 2004. –
404с. 2. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда, Ю.М.
Великий. – X.: Інжек, 2005. – 664с. 3. Кінах А. Інвестиційний клімат України / Кінах А. / Урядовий кур’єр. –
2005. – № 125. 4. Поплавська Ж.В. Інвестиційний імідж: регіональні аспекти / Ж.В. Поплавська, В.Т.
Поплавський / Фінанси України. – 2008. – №7. 5. Gross market values, by instrument, counterparty and currency
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗВИТОК БУДІВНИЦТВА
ДОСТУПНОГО ЖИТЛА
На сьогоднішні день поряд з високими темпами зростання будівництва в цілому, спостерігається постійне
зниження темпів спорудження та розвитку доступного житла. Зважаючи на те, що формування ринку
доступного житла є актуальним питанням у напрямку соціально-економічного розвитку країни. Розвиток такого
типу житлового будівництва стане вирішенням більшості проблем соціального характеру, що призведе до
підвищення доходів та працездатності населення, збільшення тривалості та покращення умов життя тощо.
Оскільки сфера будівництва є капіталомісткою, то розвиток будівництва доступного житла потребує
залучення значних інвестиційних вкладень. Політика нашої держави в галузі будівництва доступного житла
через відсутність коштів базується на принципах обмеженого фінансування будівництва такого типу житла.
Інвестиції - це фундамент для розвитку економіки. Розглянемо детальніше капітальні інвестиції в житлове
будівництво за джерелами фінансування за період 2011-2012рр. (див. табл.)
Таблиця 1
Капітальні інвестиції в житлове будівництво за джерелами фінансування за період 2011-2012рр[1]
Роки
2011
2012
Показники
у фактичних у % до загального у фактичних у % до загального
цінах,млн.грн.
обсягу
цінах,млн.грн.
обсягу
Усього
259932,3
100
263727,7
100
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету
18394,6
7,1
16530,9
6,3
коштів місцевих бюджетів
8801,3
3,4
8307,7
3,2
власних коштів підприємства та
152279,1
58,6
156149,3
59,2
організацій
кредитів банків та інших позик
42324,4
16,3
42526,9
16,1
коштів населення на індивідуальне
15102,9
5,8
21975,1
8,3
житлове будівництво
інших джерел фінансування
11363,9
4,3
18237,8
6,9
Зважаючи на дані наведені в табл. можна зробити висновок, що за всіма напрямками обсяги фінансування
житлового будівництва в 2012 р зменшились порівняно із 2011р. Разом із тим більшу половину капітальних
інвестицій здійснюється за рахунок власних коштів підприємства та організацій. Таким чином, на сьогоднішній
день в Україні одним із альтернативних шляхів розвитку будівництва доступного житла є залучення
вітчизняних та закордонних інвестицій, чому сприятиме відповідний інвестиційний клімат.
В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, які стоять перед будь якою компанією, є
проблема залучення ресурсів для фінансування нових або підтримку вже наявних інвестиційних проектів. На
сучасному етапі процес будівництва доступного житла фінансується за рахунок фізичних осіб, які мають
бажання придбати це житло та юридичних осіб (інвесторів, комерційних банків, кредитних спілок тощо). Щодо
фінансування розвитку доступного житлового будівництва банками шляхом кредитування існують наступні
проблеми: запропоновані іпотечні програми розраховані для громадян, які претендують на покращене житло
(елітне), оскільки тільки громадяни з високим рівнем доходів можуть дозволити собі виплату відсотків за
існуючими програмами. Також проблемою є неузгодженість умов іпотечної програми, а саме проблематичність
функціонування механізму державної компенсації частини відсотків.
На даний час в Україні діє постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової
соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки». Програмою
прогнозується, що до кінця 2017 року буде забезпечено житлом 265,8 тис. сімей за рахунок будівництва - 16,6
млн. м2. Отже, для виконання програми необхідно 88499,75 млн. грн., фінансування якої буде здійснюватись за
рахунок державних коштів, місцевих бюджетів, власних коштів громадян і інших джерел[2]. Даний
законодавчий акт засвідчує перспективи розвитку доступного житлового будівництва в Україні.
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1. Ukrstat.org - публикація документів Державної Служби Статистики України. Єдине інвестиційне вікно.
Режим доступу: [Електронний ресурс] -ukrstat.org/druk/soc_ek/publ_u.html 2. Законодавство України.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової соціально-економічної
програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки». Режим доступу: [Електронний
ресурс] - zakon2.rada.gov.ua/laws /show /доступн е%20житло

Стоцько С.Р.
гр. ЕМЕм-12
Науковий керівник – к.е.н., проф. каф. ММП Чернобай Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ АКТИВІЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (НА
ПРИКЛАДІ ПП «ВКФ « БІЗНЕС ТРІУМФ»)
Інновації дедалі більше стають тим фундаментом, який визначає конкурентоспроможність підприємства та
його перспективи на світовому ринку. Інноваційна діяльність, під якою розуміється вид діяльності, пов'язаний
із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи
покращений продукт, введений на ринок, в новий чи покращений технологічний процес, який використовується
у практичній діяльності, чи новий підхід до соціальних послуг, на сьогоднішній день залишається чи не
найважливішим чинником у забезпеченні ефективної діяльності, як окремих підприємств так і глобальної
економічної системи в цілому[1].
Найчастіше дослідження у галузі інноваційної діяльності проводили у період розвитку науково-технічного
прогресу, а саме в 60-ті роки ХХ ст. Теоретичні засади дослідження інноваційної діяльності були розроблені у
працях Й. Шумпетера, Д. Мессі, Р. Мюллера, І. Фішера, Б. Твісса, П. Квінтаса, Д. Уїлда. Серед вітчизняних
науковців дослідження даного питання можна виділити С. Онишко, Л. Федулова, Р. Іванух, Я. Плоткін,
Д. Львов, Н. Гончарова, А. Савченко, В. Терехов та інші.
Активізування інноваційної діяльності - інтеграція в сучасні умови ефективного розвитку інноваційного
ринку та підтримання високого рівня конкурентоспроможності на внутрішніх та зовнішніх ринках шляхом
постійного впровадження технічних та технологічних новинок. Існують певні фактори впливу на активізування
інноваційної діяльності підприємств. До макроекономічних факторів відносимо органи державної влади та
законодавчі акти. Споживачі, ресурси та працівники – фактори впливу на мікроекономічному рівні[2].
Об’єктом дослідження щодо активізування інноваційної діяльності обрано ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф»,
засноване у м. Львів. ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» інноваційну діяльність здійснює за такими напрямками: проведення модернізації фанерного виробництва на базі сучасного технологічного устаткування; - перехід на
шлях раціонального використання лісосировинних ресурсів та відходів переробки деревини; - розширення
виробництва столярної плити, щитових деталей з масиву; - освоєння виробництва нових видів продукції.
Загалом результати проведеного дослідження можна представити у формі особливостей з позитивним та
негативним впливом.
Особливості з позитивним впливом:
1)Зацікавленість керівництва ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» щодо введення інновацій. Чим більше буде
освоєно нововведень за певний період у зіставленні з іншими суб'єктами опанування нововведень, тим вищою
буде сприйнятливість ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» до інновацій.
2)Формування творчих груп на ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф», залучення їх до процесу прийняття рішень
щодо активізування інноваційної діяльності. Кадровий потенціал ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» повинен повністю
ототожнюватись з творчим і являти собою сукупність знань, здібностей, навичок, особистої майстерності,
системного мислення спеціалістів, які провадять інноваційну діяльність.
3)Можливість виходу на нові міжнародні ринки збуту продукції на ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф», а саме
введення в дію виробництва нових інноваційних матеріалів (наприклад активованого деревного вугілля). Для
виходу на нові ринки збуту інноваційної продукції ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» необхідно поліпшувати
нововведення, володіти авангардними розробками, розвинутою науково-технічною базою. Також підприємству
обов'язково потрібно купувати патенти на продукцію.
Особливості з негативним впливом:
1)Відсутність кваліфікованого персоналу в сфері активізування інновацій та розроблення інноваційної
продукції на ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф». Щоб рентабельність ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» досягнула бажаного
рівня, необхідна комплексна кадрова політика в галузі залучення й утримання талантів, побудована на
інноваційних технологіях роботи з персоналом. Успіх реалізації програми, яка має на меті забезпечити
скорочення витрат, суттєво залежить від рішучості топ-менеджменту і його готовності приймати зміни.
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2)Високі кредитні ставки, які стримують інвестування інноваційної діяльності ПП «ВКФ «Бізнес Тріумф» з
банківських джерел. З метою зменшення кредитних ставок сьогодні потрібно реалізувати систему заходів
зниження ризику кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності: організація державного страхування
кредитів на інноваційні проекти; запровадження державних гарантій щодо стратегічного фінансування
нововведень; утвердження державних дотацій процентних ставок за кредитами в інноваційні проекти;
застосування довготермінового рефінансування НБУ комерційних банків з урахуванням наявності у
позичальників високоефективних стратегічних інноваційних проектів.
1. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, кредита,
процента и цыкла коньюктуры): Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. – 453с. 2. Чернобай Л.І., Стоцько С.Р.
Інноваційна діяльність підприємств: сутнісна характеристика та проблеми її активізування / Л.І. Чернобай,
С.Р. Стоцько // Науковий вісник “Демократичне врядування”. – 2013. - Вип. 10

Шендер Е.О.
гр. СЕ-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Савіцька О.П.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
В 2000р. в Посланні Президента України до Верховної Ради України вперше було проголошено стратегію
інноваційного розвитку економіки України, створено нормативно-правову базу (у липні 2002р. прийнято Закон
«Про інноваційну діяльність»), засновано технологічні парки та надано пільги інноваційно-активним
підприємствам, проте рівень розвитку інноваційної діяльності в Україні досі залишається не достатньо
високим.
Шумпетер Й. вважав, що двигуном економічного розвитку є не будь-яке інвестування у виробництво, а
тільки інновації[1, с. 208]. Г. Менш пропонує розглядати життєвий цикл інноваційних процесів у такому
варіанті: виникнення базисної інновації – формування кластеру інновацій – розвиток поліпшуючих інновацій –
псевдо інновації[2]. Коли починають переважати псевдо інновації – відбувається зміна інноваційних парадигм
розвитку. За оцінками Державного агентства України з інвестицій та інновацій зараз в Україні активно
розвиваються саме псевдо інновації. Отже, зміна інноваційних парадигм розвитку є не що інше як зміна
технологічних укладів, які і визначають рівень економічного розвитку.
Ці зміни супроводжують спалахи інфляційних процесів, падіння обсягів виробництва, затяжні кризи,
проте, країна, яка першою виходить з цього періоду набуває потужного економічного прискорення.
Починаючи з промислової революції 18 століття виділено 6 технологічних укладів. Зараз у структурі
економіки країн - світових технологічних лідерів вже спостерігаються зародки шостого технологічного укладу,
пов'язаного з поширенням технологій генної інженерії, наноелектроніки, створення глобальних інформаційнокомунікаційних мереж[3].
За роки незалежності в Україні у багатьох нормативно-правових документах були визначені наукові,
науково-технічні та інноваційні пріоритети розвитку. Але дійсні пріоритети визначаються не цими
документами, а виявляються у реальній державній фінансовій підтримці, яка забезпечує становлення та
подальше домінування нового технологічного укладу, та способах її використання. Сьогодні в Україні майже
70% витрат на науково-технічні розробки припадає на четвертий і лише 23% на п'ятий технологічний уклад,
60% інноваційних витрат - на четвертий уклад, 30% - на третій, а на п'ятий - лише 8,6%.
Дослідження Держстату України показало, що основний фактор, що перешкоджає інноваційній діяльності
підприємств — це обмеженість фінансування, про що зазначили 44% підприємств.
Зауважимо, що традиційна при обговоренні державної інноваційної політики теза, що впровадження
інновацій можливе тільки за умов цільового державного фінансування, є дискусійною. Навіть засновник теорії
економічного розвитку Й. Шумпетер протягом усього дослідження доводить, індикатором інновації є ринок[4].
Державна підтримка чи фінансування викривлює конкурентне середовище і не дає можливості економічним
механізмам визначити корисність інновації, що може призвести до неправильного обрання вектору
економічного розвитку. Але за таких обставин, коли інвестиційний клімат у країні не сприятливий – державі
все ж варто фінансувати перспективні інноваційні проекти.
Виходячи з того, що вітчизняна наука здатна виробляти інновації світового рівня 6-того технологічного
укладу, державна інноваційна політика має зосередитися на комерціалізації цих розробок.
Отже, для економічного розвитку, держава повинна орієнтуватися на впровадження у виробництво 6-того
технологічного укладу. По-друге, необхідно чітко визначити мету діяльності технопарків, бізнес-інкубаторів
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тощо. По-третє, зваженого підходу потребує система державної підтримки (особливо фінансової підтримки)
інноваційного сектору.
1. Макаренко І.П. Макроекономічні умови формування та управління розвитком національних інноваційних
систем: (Монографія)/Інститут еволюційної економіки. – К.: Інтертехнологія, 2009. – 320 с. 2. Захарченко В.І.
Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. / В.І.
Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 3.Володимир
ПАНЧЕНКО. Економіка України: що нас чекає? [Електронний ресурс]. Режим доступу: graddndz.info/node/231. 4.Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М., 1982. – 455 с.
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ЗНАЧЕННЯ ІТ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Україна вже довгий час веде курс на євроінтеграцію, цей процес відбувається по різних галузях діяльності
держави. Бажання України брати тісну участь у житті Європи є логічним бажанням через своє географічне і
політичне розташування.
Євроінтеграція – це процес інтеграції економічних, політичних і соціальних галузей країн Європи або
країн, які частково розташовані в Європі. Метою євроінтеграції є створення через масштабні внутрішні
перетворення в країні, щоб увійти в союз розвинутих країн. Процес об’єднання має бути взаємовигідним для
обох сторін, відповідно кожна із них має певні умови. Наразі Євросоюз має вимоги для виконання їх Україною,
такі як економічний розвиток країни на рівні країн союзу.
Інформаційні технології (ІТ) – це сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів,
інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в
інтересах її користувачів[2].
Саме розробка і впровадження ІТ - технологій сприятимуть економічному, соціальному, інноваційному
розвиткам підприємств і держави в цілому.
ІТ-технології представлені на ринку України відносно недавно, проте вже показують різкий темп
зростання галузі і залучення коштів в проекти. Дані статистики показуютьть, що рівень зростання іт галузі зріс
на 13% в порівнянні з попереднім роком. Нашою конкурентною відмінністю є молоді спеціалісти в ІТ -галузі.
Проте всі вони переважно працюють на закордонні компанії або ж на себе. Наших ІТ -спеціалістів відзначили
багато відомих компаній таких як Microsoft, Intel, Amazon та інші., Проте сам факт надзвичайно успішної
діяльності наших ІТ -спеціалістів за кордоном впливає позитивно на процес євроінтеграції України[1].
Завдяки розвитку інформаційних технологій економіка отримала нові високотехнологічні інструменти
розвитку.
Тепер існують комп’ютерні програми і моделі завдяки яким можна вводити необхідні дані і фактори, а
вона в свою чергу все сама розрахує. Зменшується час аналізу факторів і даних, ведення і аналізу статистичних
даних, також стало легшим виконувати бухгалтерські рахунки і проводки все це виконує програма
Завдяки інформаційним технологіям у нас є можливість полегшити відносини між суб’єктами економічної
діяльності. Інформаційні технології дають можливість купляти товари у будь - якій точці земної кулі, що
безпосередньо впливає на міжнародні контакти і розширює збут.
Такі економічні одиниці як біржі стали продуктивніше використовувати власні можливості тому, що є
можливість слідкувати за змінами курсів акцій та індексів. Слід відмітити зростання безпеки інформації і
економіки в цілому, з розвитком інформаційних технологій скоротилось число втрат важливої інформації в
банківських установах, а також простіший і зручніший доступ до неї, опрацювання, копіювання і зберігання.
Утворився новий сектор економіки з допомогою інформаційних технологій, а саме Інтернет економіка. ЇЇ
суть полягає у здійсненні економічній діяльності безпосередньо через світову мережу Інтернет, до якої входять
такі галузі: Інтернет-банкінг, Інтернет-магазин, Інтернет-трейдинг та інші.
Європейський Союз виділив основні шляхи розвитку інформаційної галузі в Україні, яка забезпечить
прискорення процесів інтеграції:
- дотримання інформаційно-доступного способу життя, яке забезпечується за допомогою: електронних
листів, інформаційних технологій у торговельній, банківської діяльності (інтернет-банкінг), туристичній
діяльності (вибір через мережу Інтернет, їх оплата), електронних підручників, навчальних матеріалів для
студентів і школярів;
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- задоволення потреб дітей у електронних іграх для того, що в майбутньому, вони, вже будучи дорослими
спеціалістами, будуть застосовувати інформаційні технології у своїй роботі і дозвіллі;
- зниження цін на телекомунікаційні пристрої;
- використання ІТ -технологій для безпеки і дозвілля;
-розширення участі населення сільських районів у економічно-соціальному житті завдяки ІТ –
технологіям[3].
Інтеграція України на ринок Європейського Союзу іде повільно, проте впевнено. Саме інформаційні
технології дають можливість пришвидшити економічний розвиток нашої країни, тим самим наближаючи нас до
Європейського союзу. А про те, що у нас є для цього потенціал, свідчить, хоча б, той факт, що наші спеціалісти
займають провідні посади у світових лідируючих ІТ-компаніях.
1. Актуальні проблеми інформаційної безпеки України [Електронний ресурс].-Режим доступу:
razumkov.org.ua. 2. Современные технологии в банковской системе [Електронний ресурс].-Режим доступу:
forbes.ua. 3. Розвиток економіки під розвитком економіки [Електронний ресурс].-Режим доступу URL:
uastudent.com.
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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ
Світовий економічний розвиток на сучасному етапі характеризується зміною парадигми, згідно якої
ключовою передумовою стає випереджаючий розвиток інтелектуального потенціалу як в розрізі окремої
національної економіки, так і суспільства в цілому. Детермінантами соціально-економічного успіху виступають
ступінь освіченості суспільства та його ставлення до інтелектуальних цінностей. Інтелектуально багате
суспільство стає гарантією високою рівня життя народу і процвітання держави, навіть за відсутності
енергоносїв, корисних копалин та інших природних багатств.
Починаючи з другої половини дев’яностих років минулого століття, інформація почала відігравати роль
товару, який можна купити і продати. Але водночас вона ще не стала достатнім знанням для гармонійного
розвитку суспільства, а лише подібно до «сировини» оброблювалася перед використанням. Суспільство такого
типу дістало назву інформаційного, головним виміром якого став технологічний. Воно характеризувалося
масовим виробленням інформації та знань типу «як діяти» в межах так званої «економіки знань». Головна мета
цієї економіки полягала у використанні новітніх знань та ІКТ для створення нових технологічних інновацій,
конвертуванні їх у нові товари й послуги і в цілому підвищенні їх доданої вартості на всьому економічному
ланцюгу – «від ідеї до товару чи послуги».
Виходячи з нових можливостей, що відкриває К-суспільство, та нових ризиків, що виникають внаслідок
«віддалення» від цього типу суспільства, актуальним є визначення міри, якою та чи інша країна наблизилася до
цього типу суспільства, або, навпаки, наскільки вона ще є віддаленою від нього[1].
За даними Світового банку, в більшості країн ОЕСР протягом останніх п’ятнадцяти років зростання
доданої вартості в галузях, що ґрунтуються на знаннях, у середньому становило 3%, що стабільно
перевищувало темпи загального економічного зростання, які не піднімалися вище 2,3%. Частка цих галузей у
сукупній доданій вартості збільшилася в Німеччині з 51% до 60%, у Великобританії — з 45% до 51%, у
Фінляндії — з 34% до 42%[2]. В табл. 1 представлено окремі показники розвитку економіки знань у деяких
країнах світу (середньозважені за населенням)[3,4,5,6].
Таблиця 1
Ключові показники розвитку економіки знань у деяких країнах світу (середньозважені за населенням)
Показники
Індекс
Країна Населення, Середньорічний ВВП на душу населення, дол.
Індекс розвитку економіки
людського
млн.ос. приріст ВВП, %
США
знань
розвитку
Швеція
9,1
1,2
41900
8
9,43
Фінляндія
5,2
-0,2
37000
21
9,33
Нідерланди
16,8
-0,9
42900
4
9,11
Німеччина
81,1
0,7
39700
5
8,90
Росія
142,5
3,4
18000
55
5,78
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Китай
1349,5
7,8
9300
101
4,37
США
316,6
2,2
50700
3
8,77
Україна
44,5
0,2
7500
78
5,73
Гвінея
11,1
3,9
1100
178
1,22
Ангола
18,5
8,3
6500
148
1,08
До особливостей суспільства, заснованого на знаннях, необхідно віднести також перерозподіл інвестицій з
традиційних галузей у галузі наукоємні та пов’язані з інноваціями. За даними саміту ЮНІДО з технологічного
передбачення 2003р., щорічний приріст світового ринку інформаційно-телекомунікаційних технологій
протягом останніх десяти років становив у середньому 6 — 8%, а в таких країнах світу, як Китай, В’єтнам,
Польща, він сягав 25 — 27%. Розподіл цього ринку між різними регіонами світу досить нерівномірний, що
відповідає загальному рівню їхнього економічного розвитку. Так, на США припадає 34% світового ринку, на
Європу — 29%, Японію — 12% і на решту країн світу — 25%.[2] В таблиці 2 наведено відповідні показники в
розрізі окремих національних економік.
Таблиця 2
Основні індекси економіки знань у деяких країнах світу
Індекс “Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ)”
Індекс
“Економічний
Кількість телефонів
Кількість
Країна
Кількість користувачів
режим і державне (стаціонарних і мобільних) на комп’ютерів на
Інтернет на 1000 мешканців
управління”
1000 мешканців
1000 мешканців
Швеція
9,58
1,780,00
880,00
900,00
Фінляндія
9.65
1,710,00
790,00
840,00
Нідерланди
8,79
1,720,00
910,00
900,00
Німеччина
9,10
1,870,00
660,00
800,00
Росія
2,23
1,940,00
130,00
420,00
Китай
3,79
800.00
60,00
290,00
США
8,41
1,470,00
810,00
780,00
Україна
3,95
1,480,00
50,00
330,00
Гвінея
0,53
560,00
10,00
10,00
Ангола
1,48
460,00
10,00
30,00
Продовження табл. 2
Індекс “Освіта і людські ресурси”

Кількість статей у
науково-технічних
журналах на 1 млн.
мешканців
Патенти,
зареєстровані в
патентному
відомстві США 1
млн. мешканців
Витрати на освіту,
% від ВВП
Частка населення,
що поступили на
другий рівень
освіти (середня
школа), %
відповідних
вікових груп
Частка, що
поступили на
третій рівень
освіти (вищі
навчальні
заклади), %
відповідних
вікових груп
населення

Середньорічні
обсяги прямих
іноземних
інвестицій (ПІI) як
% ВВП

Індекс “Інноваційна система”

Швеція
18,2
1,084,10
138,05
6,6
102,61
71,54
Фінляндія
20,0
943,44
138.10
5,9
108.96
90,92
Нідерланди
16,6
867,78
94.16
5,3
120,81
61,56
Німеччина
17,8
540,05
123,85
4,5
101,72
50,10
Росія
23,2
98.20
1,28
3,9
84,81
77,19
Китай
45,9
43,11
1,05
н/в
78,19
24,53
США
12,9
695,99
308,84
5,5
93,57
85,93
Україна
19,5
39,71
0,40
5,3
94,45
81,11
Гвінея
20,1
0,44
0,00
2,4
37,02
9.22
Ангола
13,3
0,18
0,00
2,6
23,05
2,87
Отже, за індексом рівня розвитку К-суспільства найвищий рейтинг мають такі країни як: Швеція,
Фінляндія Нідерлани. Вони є порівняно невеликими як за територією, наявними природними ресурсами,
кількістю населення, так і за масштабами економіки. Тобто, такі найважливіші показники
конкурентоспроможності індустріального суспільства, як володіння значними природними ресурсами і
великими власними ринками за умов суспільства, заснованого на знаннях, втрачають свою пріоритетність.
Водночас заможність країни, що вимірюється обсягами ВВП на душу населення, без сумніву, позитивно
корелює з її здатністю розвивати у себе К-суспільство.
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Таким чином, можна виділити такі характерні осоливості суспільства, заснованого на знаннях:
 високий рівень ВВП на душу населення;
 значні витрати на наукові дослідження;
 значні обсяги вкладень у нематеріальні активи, що формують національні бази знань.
1. Шлях до суспільства, заснованого на знаннях [Електронний ресурс] // Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут". – Режим доступу: kpi.ua/605; 2. Михайло
Згуровський Суспільство знань та інформації – тенденції, виклики, перспективи [Електронний ресурс]//
ZN.UA.
–
Режим
доступу:
gazeta.dt.ua/economics/suspilstvo_znan_ta_informatsiyi
__tendentsiyi,_vikliki,_perspektivi.html; 3. Knowledge for development [Електронний ресурс]// The World Bank. –
Режим доступу: info.worldbank.org; 4. Country Profiles and International Human Development Indicators
[Електронний ресурс]// UNDP. – Режим доступу: hdr.undp.org/en/data/profiles/; 5. The World Factbook
[Електронний ресурс]//Central Intelligence Agency. – Режим доступу: cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/up.html; 6. Countries [Електронний ресурс]// Index Mundi. – Режим доступу:
indexmundi.com/factbook/countries
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МІСЦЕ УКРАЇНИ НА РИНКУ ІТ ТЕХНЛОГІЙ
Не секрет, що за останні роки рівень комп'ютеризації та розвитку інформаційних технологій зріс у декілька
разів порівняно з минулими роками. На сучасному етапі саме оволодіння знаннями в сфері інформаційних
технологій та їх використання на практиці є основним чинником економічного розвитку України і
перетворення її в технологічно незалежну державу. Випуск інформаційної продукції зміцнює місце України на
світовому ринку, показує її технологічний потенціал, підвищує конкурентоспроможність.
На розвиток ІТ-ринку в Україні впливають чимало факторів, основними з яких є економічна кон'юнктура,
інвестиції, які надходять у нашу країну з-за кордону, політика держави у сфера бізнесу і ІТ, стан фінансового
сектору, боргова навантаження держави і корпоративного сектору. Існує також ряд "підводних каменів", які не
дозволяють Україні зайняти одне з перших місць на ринку інформаційних технологій, наприклад непомірно
високий рівень оподаткування, який змушує наших юних програмістів з багажем цікавих і перспективних ідей
залишатися в тіні і унеможливлює вихід створених ними інформаційних продуктів на легальний ринок.
Наступною проблемою є неврегульованість інвестиційної діяльності в країні, яка в свою чергу призводить до
появи інвестиційних ризиків, що значно загальмовують надходження інвестицій в сектор виробництва
програмного забезпечення[1].
Але у 2011 році Україна все ж таки зробила крок на зустріч до створення могутньої інформаційнотехнологічної держави і ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції" і цим самим давши більше
економічної свободи українським ІТ-компаніям, посіла заслужене п'яте місце у світі з експорту ІТ-послуг.
Можна стверджувати, що ринок інформаційних технологій являється рятувальним колом для економіки
України, яке здатне залатати всі дірки в державному бюджеті і залучити значну кількість інвестицій в країну,
саме тому попит на багатопрофільних ІТ-спеціалістів продовжує зростати рекордними темпами. Зараз існує
великий дефіцит кадрів на ринку праці у цій сфері. Під час аналізу ІТ-ринку праці за перший квартал 2013 року,
було виявлено, що українська сфера програмного забезпечення найбільше потребує програмістів в області
мобільних розробок, Java, Flash-ігор і, звичайно, веб-програмістів, програмістів С/С++, програмістів.Net,
системних та бізнес аналітиків. Загалом попит на цих спеціалістів перевищує 100%.
Проте в Україні існує тенденція до міграції кваліфікованих кадрів за кордон через високооплачувані і
загалом цікаві проекти, які їм пропонують іноземні компанії.
Також потрібно зазначити те, що Україна є лідером Центральної та Східної Європи з IT-аутсорсінгу, і
займає аж третє місце у світі за кількістю сертифікованих IT-фахівців після США та Індії. Саме цей чинник
вплинув на відкриття у Києві безкоштовного університету для виховання потенційних програмістів. Це перший
в Україні відкритий міжкорпоративний IT-університет, який має назву BIONIC University. Цей заклад дасть
змогу всім бажаючим навчатись у трьох сферах - Tech skills (навички програмування), Soft skills (навички
соціальної взаємодії), Entrepreneurship (навички підприємництва)[2].
На мою думку, саме такі на перший погляд незначні кроки в сторону розвитку сектору програмного
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забезпечення в перспективі подарують Україні бажаний результат у вигляді потужної позиції на світовому
ринку інформаційних технологій.
Загалом можна стверджувати, що вітчизняний ринок інформаційних технологій залишається
незбалансованим і надзвичайно чутливим до різноманітних змін в економічному стані країни, курсу гривні,
залежним від політичних рішень. Для збереження того ж рівня, що і в минулому році, Україні потрібно
старатись уникнути падіння ВВП. Проте, незважаючи ні на що, Україні прогнозують значний ріст ІТаутсорсінгу в сегменті ІТ-послуг, середньорічний темп росту якого буде складати близько 17%, тобто
збільшиться кількість завдань для українських програмістів, які будуть надходити від закордонних компаній на
умовах субпідряду. Також аналітики говорять про те, що загальний ріст ІТ-ринку в 2013 році складе 10-12%,
при цьому сумарний об'єм досягне 3-3,5 млрд. доларів[3]. Незначний ріст обумовлений тим, що кошти в
основному не підуть на розробку якихось нових інформаційних продуктів, а на модернізацію, оптимізацію і
обслуговування вже існуючих.
1. В Украине растет напряжение на ІТ-рынке труда [Електронний ресурс]. – Режим доступу (
korrespondent.net/business/career/1605159-v-ukraine-rastet-napryazhenie-na-it-rynke-truda-issledovanie)
2. Развитие рынка IT-услуг в Украине" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: forbes.ua/business/1344833obem-ukrainskogo-it-rynka-v-2013-godu-36-mlrd) 3. Объем украинского IT-рынка в 2013 году [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: imena.ua/blog/about-ukrmarket)
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ
Аналізуючи особливості фінансового забезпечення інноваційного розвитку в певній країні, потрібно
зважати на те, яка модель організації фінансів для неї притаманна: англосаксонська, континентальноєвропейска чи азійська[1, c.408-422].
Шляхи державного сприяння технологічному процесу у різних країнах залежить також від рівня їхнього
економічного розвитку. Для розвинених економік характерне стимулювання інновацій переважно пільговою
податковою політикою, застосуванням пришвидшеного методу амортизації, залученням широкої мережі
банківських і небанківських фінансових інститутів, а також венчурних та інших фондів до фінансування
інноваційних проектів тощо. Взагалі, як свідчать статистичні дані, в країнах з високими показниками
економічного розвитку у фінансуванні науки переважає приватний сектор. Країни з меншими економічними
успіхами забезпечують потреби науки переважно з державного сектора чи сектора вищої освіти. Державні коти
є важливим джерелом фінансування не тільки науки, а й інноваційної діяльності. Важливу роль у
комерціалізації ідей і впровадження інновацій відіграють державні програми.
У 2009р. Німеччина за обсягом експорту посіла друге місце у світі після Китаю, а її частка у світовій
торгівлі сягала 9%[2]. Цим успіхом країна завдячує виваженій політиці уряду і реалізації ефективних
загальнодержавних програм. У 2006р. уряд Німеччини затвердив комплексну програму інноваційного розвитку
національної економіки, яка мала назву «Стратегія високих технологій»[1, c.22].
Для Японії істотним поштовхом інноваційного розвитку стала урядова програма «Технополіс», яка дала
змогу інтегрувати можливості держави та бізнесу. Згідно з нею, передбачалася побудова 19 технополісів,
об’єднаних єдиною інформаційною і виробничою мережею. Ядром промислового розвитку ставали науковотехнічні здобутки, які, відповідно, інтенсифікували зростання високотехнологічних галузей.
Франція мала дві програми стимулювання НДДКР через оподаткування - «Дослідницький податковий
кредит» та «Молоді інноваційні підприємства». У Норвегії діяла програма податкового стимулювання
«Податковий фонд»[3, c. 304]. Тут за рахунок податкового кредиту компенсувалося до 20% витрат на НДДКР.
У США кількість кількість пільг для стимулювання НДДКР та інновацій сягає сотні. Водночас сума, яку
недоотримує бюджет, приблизно збігається з сумою, яку вкладають фірми в інноваційну діяльність. Зокрема,
підприємствам дозволено до 20% витрат на НДДКР компенсувати з податку на прибуток.
Для фінансового забезпечення науки та інноваційної діяльності у розвинених країнах створюють
різноманітні фонди. Це можуть бути державні. Кооперативні, корпоративні, університетські, наукові,
благодійні, венчурні фонди тощо. За рахунок фондів фінансується значна частка витрат на науку. До того ж за
спостереженнями вчених, інтерес до їх створення підвищився зі зростанням економіки країни. Зокрема, така
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тенденція простежувалась у США, Японії, Великій Британії, Німеччині, а також у країнах Східної Європи. У
західних країнах успішно функціонують позабюджетні фонди, які поділяють на державні фонди ти фонди
великих наукових товариств.
Отже, в Україні необхідні розроблення і реалізація загальнодержавної та регіональних програм
інноваційного розвитку, які дадуть змогу здійснювати комплексне стимулювання інноваційних процесів.
Водночас вони дадуть змогу ефективно застосовувати податкові пільги, зокрема, списання витрат на НДДКР на
валові; зменшення бази оподаткування на суму інноваційних витрат; надання податкового кредиту інноваційноактивним суб’єктам підприємства.
Важливим завданням держави є заохочення співпраці науки та промисловості – створення кластерів,
інноваційних центрів, наукових парків, технопарків та ін. Такі структури забезпечують обмін досвідом,
полегшення шляху інновацій від ідеї до реального продукту, зменшення фінансових ризиків тощо. Особливої
уваги потребує створення умов для формування різноманітних фондів, як державних, так і приватних –
венчурних, наукових, інноваційних. Актуально для України є також активна участь у програмах ЄС та США,які
передбачають співробітництво в науковій та інноваційній сферах.
1. Андрощук Г.О. Програма інноваційного розвитку економіки Німеччини:стратегія високих технологій
/Г.О. Андрощук// Наука та інновації. – 2009.-Т.5, №3.- С.72-88. 2. Економіка та організація інноваційної
діяльності: підручник/ О.І. Волко, М.Н. Денисенко, А.П. Гречан та ін. – Вид. 3-тє, - К.: Вид-во КНТ, 2008,-360с.
3. Коваленко В. Зарубіжний досвід податкового стимулювання інноваційної діяльності /В.Коваленко, М.
Мельник // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009.–Вип.19,-С.300-307
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CHANGES IN FINANCIAL STATEMENTS OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN THE CURRENT PERIOD
Recent economic problems cannot be solved without upgrading the accounting system. It generates accounting
information database and enables to handle the necessary data when making decisions.
In Ukraine there is a complex of accounting reforms processes, due to the country's integration into the European
Union. Thus, in 2013 the National principle (standard) of bookkeeping 1 "General Requirements for Financial
Reporting" was approved, which influenced on financial statements change.
Today a large number of scientists, including Wolynetz L., Chebanov N., Chupyr T., Vasilenko U., Holov S.,
Levytska O., Lebedzevych Y., Osadcha O., Lovinska L. and others in their works explore the advantages and
disadvantages of such change.
In general, the financial statements are an integral part of the accounting reports, comprising information about the
financial position, results of operations and cash flows of the enterprise for the reporting period. It is designed primarily
for users of information such as investors, creditors and others who may not require reports based on their specific
needs.
The purpose of accounting and financial reporting is assignation to the internal and external user’s complete,
accurate and unbiased information about the financial position, results of operations and cash flows of the enterprise for
making informed decisions.
Financial statements consist of: Balance sheet (Statement of financial position) (hereinafter - Balance), Statement
on financial results (Statement of comprehensive income) (hereinafter - Statement on financial results), Statement of
cash flows, Statement on property asset and Notes to the financial statements[1].
Balance is the most informing form for an analysis and estimation of the financial state of enterprise. A modern
balance sheet answers many informative necessities of market economy and is built taking into account the necessity of
international standards. At 2013 in this form of the financial statement took place some changes, such as:
Change of lines codes from three digit number (010) to the four-digit (1010). In this case, the number 1 is added,
reflecting the reporting form. Similar changes have taken place in other forms of financial reporting1;
The first section of asset is added by the line "Investment property";
The second section of the asset balance is added by the line "Reserves", which is a summary measure of indicators
such as "Inventories", "Current biological assets", "Unfinished production", "Finished goods" and "Products";
Receivables for goods, works and services are displayed in net realizable value, without specifying any initial cost
and doubtful debts;
Receivables on settlements to the budget are comprising in the line “including income tax”;
The title of the third section of the asset has changed from “Deferred expenses” into “Non-current assets held for
sale, and disposal groups”;
The first section of the balance liabilities of balance is added by the line “Capital revaluation”;
Last four titles of liabilities sections were also changed: II – “Long-term liabilities and provision”, III – “Current
liabilities and provision”, IV – “Liabilities associated with non-current assets held for sale, and disposal groups” and V
– “Net value of assets of private pension fund”;
Deferred expenses and deferred income respectively are included in third section of balance assets and liabilities.
Statement on financial results also has changed. From the first section revenue from the sales, value added tax,
excise duty and the financial result from ordinary and extraordinary activity are excluded. Also a new section (which is
second) “Comprehensive income”, was added. Next two sections didn’t change theirs structures, but were replaced.
Statement of cash flows after the innovations is filled by direct and indirect methods[1]. The first method is
common for Ukrainian accouters, the second is new. In preparing the financial statements and consolidated financial
statements companies can choose any method of assembly the statement of cash flows (direct or indirect) using the
appropriate report form.
The fourth form of financial statement “Statement on property asset” didn’t undergone major changes. Section
“Revaluation of assets” was removed. The line “Other comprehensive income for the period” was added.
Notes to the financial statements are left unchanged.
Despite changes in the reporting forms for accounting needs financial statements should include an information,
1

For Statement on financial results – 2, for Statement of cash flows – 3, for Statement on property asset – 4.
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which influence managerial decisions, allows timely evaluate the past, current and future events, confirm and adjust
estimates, which were made in the past. This is possible only when the presentation of information in the financial
statements shall comply with the following criteria: materiality, timeliness, completeness, neutrality and objectivity.
In the result of presented work we’ve seen that innovations in the financial statement, which were mentioned
above, didn’t affect the ability to analyze desired information.
On my mind, revenue from the sales, which were excluded from the statement on financial result, should be
included there one more time. Also in the second section of the asset balance I would like to add doubtful debt and
summarizing line of the receivables. Because the first indicator showed how the enterprise estimates their receivables,
and the second – will help in the further analysis.
Financial statement allow not only to assess the effectiveness of the financial and economic activities, but also to
study and analyze the mechanisms for managing equity and profit, it is always important to shareholders, potential
investors and its business partners.
The financial statements reflect the current financial position and financial-economic activity of the enterprise or
the results of its past performance and financial position for previous periods. However, they can be used not only to
draw conclusions about the company in the past, but also can be used for the estimation prospects of the development,
work out measures to improve the efficiency of its operations in the future.
This indicates that financial statements are a necessary and important part of information provision for financial
management as well as for financial analysis, financial planning and forecasting.
Innovations in financial statements facilitated work of accouters and analysts, but further should improve
statements, for its easier use.
1. Levytska S. Enterprise reporting: textbook / S.A. Levytska, Y.V. Lebedzevych, O.O. Osadcha. - Ostrog: NU
"Ostrog Academy", 2012. - 230p. 2. National principle (standard) of bookkeeping 1 "General Requirements for
Financial Reporting", registered by the Ministry of finance № 73 from 07.02.2013.
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ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ОБЛІК ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСВОМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА
ДОГОВОРОМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Започаткування виробничо-господарської діяльності новоутвореними підприємствами неможливе без
здійснення їх власниками належних інвестицій. Оскільки власних коштів у власників підприємств не завжди
достатньо, то одним із ефективних джерел фінансування придбання основних засобів є їх фінансовий лізинг.
Відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг»,[1] лізингодавець, відповідно до умов договору
фінансового лізингу, зобов’язаний придбати у свою власність та передати лізингоодержувачу придбані ним
об’єкти основних засобів, зазвичай, з правом наступного викупу, після завершення терміну дії договору
фінансового лізингу. При цьому, до лізингоодержувача переходять усі ризики та вигоди, пов'язані із правом
користування та володіння активом.
Особливістю обліку об’єктів лізингу є те, що отримані об’єкти основних засобів, хоч і є власністю
лізингодавця, відповідно до ПСБО 14 «Оренда»,[2] обліковують у складі основних засобів лізингоотримувача.
Але, насамперед, відповідно до оформлених актів приймання-здавання об’єктів у фінансовий лізинг або
накладних, в обліку попередньо треба відобразити отримання об’єкта від лізингодавця. Цю операцію доцільно
відображати за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції», субрахунок 152 «Придбання (виготовлення)
основних засобів» у кореспонденції з кредитом рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», субрахунок
531 «Зобов'язання з фінансової оренди». Одночасно, на підставі податкової накладної лізингодавця,
лізингоодержувач має право відобразити в обліку податковий кредит з податку на додану вартість. Таку
операцію відображають за дебетом рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами», субрахунок 641
«Розрахунки за податками» та кредитом рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди», субрахунок 531
«Зобов'язання з фінансової оренди».
Підставою для зарахування придбаного, за договором фінансового лізингу, об’єкта до складу основних
засобів має бути складений комісією підприємства-лізингоотримувача та затверджений його керівникам «Акт
приймання-здавання (внутрішнього переміщення) основних засобів» (типова форма ОЗ-1). Цю операцію в
обліку відображають за дебетом рахунка 10 «Основні засоби» (відповідні субрахунки) у кореспонденції з
кредитом рахунку 15 «Капітальні інвестиції», субрахунок 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів».
284

Таким чином, на відміну від банківських кредитів, фінансовий лізинг не збільшує заборгованість
підприємства перед орендодавцями, а тому зберігає його привабливість перед інвесторами. Оскільки облік
отриманих у лізинг основних засобів ідентичний до обліку безпосередньо придбаних, то зникають будь–які
проблеми з приводу формування звітності. Саме тому напрошується висновок про доцільність використання
фінансового лізингу, насамперед, новоствореними підприємствами та суб’єктами малого підприємництва.
1. Про фінансовий лізинг: Закон України від16.12.1999р. № 723/97-ВР; 2. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. № 18.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ПРОДАЖУ ПУТІВОК У САНАТОРНО-КУРОРТНИХ
ЗАКЛАДАХ
Основною діяльністю санаторно-курортних закладів (СКЗ) є надання послуг з лікування громадянам, які
придбали путівки. При цьому, отримання коштів та передача путівок покупцям послуг або посередникам
відбуваються задовго до початку їх надавання. Тому, отримані кошти за путівки, СКЗ, які безпосередньо
надають послуги, не вважаються ще їх доходами. Ці кошти будуть трансформовані у доходи тільки під час
зменшення зобов’язання СКЗ перед покупцями путівок, тобто по завершенні періоду фактичного надання
послуг. Зважаючи на те, що період надання послуг є чітко регламентованим (у путівках вказуються дати
початку та завершення надання послуги), то облік коштів, отриманих за путівки, СКЗ мають здійснювати на
рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та 69 «Доходи майбутніх періодів». Рахунок 69
“Доходи майбутніх періодів”, відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського
обліку[1], використовують щодо одержаних коштів у звітному році, які підлягають включенню до доходів у
майбутніх звітних періодах.
Отже, при надходженні коштів, наприклад, на поточний банківський рахунок СКЗ за путівки, за якими
послуги надаватимуть у звітному році, в обліку їх необхідно проводити за дебетом рахунку 31 «Рахунки в
банках» у кореспонденції з кредитом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Якщо ж послуги
за оплаченими путівками надаватимуть у наступному звітному році, тоді отримані у поточному році кошти
необхідно відображати за дебетом рахунку 31 «Рахунки в банках» і кредитом рахунку 69 “Доходи майбутніх
періодів”. При цьому, аналітичний облік таких коштів необхідно здійснювати не тільки за назвами платників,
але й за періодами надання послуг та номерами путівок. Це, звичайно, значно ускладнює облік і вимагає
використання комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення.
При отриманні коштів за путівкиу СКЗвиникають зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ). Їх, на
підставі оформлених СКЗ податкових накладних, в обліку відображають за дебетом рахунку 64 «Розрахунки за
податками й платежами» (субрахунок 643«Податкові зобов’язання») у кореспонденції з кредитом цього ж
рахунку (субрахунок 641 «Розрахунки за податками»).
У місяці, в якому завершено надання послуги в обліку відображають доходи за дебетом рахунку 36
«Розрахунки з покупцями та замовниками» або 69 «Доходи майбутніх періодів» у кореспонденції з кредитом
рахунку 70 «Доходи від реалізації» (субрахунок 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг»). Одночасно
необхідно відобразити податкові розрахунки з ПДВ. Тобто, дебетують рахунок 70 «Доходи від реалізації»,
субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт та послуг» і кредитують рахунок 64 «Розрахунки за податками й
платежами», субрахунок643 «Податкові зобов’язання».
Таким чином, для об’єктивного відображення в обліку доходів та фінансових результатів діяльності СКЗ
його бухгалтерії необхідно належним чином організувати аналітичний облік розрахунків за реалізовані путівки.
1. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №
291.
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АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ОПЛАТОЮ ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ
Однією з важливих передумов конкурентоспроможності підприємства є наявність висококваліфікованих
трудових ресурсів та їх раціональне використання. У зв’язку з цим зростає роль аналізу трудових ресурсів,
результати якого забезпечують достовірну інформацію про їх наявність і ефективність використання. Хоча в
останні роки появляється зовсім мало наукових публікацій, присвячених проблемі аналізу використання
трудових ресурсів. Водночас в навчальній літературі не існує єдиної думки щодо основних елементів методики
аналізу трудових ресурсів. Особливо дискусійними залишаються завдання та напрями аналізу оплати праці та
взаємозв’язку її з продуктивністю праці.
Аналізуючи літературні джерела, можна помітити, що кожен з авторів навчальних видань по різному
формулює завдання аналізу оплати праці. Проте спільними завданнями аналізу оплати праці, на думку
більшості науковців, є: оцінка динаміки, складу і структури фонду оплати праці; оцінка середньої заробітної
плати працівників; визначення частки витрат на оплату праці в операційних витратах підприємства; оцінка
ефективності використання коштів на оплату праці.
Водночас науковці виділяють різні напрями аналізу оплати праці працівників. Узагальнивши їх можна
виділити три основні напрями: аналіз динаміки, складу і структури фонду оплати праці, аналіз середнього рівня
оплати праці, аналіз співвідношення темпів зміни рівня оплати та продуктивності праці[1, 2].
Аналіз динаміки, складу і структури фонду оплати праці передбачає горизонтальний і вертикальний аналіз
фонду оплати праці. Аналіз динаміки фонду оплати праці здійснюємо шляхом визначення абсолютного і
відносного відхилення, а аналіз структури – шляхом визначення частки основної заробітної плати, додаткової
заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат у загальному фонді оплати праці. Під час
аналізу, в першу чергу, слід розрахувати абсолютне та відносне відхилення фактичної величини фонду оплати
праці або його складової від запланованої.
Аналіз середнього рівня оплати праці передбачає дослідження розподілу працівників за рівнем оплати їх
праці, тобто відмінностей між рівнями оплати праці окремих категорій працівників і формами оплати праці.
В процесі аналізу співвідношення темпів зміни рівня оплати та продуктивності праці визначають
коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці над заробітною платою як співвідношення індексу
середньорічного виробітку продукції на одного працівника та індексу його середньорічної заробітної плати.
Індекс середньорічної заробітної плати працівника визначають як відношення середньорічної заробітної плати
за звітний період до середньорічної заробітної плати в попередньому (базовому) періоді. Аналогічно
розраховують індекс середньорічного виробітку продукції на одного працівника.
Варто зазначити, що в економічній літературі аналізу взаємозв’язку між продуктивністю та оплатою праці
працівників приділяється недостатня увага. Хоча низька продуктивність праці, неефективне використання
різних видів ресурсів, низький рівень оплати праці переважної більшості найманих працівників належать
ключових проблем економіки України. Порівняння України з розвиненими країнами доводить, що відставання
нашої країни за рівнем оплати праці є більшим, ніж за рівнем продуктивності праці[3].
Здебільшого вважають, що між продуктивністю праці і оплатою праці існує тісний взаємозв’язок:
підвищення зростання продуктивності праці сприяє зростанню оплати праці, а підвищення оплати праці при
відповідному стимулюванні кількості та якості праці веде до зростання продуктивності праці. Хоча існують
такі чинники підвищення продуктивності праці, які не зумовлюють підвищення оплати праці, так само всі
чинники зростання оплати праці сприяють зростанню продуктивності праці.
Хоча однозначно можна констатувати, що зростання продуктивності праці має випереджувати зростання
оплати праці. Як свідчать статистичні дані, в Україні склалася ситуація, коли темпи зростання оплати праці
випереджують збільшення продуктивності праці, а це призводить до зростання витрат виробництва зокрема і
зниження інвестиційної привабливості підприємств загалом. Аналіз статистичних даних свідчить, що темп
зростання середньомісячної заробітної плати у 2007р. становив 129,7%, у 2008р. – 133,7 %, у 2009р. – 105,5 %, у
2010р. – 120,0 %, у 2011р. – 117,6 %; при цьому темп зростання валового внутрішнього продукту в розрахунку
на одну особу 2007р. дорівнював 108,6 %, у 2008р. – 102,9%, у 2009р. – 85,6 %, у 2010р. – 104,6 %, у 2011р. –
105,6%[4].
Для конкретного підприємства існує необхідність не лише аналізу коефіцієнта випередження зростання
продуктивності праці над заробітною платою як співвідношення індексу середньорічного виробітку продукції
одним працівником до індексу середньорічного заробітку одного працівника, а в першу чергу дослідження
кількості і переліку чинників, що впливають на їх динаміку. Саме такий аналіз забезпечує встановлення
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відповідного співвідношення між продуктивністю і оплатою праці. Адже таке співвідношення не може бути
однаковим для різних періодів аналізованого підприємства, чи різних підприємств. У кожному конкретному
випадку мають враховуватися чинники, що впливають на зміну продуктивності й оплати праці працівників.
Важливою є також така закономірність: підвищення оплати праці на початковому етапі здебільшого веде до
зростання продуктивності праці, а, отже, до збільшення прибутків підприємства, хоча на певному етапі витрати
на оплату праці перевищують отриману вигоду, тобто зростання оплати праці лише до певного рівня зумовлює
зростання продуктивності праці.
Таким чином, удосконалення методики аналізу оплати праці сприятиме формуванню відповідного
механізму управління оплатою праці, підвищенню її ролі та значення в системі ефективної мотивації праці, що
в свою чергу безпосередньо вплине на зростання продуктивності праці та конкурентоспроможність
підприємства.
1. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній; за ред.
проф. А.Г. Загороднього. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487с. 2. Савицька Г.В. Економічний
аналіз діяльності підприємства: навч. посібник / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. –
668с. 3. Семикіна М.В. Продуктивність праці: методологія вимірювання, передумови зростання /
М.В. Семикіна // Наукові праці КНТУ. Економічні науки, 2010, вип. 17. – С. 96-102. 4. Статистичний щорічник
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ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємства в процесі фінансування своєї діяльності можуть використовувати як власні, так і позикові
джерела, оцінюючи при цьому можливі наслідки залучення нових позикових коштів. Зростання частки боргу
здебільшого призводить до підвищення ризику неплатоспроможності підприємства: грошових надходжень
може виявитися недостатньо для покриття більшої величини витрат. Хоча формування активів за рахунок
позикових джерел буває й привабливим, тому що може сприяти підвищенню прибутковості власного капіталу,
розширенню масштабів діяльності підприємства.
Позикові кошти, у тому числі й кредиторська заборгованість, у складі джерел майна підприємства
займають значну частку. У зв'язку з цим зростає роль економічного аналізу, який забезпечує достовірну оцінку
раціональності структури пасивів, величини кредиторської заборгованості, яка є важливим фактором
стабілізації фінансового стану підприємства, його фінансової стійкості та платоспроможності. Особливого
значення аналіз кредиторської заборгованості набуває в умовах інфляції.
Варто підкреслити, що удосконалення елементів методики аналізу кредиторської заборгованості дещо
стримує відсутність єдиного підходу до трактування економічної сутності та складу кредиторської
заборгованості підприємства.
Основними завданнями аналізу кредиторської заборгованості, на нашу думку, є: оцінка стану
кредиторської заборгованості; оцінка оборотності кредиторської заборгованості; оптимізація частки
кредиторської заборгованості в джерелах утворення майна підприємства; збалансування кредиторської й
дебіторської заборгованостей.
На сьогодні типова методика аналізу кредиторської заборгованості не розроблена, а серед науковців
відсутній єдиний підхід щодо напрямів такого аналізу. Здебільшого аналіз кредиторської заборгованості
пропонують здійснювати за такими напрямами: аналіз складу та структури кредиторської заборгованості;
аналіз стану кредиторської заборгованості; аналіз оборотності кредиторської заборгованості; порівняльний
аналіз кредиторської та дебіторської заборгованостей[1, 2]. Також особливу увагу в процесі аналізу
кредиторської заборгованості підприємства звертають на кредиторську заборгованість за товари, роботи,
послуги, яка становить найбільшу частку в загальній сумі кредиторської заборгованості.
Аналіз кредиторської заборгованості варто проводити за даними бухгалтерської звітності підприємств, а
також за даними аналітичного обліку розрахунків із кредиторами. Але починати необхідно з перевірки
достовірності інформації щодо видів і термінів кредиторської заборгованості, вивчення контрактів і договорів
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тощо.
Слід зазначити, що зростання кредиторської заборгованості не завжди можна оцінити однозначно
негативно як збільшення боргів підприємства перед кредиторами, погашення яких спричиняє відтік ресурсів,
погіршення фінансового стану підприємств. Загалом, кредиторська заборгованість – це альтернатива
короткотермінового фінансування діяльності підприємств, причому досить вигідна, оскільки невиплачена
короткотермінова кредиторська заборгованість – це джерело безвідсоткового боргового фінансування[4]. Однак
може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що призведе до сплати штрафів та погіршення
фінансового стану підприємства. Все це підвищує актуальність аналізу складу, термінів і умов виникнення
кредиторської заборгованості, строків її погашення, наявності та причин виникнення простроченої
кредиторської заборгованості, періоду прострочення та суми сплачених за це кредитів. На думку деяких
аналітиків, доцільно досліджувати середню тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті
підприємства[3].
Для покращення фінансового стану підприємства необхідно регулярно стежити за співвідношенням
кредиторської і дебіторської заборгованості, за їх рівнем, показниками оборотності та періодом погашення
кредиторської заборгованості, тому аналіз збалансованості кредиторської і дебіторської заборгованості є
важливим напрямом в методиці проведення аналізу кредиторської заборгованості підприємства. Якщо
кредиторська заборгованість істотно перевищує дебіторську, то фінансовий стан підприємства вважається
нестабільним. Якщо ж дебіторська заборгованість вища за кредиторську, то це свідчить про іммобілізацію
власного капіталу в дебіторську заборгованість. Хоча не можна однозначно сказати, що перевищення
дебіторської заборгованості над кредиторською заборгованістю є негативним явищем, оскільки швидша
оборотність дебіторської заборгованості, порівняно з кредиторською, дає змогу підприємству отримати грошові
кошти від дебіторів і спрямувати їх на погашення боргів кредиторам, свідчить про вдалу кредитну політику
підприємства. Проте в умовах інфляції значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу
фінансовій стійкості підприємства. Оптимальним для підприємства є стан, коли кредиторська заборгованість
підприємства дорівнює дебіторській. Однак, як свідчать статистичні дані в Україні кредиторська заборгованість
перевищує дебіторську заборгованість в середньому на 18%. Так, наприклад, у 2007р. кредиторська
заборгованість перевищила дебіторську заборгованість на 18,23%, у 2008р. – на 15,45%, у 2009р. – на 17,23%, у
2010р. – на 16,09% та у 2011р. – на 22,63%[5, 6].
Важливим етапом в аналізі є зіставлення строків погашення кредиторської і дебіторської заборгованостей,
що дає можливість отримати інформативні аналітичні висновки. Якщо період обороту дебіторської
заборгованості перевищує аналогічний показник по кредиторській заборгованості, то це вказує на те, що обрані
підприємством умови надання товарного кредиту є більш вигідними, ніж умови його отримання, а отже, строк
погашення кредиторської заборгованості настане раніше, ніж надійдуть кошти від дебіторів[3]. На
завершальному етапі аналізу кредиторської заборгованості необхідно вивчити причини виникнення такої
заборгованості, виходячи з конкретної виробничої ситуації на підприємстві.
Таким чином, для забезпечення фінансової стійкості підприємств, їх ліквідності та платоспроможності
необхідно постійно аналізувати обсяги кредиторської заборгованості, темпи її зростання, а також створити
механізм ефективного управління кредиторською заборгованістю.
1. Костецький Я. І. Аналіз дебіторської заборгованості аграрних підприємств / Я.І. Костецький //
Інноваційна економіка. Наукові записки Тернопільського державного економічного університету ім.
В. Гнатюка. – Тернопіль: ТДЕУ. – № 4 – 2009. 2. Мец В.О. Фінансово-економічний аналіз результатів
діяльності підприємства: навч. посібник / В.О. Мец. – Київ: Видавничий дім «Княгиня Ольга». 2005. – 305с.
3. Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посіб. // М.Д. Білик, О.В. Павловська, Н.М. Притуляк,
Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592с. 4. Міщук А.І. Кредиторська заборгованість торгівельного
підприємства: проблеми оцінки та управління / А.І. Міщук // Економіка, планування та управління в галузях. –
Львів: Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – с. 292-297. 5. Статистичний щорічник України за 2009 рік
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk%20 Ukrainy%202009.pdf.;
6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: ukrstat.gov.ua/
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АНАЛІЗ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємства для фінансування господарської діяльності використовують альтернативні джерела
фінансування – власні та позикові. Позиковий капітал є чинником, що активізує розвиток підприємства,
збільшує виробничі можливості та підвищує ефективність його діяльності. Залучення позикового капіталу під
менший відсоток, ніж рентабельність підприємства, сприяє підвищенню прибутковості власного капіталу і
розширенню масштабів діяльності. Водночас, залучаючи позикові кошти, підприємство збільшує фінансові
витрати внаслідок виплати відсотків за користування кредитними ресурсами. Тому проблема оцінювання
доцільності залучення та використання позикових коштів є актуальною, особливо в сучасних умовах.
Одним з важливих питань аналізу позикового капіталу, яке постає перед аналітиком - вибір напрямів його
найефективнішого здійснення.
Найчастіше науковці пропонують починати з аналізу динаміки і структури позикового капіталу[1,2], хоча,
на нашу думку, спочатку доцільно проаналізувати частку позикового капіталу в його загальній вартості, а
також співвідношення власного і позикового капіталів. До основних показників, які характеризують структуру
капіталу, належать: коефіцієнт автономії (характеризує частку коштів, вкладених власниками у загальну
вартість майна підприємства); коефіцієнт фінансової стійкості (показує частку довгострокових пасивів у складі
загального капіталу); коефіцієнт фінансування (визначає частину діяльності підприємства, яка фінансується за
рахунок власних, а яка – за рахунок позикових коштів) тощо. Чим більша частка позикового капіталу у
структурі джерел фінансування активів, тим менше підприємство має можливостей для маневру за
непередбачених обставин, зокрема, в умовах падіння попиту на продукцію, зміни відсоткових ставок, значних
сезонних коливань. Все це може призвести до втрати платоспроможності підприємства. Такий аналіз має
доповнюватися аналізом причин, що впливають на співвідношення власних і позикових коштів і, відповідно, на
фінансову стійкість підприємства[3].
Аналіз динаміки позикового капіталу дає змогу оцінити можливості розширення обсягів господарської
діяльності підприємства, забезпечення більш ефективного використання власного капіталу, а, отже, підвищення
ринкової вартості підприємства. Аналіз його складу і структури передбачає визначення частки різних видів
зобов’язань у загальній сумі позикових коштів, зокрема довгострокових і короткострокових фінансових
зобов’язань.
Розбіжності серед науковців щодо послідовності проведення аналізу позикового капіталу стосуються
здебільшого третього етапу: частина з них пропонує здійснювати аналіз участі позикового капіталу у
формуванні активів підприємства, що є досить цікавим для власників підприємств, а інша – аналіз складу та
структурних змін власного і позикового капіталів. На наступних етапах пропонують аналізувати ефективність
використання позикового капіталу та окремих його форм, пошуку резервів збільшення капіталу, підвищення
його віддачі та зміцнення фінансової стійкості.
Оригінальний алгоритм аналізу позикового капіталу[4] зводиться до таких напрямів: аналіз фінансового
стану об’єктів залученого капіталу; аналіз доцільності залучення капіталу за структурними елементами; аналіз
руху залученого капіталу; аналіз ефективності залучення капіталу. Такий аналіз дає можливість якомога ширше
оцінити стан підприємства за рахунок використання позикового капіталу, проте, він є досить трудомісткий,
адже передбачає аналіз кредитного ринку і аналіз стратегії фінансування підприємств, а тому потребує великої
кількості інформації та значних затрат часу. Для малих підприємств - загалом не доцільно проводити аналіз
такого масштабу.
Дослідивши сучасні методичні підходи до аналізу позикового капіталу, можна виділити попередній і
поглиблений етапи аналізу. Попереднє дослідження – загальний аналіз позикового капіталу, який зводиться до:
оцінки динаміки позикового капіталу (передбачає аналіз зміни кожного з показників порівняно з певною базою
порівняння) та аналізу складу, структури і структурної динаміки позикового капіталу (проводиться з метою
визначення частки різних видів зобов’язань у загальній сумі позикових коштів і їх зміни).
Методика поглибленого аналізу, яка може бути реалізована на другому етапі, істотно залежить від мети
аналізу, можливості доступу до економічної інформації, кваліфікації аналітиків тощо. На цьому етапі оцінюють
ефективність використання позикових коштів й окремих їх форм на підприємстві. Для цього можна залучити
такі показники: оборотності і тривалості обороту позикового капіталу, а також показники кредитомісткості і
кредитовіддачі, які дають змогу обґрунтувати можливі і прийнятні темпи розвитку підприємств з позиції
забезпечення їх джерелами фінансування.
На завершальному етапі, який є найважливішим, аналізують вплив позикового капіталу на прибутковість
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діяльності підприємства. При цьому доцільно провести факторний аналіз рентабельності власного капіталу із
врахуванням позикового. Аналіз рентабельності здійснюється з використанням моделі Дюпона, факторна
модель при цьому є мультиплікативною – добуток чистої рентабельності продажу продукції, ресурсовіддачі та
коефіцієнта фінансової залежності. Для аналітика важливо проаналізувати рівень фінансової залежності, адже
за його допомогою визначають як впливає обсяг позикового капіталу на рентабельність власного.
Можна також провести порівняльний аналіз рентабельності власного та позикового капіталів. Такий
аналіз передбачає обчислення показників рентабельності власного та позикового капіталів, а після цього
дослідження - як ці величини відрізняються між собою. Якщо рентабельність позикового капіталу висока і
вища за рентабельність власного капіталу, то можна стверджувати, що підприємство отримує більший
прибуток від позикових джерел, а, отже, ефективніше використовує позиковий капітал, ніж власний, і навпаки.
Ситуація, коли рентабельність позикового перевищує рентабельність власного капіталу є нормальною, адже
позичені кошти потрібно вчасно віддавати, не лише не зазнаючи збитків, але й отримуючи прибуток.
Таким чином, за результатами аналізу позикового капіталу можна отримати оцінку фінансового стану
підприємства на сьогодні, раціонально розподілити залучені кошти для досягнення найкращого ефекту та
спрогнозувати вигоду від залучень у майбутньому, адже саме позиковий є чинником, що активізує розвиток,
збільшує виробничі можливості та підвищує ефективність діяльності підприємства.
1. Економічний аналіз: навчальний посібник. – 2-е видання перероблене і доповнене / В.М. Серединська,
О.М. Загородна, Р.В. Федорович – Тернопіль: Видавництво Астон, 2010 – 624с. 2. Мних Є.В. Економiчний
аналiз: пiдручник / Є.В. Мних. – К.: Знання, 2011. – 630с. 3. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М.Д. Білик,
О.В. Павловська, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2005. – 592с.; 4. Марушко Н.С. Облік і
аналіз залученого капіталу: теорія, методика: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н.: спец. бухгалтерський облік, аналіз і аудит / Марушко Н.С. Київський Національний торгівельно-економічний
Університет. – Київ – 2006. – 22с.
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ОРГАНІЗАЦІЯ, ОЦІНЮВАННЯ І ОПЛАТА ПРАЦІ АУДИТОРІВ
У сучасних економічних умовах діяльність будь-якого підприємства ґрунтується на оптимальному
використанні його фінансових, матеріальних, трудових та інших видів ресурсів з метою отримання
максимального прибутку. Основою ефективного функціонування аудиторських фірм являються людські
ресурси. Тому можна стверджувати, що для даного виду фірм слід приділяти значну увагу раціональному
використанню інтелектуального потенціалу.
Детального вивчення потребує організація праці аудиторів, яка являє собою систему заходів, за допомогою
яких забезпечується ефективність використання трудових ресурсів. Організацію праці персоналу слід
розглядати, в першу чергу, в залежності від обраного аудиторською фірмою варіанту проведення аудиту. Такі
автори як Лебедевич С.І, Кулаковська Л.П. та Піча Ю.В. виділяють індивідуальну та колективну форму
організації праці[3, с. 200-201; 4, с. 43]. Перша форма передбачає виконання завдань, оформлення робочої
документації та виведення підсумків виконаної роботи окремо кожним аудитором. Натомість колективна форма
організації праці полягає у виконанні перевірки колективом аудиторів на чолі якого стоїть керівник групи, при
цьому функції укладання договорів та розрахунків за ними виконує директор фірми, а безпосереднє управління
перевіркою здійснює керівник групи. Ця форма передбачає розподіл функціональних обов’язків в межах плану
перевірки між всіма членами групи.
У свою чергу, такий вчений як Давидов Г.М. пропонує здійснювати організаційне управління працею
аудиторів на основі таких варіантів здійснення аудиту: паралельний, паралельно-послідовний та послідовний[2,
с. 88-89]. Паралельне проведення передбачає здійснення аудиту окремих об’єктів окремими аудиторами, при
цьому аудиторський висновок формується на основі матеріалів перевірок окремих об’єктів. За паралельнопослідовного варіанту група аудиторів перевіряє кілька взаємопов’язаних між собою об’єктів перевірки і
аудиторський висновок формується аналогічно до попереднього випадку. Суть останнього виду аудиторської
перевірки полягає в послідовній перевірці групою фахівців кожного об’єкту аудиту. Ці методи мають свої
переваги та недоліки, так два перших варіанти сприяють підвищенню кваліфікації аудиторів в розрізі окремих
об’єктів аудиторської перевірки. Незважаючи на вищезазначене, дані методи не можуть свідчити про
успішність перевірки загалом, оскільки вона залежить від професійного рівня аудитора, який узагальнює
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матеріали аудиту за всіма об’єктами. Позитивною стороною послідовного способу є кваліфіковане виконання
аудиторами своїх завдань, здійснене на основі аналізу позитивних та негативних сторін підприємства загалом.
Однак мінусом такого методу є великі затрати часу та неефективне використання трудових ресурсів.
Не менш важливим етапом у процесі управління персоналом аудиторської фірми є оцінка його праці.
Продуктивність праці аудиторів визначається з врахуванням кількості проведених ними перевірок та наданих
інших послуг тощо. Залучення аудиторів до різних перевірок та висунення до них різних вимог (залежно від
характеру аудиторських послуг) зумовлюють виникнення потреби у визначенні трудомісткості робіт. Шигун
М.М. та Гаргола Ю.Г. зазначають, що правильно визначена трудомісткість виконаних аудитором робіт
являється основою для оцінки потреби у працівниках для здійснення перевірки чи надання іншого виду
аудиторських послуг, для планування та оцінювання роботи аудиторської групи[5, с. 316].
В оцінці праці аудиторів ключовим поняттям, як стверджує Давидов Г.М, є нормування праці – процес
визначення обсягу витрат праці на виконання зазначеного обсягу робіт за визначений проміжок часу. Є два
методи нормування праці аудиторів: аналітично-розрахунковий та аналітично-дослідний[2, с. 89]. Аналітичнорозрахунковий метод базується на нормативних матеріалах, які розроблені раніше, і його використання не
потребує значних витрат на розробку нових нормативів. Однак, виходячи з того, що у спектрі практичної
діяльності майже немає нормативних матеріалів для нормування праці аудиторів, найчастіше
використовуються аналітично-дослідні методи. У свою чергу, аналітично-дослідні методи ґрунтуються на
вивченні фактичних витрат часу на конкретні процедури, що дає можливість встановити витрати праці у
конкретних ситуаціях. Однак недоліком даних методів є те, що вони дуже трудомісткі і не завжди забезпечують
створення якісних нормативів.
Від трудомісткості праці аудиторів залежить її оплата. Розрізняють дві форми оплати праці даних фахівців:
погодинна і відрядна. При використанні першої форми оплата праці залежатиме від відпрацьованого аудитором
часу (заробіток нараховується відповідно до посадового окладу за фактично відпрацьований час). Відрядна
форма оплати праці передбачає врахування обсягу виконаних аудитором послуг. Для більшого стимулювання
аудиторів можна використовувати погодинно-преміальну та відрядно-преміальну оплати праці, які
передбачають крім основної зарплати ще й виплати премій за досягнення конкретних кількісних чи якісних
показників. Дані системи можна використовувати при вищезгаданих як індивідуальній, так і колективній
формах організації праці аудиторів. При цьому з використанням колективної форми слід використовувати
колективну (бригадну) систему оплати праці[4, с. 43-44]. Гордієнко Н.І., Харламова О.В. та Карпенко М.Ю.
доповнюють даний список ще такими формами оплати праці як «за результатами» (встановлюється як відсоток
від суми грошових коштів, які аудитор шляхом уникнення штрафних санкцій, мінімізації та оптимізації
оподаткування «заощадив» для клієнта) та комбінована форма (передбачає поєднання елементів
вищезазначених форм)[1, с. 20-21]. Для розрахунків з аудиторами-стажистами та асистентами аудиторів
використовується відрядно-преміальна колективна система оплати праці.
Отже, зважаючи на вищенаведене, можна стверджувати, що процес управління персоналом аудиторської
фірми умовно поділяється на три етапи: організація праці аудиторів, яка здійснюється в залежності від способів
проведення аудиту, оцінка та здійснення на її основі оплати праці персоналу аудиторської фірми – кожен з яких
є безсумнівно важливим. Ефективне виконання кожного з перелічених етапів дає можливість аудиторській
фірмі оптимально використовувати свій інтелектуальний потенціал і відповідно забезпечити собі ефективне
функціонування в перспективі.
1. Аудит, методика і організація: навч. посіб. (для студентів економічних спеціальностей) у 2 частинах.
Частина 2 / Гордієнко Н.І., Харламовов О.В., Карпенко М. Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 294с. 2. Давидов Г.М.
Аудит: підручник / Г.М. Давидов. – К.: «Знання», 2004. – 234 с. 3. Аудит. Організація і методика аудиту.
Екологічний аудит: навч. посіб. / Лебедевич С.І. – Львів: Ліга-прес, 2007. – 1050с. 4. Кулаковська Л.П.
Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча – К.: Каравела, 2004. – 568с.;
5. Шигун М.М. Оцінка трудомісткості робіт при наданні аудиторських послуг / М.М. Шигун, Ю.Г. Гаргола //
Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 1 (16) / [Електронний ресурс] – Режим доступу:
archive.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/ ptmbo/2010_1/anot.pdf.
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МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ
ПІДПРИЄМСТВА
Дебіторська і кредиторська заборгованості, які виникають у результаті неспівпадання дати появи
зобов’язань з датою платежів за ними, впливають на фінансовий стан підприємства: розміри балансових
залишків таких заборгованостей та період оборотності кожної з них. Значні обсяги дебіторської заборгованості
призводять до зменшення оборотних коштів підприємства і це, в свою чергу зумовлює збільшення
кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками, працівниками, податковими органами.
За таких умов значної актуальності набувають питання ефективного управління дебіторською та
кредиторською заборгованостями, об’єктом якого виступають економічні відносини з контрагентами в
поточній діяльності підприємства.
Основні суб'єкти управління перебувають у сфері фінансового менеджменту, але їхні рішення повинні
бути погоджені з фахівцями, що займаються продажами й закупівлями, юридичними службами підприємств.
Основним джерелом надходження коштів на підприємство є їх отримання від дебіторів. Ці кошти
використовуються як головний засіб погашення всіх видів кредиторської заборгованості. Установлення з
покупцями таких договірних відносин, які б змогли забезпечити своєчасне і достатнє надходження коштів для
здійснення платежів кредиторам, – головне завдання управління рухом дебіторської заборгованості. Управління
рухом кредиторської заборгованості пов’язане з встановленням таких договірних відносин з постачальниками,
які визначають строки і розміри платежів підприємством залежно від надходження коштів від покупців. Отже,
йдеться про одночасне управління рухом як дебіторської, так і кредиторської заборгованостей.
В сучасній економічній літературі пропонуються різні методики щодо управління дебіторською та
кредиторською заборгованостями на рівні підприємств. Ряд авторів розглядають процес управління
дебіторською та кредиторською заборгованостями з позиції погодження швидкості їх обороту.
Так, наприклад, М.М. Крейніна, стверджує, що негативною тенденцією є низька оборотність дебіторської
заборгованості порівняно з кредиторською. Якщо підприємство отримує кошти вчасно і стабільно, а
розраховується за зобов’язаннями в обсягах нижчих, ніж надходження, то воно має вільні оборотні кошти для
забезпечення своєї діяльності. У цьому підході основний наголос ставиться на погодженість руху дебіторської
та кредиторської заборгованостей, що знаходить відображення у сформованій сумі вільних коштів і рівні
платоспроможності у кожному розглянутому періоді[1, с. 357].
Багато авторів підкреслюють значущість грошових потоків як ефективного інструмента управління. Так,
фундаментом (причиною) всіх дій підприємства вважається рух матеріального потоку, а результатом таких дій
(наслідком) – фінансовий (грошовий) потік. Взаємозв’язок руху дебіторської і кредиторської заборгованостей
можна розглядати як процес, оптимізація якого відбувається за умови узгодження матеріальних і фінансових
потоків. Дотримання балансу у даному процесі руху коштів є основним завданням управління, яке здійснює
вплив на параметри економічної ефективності. Позитивний потік формується з виручки від реалізації в процесі
інкасації дебіторської заборгованості, яка використовується для покриття кредиторської заборгованості –
від’ємного потоку.
В свою чергу, орієнтуючись на швидкість обороту заборгованостей, автори монографії «Управління
витратами»[2] акцентують на тому, що необхідно порівнювати дохід, одержаний від збільшення обсягу
продажів за умови надання товарних кредитів і витрати, пов’язані з формуванням цих товарних кредитів. І
одночасно варто порівняти вигоди від зростання кредиторської заборгованості та прямі втрати пов’язані із
сплатою штрафів і недотримок.
Узагальнюючи наукові твердження можна сказати, що управління дебіторською та кредиторською
заборгованостями передбачає узгодженість в сумі та складі заборгованостей, строках і швидкості їх обігу,
цінових і вартісних оцінках заборгованостей[1].
За твердженнями С. В. Іванова, погоджене управління кредиторською та дебіторською заборгованістю
передбачає:
- визначення політики надання товарного кредиту та інкасації плати за товар для різних груп покупців;
- аналіз і ранжування покупців (постачальників) у залежності від обсягів закупівель, історії кредитних
відносин та запропонованих умов оплати;
- контроль розрахунків з дебіторами (кредиторами), пов'язаний з відстроченою або простроченою
заборгованістю та вивчення причин недотримання договірної дисципліни;
- визначення прийомів прискорення сплати боргів та зменшення безнадійних боргів;
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- забезпечення умов продажу, що гарантують своєчасне надходження грошових коштів;
- прогнозування надходжень грошових коштів від дебіторів на основі коефіцієнтів інкасації.
При цьому виділяють такі основні прийоми управління дебіторською та кредиторською заборгованостями:
- аналіз замовлень, оформлення розрахунків і встановлення характеру дебіторської та кредиторської
заборгованості;
- оцінка реальної вартості існуючої кредиторської та дебіторської заборгованості;
- формування резерву безнадійних боргів;
- контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості, визначенні конкретних
розмірів знижок при достроковій оплаті;
- оцінка можливості факторингу - продажу дебіторської заборгованості[3].
Таким чином, підприємства мають змогу забезпечити необхідний прибуток та оптимальний розмір вільних
коштів шляхом здійснення погодженого управління обома видами заборгованостей, яке являє собою процес
розробки й реалізації оптимальних управлінських рішень.
1. Власова Н.О. Зміст процесу управління дебіторською та кредиторською заборгованостями /
О.Н. Власова, Л.Л. Носач // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип. 31, т. 2 – Д.: ДонНУЕТ, 2011. –
с. 356 – 361. 2. Ковтун С. Управление затратами / С. Ковтун, Н. Ткачук – Х.: Фактор, 2008. – 272 с.
3. Іванов С.В. Організаційні засади погодженого управління дебіторською і кредиторською заборгованостями
підприємства: [Електронний ресурс] – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/
2012_240/knp240_ 46-49.pdf

Дейнер Н.М.
гр. ЕОАм-11
Науковий керівник – к. е. н., доц. Карп'як Я. С.
ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Лісове господарство – особлива, специфічна галузь, що відрізняється від всіх інших сфер економічної
діяльності, у тому числі від тих, які поряд з нею формують лісовий сектор економіки. Раціонально побудований
облік та контроль на підприємствах лісового господарства є однією з передумов їх ефективного розвитку.
Лісове господарство має специфічні особливості, які є похідними від наявної сировинної бази, технології
та організації виробництва, і впливають на формування собівартості готової продукції лісозаготівель, а відтак
на відображення в системі бухгалтерського обліку. Специфіка лісового господарства обумовлена безліччю
різних факторів, що беззаперечно впливають на організацію бухгалтерського обліку, і які можна об’єднати у дві
групи. Перша група чинників, що формують відмінні особливості галузі, пов'язана із складністю самого лісу як
об'єкта управління, який характеризується:
1) тривалістю періоду відтворення і переважанням впливу природних сил природи в процесі
лісовідновлення;
2) різноманіттям функцій і корисності лісу;
3) великою площею лісових масивів і їх віддаленістю від центрів урбанізації;
4) диференціацією природно-географічних умов[3].
Наслідком впливу цих та деяких інших природно-природних факторів стають виражена сезонність і
трудомісткість лісогосподарських робіт, низький рівень механізації, труднощі в залученні і розміщенні
кваліфікованих професійних кадрів, що враховуються при оптимальній та раціональній побудові
бухгалтерського процесу на підприємствах лісового господарства.
Суб'єктивні чинники, що визначають специфіку галузі, повязані з її економічною організацією. Основними
з яких є:
1) бюджетне фінансування галузі;
2) державна власність на землі лісового фонду;
3) державна система і переважно адміністративні методи управління лісами.
Результатом впливу об'єктивних (природних) і суб'єктивних (економічних) чинників є специфічні
особливості організації та ведення бухгалтерського обліку.
У всіх галузях економіки бухгалтерський облік, контроль та аналіз функціонують з врахуванням галузевих
особливостей кожного підприємства. Варто зазначити, що в лісовому господарстві як галузі діяльності, крім
загальноприйнятих умов, таких як нормативно-правове забезпечення, впливають і особливі умови, а саме –
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організаційно-технологічні особливості діяльності підприємств[2].
Поряд з необхідністю вивчення загальних питань організації та методики обліку і в лісовій галузі виникає
необхідність врахування особливостей, які повинні визначатися галузевими методичними рекомендаціями[1].
Першочергово всі найважливіші питання щодо обліку суб’єкта господарювання враховуються при
формуванні облікової політики підприємства, в якій відображаються елементи обліку, з врахуванням їх
особливостей.
Специфікою функціонування підприємств лісового господарства є те, що джерелами їх фінансування є як
кошти держбюджету, так і власні кошти лісгоспів, що вимагає відповідного відображення в системі
бухгалтерського обліку, з використанням відповідних рахунків та операцій, контролем за їх цільовим
використанням та розподілом. За рахунок державного фінансування покриваються витрати на будівництво
доріг лісогосподарського призначення, гідролісомеліорацію і лісоосушення, охорону лісів від пошкоджень,
пожеж, самовільних порубок, заходи з боротьби з шкідниками і хворобами лісу тощо, оскільки вони є суспільно
необхідними витратами для підтримання лісових ресурсів у належному стані, у процесі їх відтворення,
підвищення продуктивності лісів відповідно до Інструкції по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості
продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України. Власні ж джерела фінансування
діяльності підприємств формуються за рахунок продажу деревини від рубок догляду, продуктів побічного
користування, насіння і садового матеріалу, реалізації лісопродукції на сторону.
Особливістю обліку на підприємствах лісового господарства є використання специфічних форм первинних
та зведених документів для оформлення процесу здійснення лісозаготівель та ведення лісового господарства за
формою ЛГ (лісове господарство), що передбачені Інструкцією з обліку лісозаготівель, лісопиляння і
деревообробки. Однак для підприємств лісозаготівель доцільно розробляти власні, нестандартизовані форми
первинних документів, які б враховували специфіку галузі та вимоги користувачів, а також були б максимально
пристосовані для подальшої машинної обробки та сформовані відповідно до правил і стандартів розробки
документації.
У лісовому господарстві технологія вирощування та реалізації лісопродукції є своєрідною та відмінною від
технологій, що використовуються на промислових підприємствах, адже передбачає систему послідовних
агротехнічних, лісівничих та організаційних прийомів щодо створення та вирощування лісових культур. Дана
технологія визначає і особливості методики бухгалтерського обліку (оцінка, інвентаризація, відображення на
спеціальних рахунках обліку тощо).
Не менш важливим чинником впливу на організацію бухгалтерського обліку є територіальна розрізненість
структурних підрозділів, зокрема лісництв та центрального управління, які зазвичай роз'єднані і знаходяться на
значній відстані від служб управління, складів, ремонтних майстерень, що також впливає на документообіг і
своєчасність обробки облікових даних. Тому виникає необхідність оптимізувати процес документообігу,
наприклад, шляхом введення у штатний розпис посади кур’єра.
Таким чином, природно-економічні чинники лісового господарства, систематизовані та узагальнені за
результатами дослідження, повинні бути обов’язково враховані під час побудови системи бухгалтерського
обліку, адже вони визначають основні специфічні особливості лісового господарства, починаючи з початкової
стадії технологічного процесу та закінчуючи реалізацією лісопродукції. Лише на обґрунтованій та раціональній
системі бухгалтерського обліку, підприємства цієї галузі можуть впевнено та ефективно функціонувати.
1. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового
господарства України. – К.: Держком. лісов. госп-ва України, 2002. – 118с.; 2. Озеран В.О. Вплив організаційнотехнологічних особливостей на методику обліку витрат і калькулювання собівартості продукції / В.О. Озеран,
М.Ю. Чік // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Вісник
Національного університету “Львівська політехніка”. – 2009. – №647. – С.445-450; 3. Панкратова Н.Н.
Отраслевые особенности учета затрат и проблемы финансирования лесного хозяйства / Н. Н. Панкратова //
Финансы и кредит: Вестник ТОГУ. – 2010. – С. 161-168.
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ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВИТРАТ НА БЛАГОУСТРІЙ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕРИТОРІЇ
Під прилеглою до підприємства територією треба розуміти сквери, майданчики, тротуари, клумби і інші
об’єкти, розміщені безпосередньо за огорожею території підприємства. Благоустрій та зовнішній вигляд цієї
території – це один із важливіших елементів формування іміджу підприємства. Тому, підприємства виділяють
відповідні кошти і намагаються утримувати прилеглу територію у належному естетичному стані.
Нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку, в яких зустрічаються поняття щодо елементів
благоустрою прилеглої до підприємства території відносно небагато, хоч проблемних питань є значна кількість.
Тому, насамперед, необхідно добре ознайомитись із вимогами Податкового кодексу України[1] стосовно
податку на додану вартість (ПДВ) та формування витрат підприємства, які враховують при визначенні його
оподатковуваного прибутку за операціями, не пов’язаними із виробничо-господарською діяльністю. Саме
такою є діяльність з благоустрою прилеглої до підприємства території.
Нормативну базу з бухгалтерського обліку операцій з благоустрою прилеглої до підприємства території
умовно можна розділити на дві групи, які безпосередньо залежатимуть від форми власності підприємства. До
однієї групи можна віднести підприємства та організації державного сектора, а до іншої – усі інші недержавні
підприємства. Тому якщо підприємство чи організація належить до державної власності, то облік повинні
регламентувати відповідні нормативні акти, до яких, зокрема, можна віднести Інструкцію з обліку запасів[2] та
Інструкцію з обліку необоротних активів[3]. Також, в даному випадку, доцільно додатково використовувати
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, та керуватися Національними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі, які вступили у законну силу з 01.01.2013р.
Якщо ж підприємство належить до недержавної власності, то бухгалтерський облік витрат на благоустрій
прилеглої до підприємства території регламентують П(С)БО 7«Основні засоби»[4], П(С)БО 9 «Запаси»[5],
П(С)БО 16 «Витрати»[6] та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку[7].
Витрати підприємства на благоустрій прилеглої території потрібно поділяти на дві складові: інвестиційні
(капітальні інвестиції) та операційні (поточні).
Під інвестиційними витратами на благоустрій прилеглої території розуміють використання власних коштів
на будівництво споруд (фонтанів, доріг, тротуарів, спортивних майданчиків, вольєрів для екзотичних тварин,
встановлення монументів, пам’ятників тощо), насадження дерев, кущів та інших багаторічних рослин. Витрати
на створення цих об’єктів належить попередньо обліковувати на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Після
завершення інвестиційних робіт, побудовані, створені або придбанні об’єкти зараховують до складу основних
невиробничих засобів. Цю операцію в обліку відображають за дебетом рахунку 10 «Основні засоби» у
кореспонденції з кредитом рахунку 15 «Капітальні інвестиції». При цьому, до первісної вартості основних
невиробничих засобів включають суми ПДВ, сплачені постачальникам та підрядникам або нараховані
підприємством самостійно, у випадках створення невиробничих основних засобів господарським способом.
Тобто, вартість послуг підрядних організацій щодо створення основних невиробничих засобів в обліку
відображають за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції» (субрахунки 151 «Капітальне будівництво» або
152 «Придбання (виготовлення) основних засобів») у кореспонденції з кредитом рахунку 63 «Розрахунки з
постачальниками та підрядниками».
Списання інвестиційних витрат за роботами з благоустрою прилеглої до підприємства території, які
виконано господарським способом, в обліку відображають за дебетом рахунку 15 «Капітальні інвестиції»
(субрахунки 151 «Капітальне будівництво» або 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів») у
кореспонденції з кредитом рахунку 23 «Виробництво», а податкові зобов’язання з ПДВ– також за дебетом
рахунку 15 «Капітальні інвестиції» у кореспонденції з кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками й
платежами» (субрахунок 641 «Розрахунки за податками»).
Витрати підприємства пов’язані з придбанням, капітальним чи поточним ремонтом або іншим видом
поліпшення елементів основних невиробничих засобів з благоустрою прилеглої до підприємства території не
амортизуються в податковому обліку, а тому не впливають на обсяги податкових зобов’язань з податку на
прибуток підприємства.
До складу операційних витрат з благоустрою прилеглої до підприємства території належать витрати на
придбання та висаджування на клумбах однорічних квіткових рослин, ремонт споруд та зелених насаджень,
витрати на догляд за ними (обрізування гілок, підживлення рослин, поливання тощо) і ін. Ці витрати належить
обліковувати у складі інших витрат операційної діяльності. При цьому, якщо роботи виконують підрядним
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способом, то підприємство немає права на податковий кредит з ПДВ, а сплачені підрядникам суми ПДВ
підлягають списанню як інші витрати операційної діяльності. Тобто, загальну суму, яка вказана в актах
виконаних робіт (разом з ПДВ) списують на дебет рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності»,
субрахунок 949 «Інші витрати операційної діяльності» з кредиту рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками та
підрядниками».У випадках, якщо роботи виконують допоміжні підрозділи підприємства, то до їх кошторисної
вартості необхідно включати й податкові зобов’язання з ПДВ. По завершенні робіт, усі фактичні витрати
списують на дебет рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності», субрахунок 949 «Інші витрати
операційної діяльності» з кредиту рахунка 23 «Виробництво», а суми ПДВ – з кредиту рахунка 64 «Розрахунки
за податками й платежами», субрахунок641 «Розрахунки за податками».
Операційні (поточні) витрати на утримання прилеглої до підприємства території не враховують при
визначенні оподатковуваного прибутку підприємства.
Таким чином, облік та оподаткування коштів, витрачених підприємством на благоустрій прилеглої до
нього території має свої специфічні особливості і вимагає високої кваліфікації облікового персоналу.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI. 2. Інструкція з обліку запасів бюджетних
установ: Наказ Державного казначейства України від 08.12.2000р. № 125. 3. Інструкція з бухгалтерського
обліку необоротних активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 17.07.2000р. №
64. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ Міністерства фінансів
України від 27.04.2000р. № 92. 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Наказ
Міністерства фінансів України від 20.10. 1999р. № 246. 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
16«Витрати»: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318. 7. Інструкція про застосування
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ, А ТАКОЖ ІНШИХ НАЙВІДОМІШИХ
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ УНІВЕРСАЛЬНИХ АКЦИЗІВ
Одним з головних джерел надходження коштів до державного бюджету є головний фіскальний податок
України - податок на додану вартість. У 2013 році цей податок, за прогнозами Міністерства фінансів, повинен
забезпечити 42% надходжень держбюджету України - а це 154 млрд. гривень. Але стягнення цього податку
супроводжується комплексом проблем, які поступово все більше загострюються. У зв’язку з цим все частіше
лунають заклики про скасування або заміну цього податку.
Метою дослідження є розгляд переваг і недоліків застосування податку на додану вартість і найвідоміших
альтернативних видів універсальних акцизів, а також можливості впровадження в Україні однієї з альтернатив.
На сьогоднішній день багато експертів альтернативою податку на додану вартість називають податок з
обороту, при цьому забуваючи уточнити, про який саме податок йдеться, адже на сьогоднішній день існує
багато його видів і, зокрема, податок на додану вартість теж є його різновидом.
Згідно з прийнятою Організацією економічного співробітництва і розвитку класифікацією податок на
додану вартість входить до розряду податків на споживання і за своїм економічним впливом є загальним
акцизом, яким оподатковується вся система приватного і суспільного споживання[5, с.234]. Податок на додану
вартість – це складний податок, сплата якого проводиться на кожному етапі руху товару. Оскільки це непрямий
податок, фактичним суб’єктом оподаткування є кінцевий споживач. Створена додана вартість не є об'єктом
оподаткування, вона є лише критерієм розподілу повноважень податкового агента. В кінцевому результаті
об’єктом оподаткування є повна вартість товару.
Перевагою податку на додану вартість є широка база оподаткування, незалежність від кількості оборотів, а
також позитивний вплив на процеси нагромадження, адже його сплата не зачіпає прибуток підприємства.
Недоліком є складність у адмініструванні, поява все більшої кількості схем відходу від сплати податку, а
також корупційних схем пов’язаних з його відшкодуванням. Результатом стало зниження фіскальної
ефективності та продуктивності, зростання обсягу невідшкодованого податку.
Одною з альтернатив податку на додану вартість є багатостадійний податок з обороту, який
використовувався до впровадження податку на додану вартість у більшості країн світу. Базою оподаткування є
валовий дохід, який виникає на кожній стадії виробництва. Податок значно легший у адмініструванні, має
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значний фіскальний ефект, а також стимулює об’єднання кількох стадій виробництва в одну, що в свою чергу
зменшує базу оподаткування.
На думку багатьох науковців, головним недоліком багатостадійного податку з обігу є кумулятивний ефект
спричинений поступовим збільшення податкового навантаження на кожній стадії виробництва. Це стимулює
розвиток сировинного виробництва і пригнічує розвиток високотехнологічного. В умовах країн
пострадянського простору це створює великі труднощі, адже більшість високотехнологічних підприємств цих
країн є вузькопрофільними[3]. Також, згідно досліджень Інституту економічних досліджень[2], ставка податку
в районі 7%, яка б змогла приносити надходження до бюджету на рівні з податком на додану вартість, буде
занадто обтяжливою для підприємств останньої стадії виробництва.
Ще одною альтернативою є одностадійний податок з обороту, або ж податок з продажу. Базою
оподаткування податку є остання з стадій руху продукції, як правило, роздрібний або оптовий продаж. Тобто,
як і податок на додану вартість, базою оподаткування податку з продажу є кінцевий споживач. В теорії, за
однакових ставок податку, вони мали б приносити однакові надходження до бюджету. Податок з продажу
значно легший в адмініструванні, має більшу фіскальну ефективність, за ним не відбувається відшкодування з
бюджету, зникають стимули для виробників середньої ланки виробництва штучно мінімізувати базу
оподаткування. Але головною перевагою є відсутність оподаткування на проміжних стадіях виробництва,
внаслідок чого відбувається істотне зниження вартості продажу продукції на цих стадіях, що приводить до
вивільнення додаткових фінансових ресурсів для підприємств. Про ефективність цього податку свідчить його
використання у двох найбільших економіках світу – США і Китаї.
Недоліком податку з продажів є важкість визначення кінцевого продавця у роздрібній торгівлі. Також, за
словами Олександра Бетлія з Інституту економічних досліджень, податок з продажу рідко в якій країні
перевищує 10% - при більшій ставці бізнес починає «поголовно йти в тінь»[2].
Розглянувши альтернативи варто зазначити, що незважаючи на всі свої недоліки, податок на додану
вартість лишається найдохіднішим серед розглянутих податків і при цьому не обтяжує додатковими витратами
самих підприємств. В мінусі лишаються тільки споживачі.
Але варто розглянути і інші можливості – зокрема поєднання двох податків. Серед варіантів можливість
поєднання податку на додану вартість і багатостадійного податку з обороту, або ж податку з продажу і
багатостадійного податку з обороту, запровадивши, для прикладу, ставку податку на додану вартість або
податку з продажу на рівні 9-10%, а багатостадійного податку з обороту на рівні 1-2%. Зокрема, в теорії, це має
спричинити зменшення ціни для споживачів на 10%, що може призвести до збільшення фінансових ресурсів у
споживачів, а отже збільшення попиту на інші товари та пожвавлення економіки. Перший варіант вже
розглядає Міністерство доходів і зборів України[4]. І хоча другий варіант більш ефективний, адже витрати на
адміністрування цих податків значно менші, на заваді впровадженню хоча б одного з цих варіантів може стати
зобов’язання передбачене в Угоді про Асоціацію між ЄС та Україною, в якому передбачено дотримання
положень Директив ЄС 2006/112/EC від 28 листопада 2006 року щодо спільної системи податку на додану
вартість.
1. Податковий кодекс України: Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. 2. Бетлій О. ПДВ в Україні: чи спрацює
інший непрямий податок ліпше?: монографія / О. Бетлій, Р. Джуччі, Р. Кірхнер. – Київ/Берлін, Інститут
економічних досліджень/Німецька консультативна група, 2013. – 20с. 3. Молдован О. ПДВ: реформувати не
можна скасувати / О. Молдаван / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: epravda.com.ua /publications
/2010/03/16/229803/. 4. Воронович З. Кому «додає» податок на додану вартість?/ З. Воронович / [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: wz.lviv.ua/economics/123638. 5. Шморгун Л.Г. Податки з обороту і на додану
вартість: порівняльні характеристики в контексті практичного застосування / Л.Г. Шморгун // Проблеми
інноваційно-інвестиційного розвитку. – Київ,2011. – № 2 – С. 233 – 244.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
З метою збільшення прибутків підприємства здійснюють інвестиційну діяльність. Для забезпечення
правильного інвестиційного рішення необхідно провести детальний аналіз альтернативних інвестиційних
проектів, що дає змогу обрати найприбутковіший об’єкт інвестування.
Методи аналізу і відбору інвестиційних проектів поділяються на дві групи. Перша група методів базується
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на концепції вартості грошей у часі і включає: чисту теперішню вартість грошових потоків, внутрішню норму
прибутковості, період окупності, індекс прибутковості, а друга група методів, що призначена для оцінки
ефективності інвестицій, ґрунтується на концепції ставки дохідності і результатах бухгалтерського обліку. Ця
група методів включає: рентабельність інвестиції, рентабельність чистих активів, рентабельність активів
тощо[1].
Першу групу методів оцінки інвестиційних проектів за врахуванням майбутньої вартості грошей можна
поділити на: дисконтні методи, тобто методи, які враховують майбутню вартість грошових коштів у
теперішньому часі, а саме: дисконтований грошовий потік, чиста теперішня вартість грошових потоків,
внутрішню норму прибутковості; недисконтні (статичні) методи, які не враховують майбутньої вартості
грошових коштів, а саме: період окупності, індекс прибутковості.
Метод дисконтованих грошових потоків вимірюють очікуванні грошові надходження на певний момент
часу. Цей метод використовує часову вартість грошей і базується на припущені, що грошова одиниця отримана
сьогодні коштує більше ніж та, що отримаємо в майбутньому. Це пояснюється тим, що кошти, отримані в
сьогодні, можемо інвестовати і отримувати додатковий дохід[3].
Метод чистої теперішньої вартості проекту базується на концепції дисконтованої вартості всіх очікуваних
надходжень. Для розрахунку цього показника визначають ставку дисконтування. Як правило, це ставка
дохідності, яку отримують інвестори від аналогічних інвестицій з подібними ризиками. Після визначення
ставки дисконтування розраховується теперішня вартість майбутніх грошових надходжень. Результат
вирахування з теперішньої вартості всіх доходів теперішньої вартості інвестиційних вкладень є чистою
теперішньою вартістю інвестиційного проекту. Доцільно і необхідно розглядати усі проекти, чиста теперішня
вартість яких є вище нуля. Адже у таких випадках є потенційна можливість отримати більші прибутки, ніж ті,
які закладено внутрішньою нормою прибутковості. Незважаючи на значимість розглянутого методу, він не
може бути визначальним при прийнятті інвестиційних рішень[2].
Метод внутрішньої норми прибутковості полягає у визначенні такої ставки прибутковості, при якій
дисконтовані надходження від інвестицій рівні дисконтованим інвестиційним витратам. Внутрішню норму
прибутковості слід розглядати як найнижчий рівень прибутковості, при якому реалізація інвестиційного
проекту є доцільною. Цей показник є актуальним та інформативним для менеджерів при прийнятті
інвестиційних рішень, оскільки дає можливість визначити різницю між мінімальною нормою прибутковості і
очікуваною прибутковістю. Отримана різниця відображає запас міцності, що дозволяє менеджерам врахувати
прибутковість інвестиції і пов’язані з нею ризики. Водночас, внутрішню норму прибутковості можна
використовувати для визначення темпу росту інвестованого капіталу. Однак цей метод має цілу низку
недоліків, а саме: інвестиційний проект, що характеризується нерівномірними грошовими надходженнями,
може мати декілька внутрішніх норм прибутковості. Це означає, що інвестиції вигідні тільки при умові, коли
вартість капіталу знаходиться в межах певного інтервалу. Також можливі ситуації, коли внутрішню норму
прибутковості визначити неможливо, у таких випадках доцільніше аналізувати грошові надходження з
допомогою чистої теперішньої вартості. А якщо вартість капіталу, як очікується, не буде постійною протягом
усього періоду реалізації проекту, цей метод використовувати так, щоб отримати такий результат, як і при
використанні методу чистої теперішньої вартості не можна[1].
Метод окупності характеризується розрахунком терміну окупності, що являє собою період часу, протягом
якого доходи від інвестиційного проекту дорівнюють першопочатковим капіталовкладенням[3]. Недоліком
даного методу є те,що він ігнорує часову вартість грошей, а також грошові потоки після терміну окупності[2].
Індекс прибутковості проекту розраховується як відношення теперішньої вартості доходів до теперішньої
вартості чистих інвестицій. Очевидно, що переваги матиме проект, у якого індекс прибутковості вищий. Якщо
індекс прибутковості нижче одиниці, - це свідчить про те, що проект не відповідає мінімальній ставці
прибутковості; якщо ж індекс прибутковості дорівнює одиниці, - це відповідає нульовій чистій теперішній
вартості проекту[3]. Недоліком даного методу є ігнорування вартості грошей в часі.
Друга група методів, що призначена для оцінки ефективності інвестицій, ґрунтується на концепції ставки
дохідності і результатів бухгалтерського обліку. В процесі аналізу дохідності інвестиційних вкладень доцільно
виокремити групу показників, котрі будуть давати відповідь на питання, які окремо цікавлять менеджерів і
окремо - власників підприємства.
Показники рентабельності чи дохідності, з точки зору менеджерів підприємства, відображають
ефективність управління інвестиційними ресурсами, а також загальними активами підприємства. В основі
розрахунку таких показників є співвідношення величини прибутку і ресурсів використаних для його
отримання. Інформативними для власників і менеджерів підприємства є такі показники: рентабельність
власного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу і прибутковість на акцію[1].
Таким чином, розглянуті дві групи методів аналізу інвестиційних проектів, незважаючи на їх
недосконалість і недоліки, в сукупності формують інформаційну базу для прийняття відповідного рішення. Ці
298

методи аналізу, доповнюючи один одного, широко використовуються у практичній діяльності і допомагають
менеджерам визначити чи відповідає досліджуваний проект необхідному рівню рентабельності, чи
задовольняються очікування інвесторів. Для того, щоб можна було зробити економічно обґрунтовані висновки,
особливий акцент зроблено на методах аналізу, що враховують вартість грошей у часі. Аналіз показників чистої
теперішньої вартості, внутрішньої норми прибутковості, індексу прибутковості, періоду окупності в сукупності
дає можливість визначити найбільш привабливий проект. Ставка дохідності, що застосовується для
оцінювання, повинна відображати потенційні вигоди і ризики, що очікуються від проекту[1].
1. Нашкерська М. М. Аналітичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень/ Галицький економічний
вісник: Науковий журнал. – № 1 (16) – Тернопіль, 2008. – С. 160–165; 2. Коваленко Л.О. Фінансовий
менеджмент: навч. посібник/ Л.О.Коваленко, Л.М. Ремньова. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 483 с.
3. Партин Г.О Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. – Л.: ВНУ «Львівська
політехніка», 2010. – 332с. 4. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент: підручник/ За ред. А. М.
Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2008. –536 с.
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Організація податкового контролю є обов’язковим елементом управління фінансами країни, оскільки таке
управління накладає відповідальність перед суспільством. Від ступеня ефективності контрольної діяльності
органів, що здійснюють податковий контроль залежить рівень доходів бюджетів та державних цільових фондів.
Податковий контроль є гарантією задоволення публічних майнових інтересів та важливим чинником соціальноекономічної стабільності держави, її фінансової безпеки та однією із передумов створення міцного підґрунтя
інтеграції України у світову економічну систему.
Потреба у цілеспрямованому та постійному вдосконаленні податкового контролю, як системи, яка б
стимулювала економічний розвиток в Україні, через створення умов для залучення інвестицій в її економіку,
розвиток підприємництва; зниження податкового тиску, з одночасним забезпеченням стабільних надходжень до
бюджетів усіх рівнів, засвідчує актуальність теми дослідження і визначає його мету.
Метою публікації є узагальнення завдань та напрямів податкового контролю і формулювання пропозицій,
які покликані сприяти розробці й реалізації ефективної організації контрольної діяльності.
Податковий контроль – система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю
правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з
питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування
та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи[1].
Податковий контроль починається на стадії державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності
через ведення обліку платників податків і зборів (обов’язкових платежів). Цей етап податкового контролю
надзвичайно важливий, оскільки на цій стадії формується інформація про кожного платника податків й
визначаються ризикові суб’єкти господарювання, які без поважних на те причин не сплачують податків та
інших обов’язкових платежів.
Податковому контролю, який має базуватися на принципах незалежності; дієвості; регулярності;
об’єктивності; всеосяжного характеру, притаманні всі суттєві властивості як різновиду державного контролю. В
той же час, йому властиві деякі специфічні риси, які полягають в особливостях його предмета та об’єкта,
суб’єктів контролю та підконтрольних осіб, функцій та завдань, а також видів та способів контролю.
Під предметом податкового контролю слід розуміти встановлення законності та ефективності фінансовогосподарської діяльності юридичних чи фізичних осіб, які беруть участь у податкових відносинах в якості
платників податків чи осіб, що сприяють сплаті податків.
Об’єктом податкового контролю є господарські системи мікро- та макрорівнів.
Контролюючими органами, що забезпечують формування і реалізацію єдиної державної податкової та
митної політики в частині адміністрування податків, зборів та митних платежів й у сфері боротьби з
правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства є органи доходів і зборів та їх
територіальні органи. Інші державні органи: органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової
міліції, прокуратури не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати податків і зборів, навіть на запит правоохоронних органів.
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Перелік документації, яка так чи інакше пов’язана з оподаткуванням та підлягає перевірці під час
податкового контролю, є надзвичайно широким. Це первинні документи, реєстри бухгалтерського обліку,
звітність, пов’язана з обчисленням та сплатою податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.
Важливою умовою ефективності діяльності контролюючих органів є якість податкового контролю, що
включає рівень, повноту, достатність, порядок виконання податковими інспекторами (як суб’єктами контролю)
роботи із забезпечення його цілей, реалізації окремих процедур. Тому першочергового вирішення потребують
питання оптимізації процедур податкового контролю, підвищення якості проведення податкових перевірок та
забезпечення контролю за роботою податкових інспекторів[2, с. 101].
Основними завданнями податкового контролю є: перевірка повноти та своєчасності сплати податків та
зборів до бюджету та державних цільових фондів; контроль правильності визначення бази оподаткування;
перевірка правомірності застосування податкових пільг за податками та зборами; контроль за своєчасністю
подання до контролюючих органів податкової звітності за податками та зборами; аналіз податкових
надходжень; виявлення, усунення та попередження порушень чинного законодавства[3, с. 92].
Податковий контроль здійснюється шляхом: ведення обліку платників податків; інформаційного та
аналітичного забезпечення діяльності контролюючих органів; перевірок та звірок щодо дотримання
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому
законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин[1].
Разом з тим, кожен контролюючий орган самостійно розробляє методику проведення перевірок, що на
практиці призводить до паралелізму в організації контролю та дублювання контрольних робіт.
Тому з метою удосконалення податкового контролю доцільно взаємоузгодити та доповнити нормативноправові акти положеннями щодо:
– визначення повноважень контролюючих осіб та способу здійснення податкового контролю;
– правового статусу учасників контрольної діяльності;
– адміністративних процедур податкового контролю;
– здійснення податкового контролю відповідно до визначених підстав та цілей, які не міститимуть
множинності тлумачень.
Реалізація сформульованих за результатами дослідження пропозицій щодо податкового контролю
сприятиме координації дій різноманітних контрольних органів на стадії планування та організації контрольної
діяльності, зменшенню державного втручання у підприємницьку діяльність, звуженню тіньового сектору
економіки, виконанню податковими органами своїх контрольних функцій у відповідності до вимог
законодавства, налагодженню партнерських взаємовідносин між податковими органами та платниками
податків.
1. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. 2. Вдовиченко М.І. Про ефективність податкової
системи в Україні / М.І. Вдовиченко // Фінанси України. – 2009. – № 3. – С. 99-108. 3. Шевчук О.А. Особливості
податкового контролю в Україні / О.А. Шевчук, Д. С. Деркач // Економіка і управління. – 2011. – № 4. – С. 9096.
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ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК: ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ
Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Використання землі в Україні є платним. Плата за землю – одне із джерел наповнення місцевих бюджетів.
Відповідно до розділу ХІІІ Податкового кодексу України платниками земельного податку є фізичні особи, які
перебувають у власності або користуванні, земельні частки (паї), які перебувають у власності, а також
юридичні особи (підприємства, установи, організації).
Вивчення взаємовідносин власників землі та землекористувачів із бюджетом є актуальним, оскільки дає
змогу виявити існуючі недоліки діючої системи оподаткування земельної власності, землекористування,
причини виникнення та шляхи їх усунення[1].
Відповідно до пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI
плата за землю – це загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної
плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
Плата за землю включає в себе дві категорії платежів:
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1) земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних
часток (паїв), а також постійних землекористувачів.
2) орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності – обов’язковий платіж, який
орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою[4].
Розділ XIII Податкового кодексу, який регулює нарахування та сплату плати за землю у більшій мірі
визначає особливості справляння саме земельного податку. Згідно пункту 269.1 ПКУ платниками податку є:
власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі.
Власники земельних ділянок – юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), які відповідно до
закону набули права власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель
комунальної та державної власності відповідно.
Землекористувачі – юридичні та фізичні особи (резиденти і нерезиденти), яким відповідно до закону надані
у користування земельні ділянки державної та комунальної власності, у тому числі на умовах оренди.
Відповідно до статті 126 Земельного кодексу:
– право власності на земельну ділянку посвідчується державним актом;
– право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право
постійного користування земельною ділянкою;
– право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди землі.
Нарахування громадянам земельного податку проводиться органами Міністерства доходів і зборів України
до 1 липня. Сплата податку здійснюється протягом 60 днів з дня вручення повідомлення-рішення на рахунок
відповідного місцевого бюджету через відділення банків та/або поштові відділення до 29 серпня 2013 року.
Пунктом 274.1 ст. 274 Податкового кодексу визначено, що ставка податку за земельні ділянки,
встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки.
Для оподаткування земельних ділянок, що розташовані в межах населеного пункту, нормативну грошову
оцінку яких не проведено, встановлено ставки податку (в гривнях за 1м2), визначені залежно від чисельності
населення, та коефіцієнти, що застосовуються у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного
значення[3].
Податок за земельні ділянки несільськогосподарських угідь, які розташовано за межами населених пунктів,
нормативну грошову оцінку яких не проведено, що зайняті господарськими будівлями (спорудами),
справляється за ставкою у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АР Крим або
по області.
Податок за інші земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які не є сільськогосподарськими
угіддями, справляється за ставкою наведені в табл.1[2].
Таблиця 1
Ставки земельного податку
Ставка податку
Тип земельної ділянки
1
2
1% від нормативної грошової земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно
оцінки землі
від місцезнаходження);
встановленою
ст.
275 земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну
Податкового кодексу
грошову оцінку яких не проведено;
5% від нормативної грошової земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами
оцінки одиниці площі ріллі по АР населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що
Крим або по області
зайняті господарськими будівлями (спорудами);
5% від нормативної грошової земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами
оцінки одиниці площі ріллі по АР населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
Крим або по області
0,03% від нормативної грошової земельні ділянки несільськогосподарських угідь, розташовані за межами
оцінки одиниці площі ріллі по АР населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, що
Крим або по області
зайняті землями тимчасової консервації (деградовані землі)
У разі якщо платник податків добровільно не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання – такий
платник притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірах: при затримці до 30 календарних днів
включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків
погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем
строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Не є платниками земельного податку платники єдиного податку. Але тільки у разі, коли земля
використовується ними для провадження підприємницької діяльності. Від сплати земельного податку
звільняються інваліди першої і другої груп; фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
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пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”; фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
1. Ібрагімов М.Р Земельне оподаткування: теоретичні постулати та фіскальні реалії в Україні /
М.Р. Ібрагімов // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / За ред. І.Г. Ткачук. –
Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2009. – Вип. V. – Т. 1. –
390с. 2. Земельний податок та орендна плата (плата за землю) [Електронний ресурс] / Форум про
оподаткування, бухгалтерський облік та звітність в Україні. – Режим доступу: forum.byhgalter.com/zemelniypodatok-ta-orendna-plata-plata-za-zemlu-t180.html 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI;
4. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768-III.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Для того, щоб підприємство займало конкурентну позицію на ринку йому необхідно ефективно
використовувати матеріальні, природні, трудові та фінансові ресурси, а також нематеріальні активи, питома
вага яких у структурі активів суб’єктів підприємницької діяльності невпинно зростає. Саме тому виникає
потреба в удосконаленні їх обліку. Актуальною проблемою обліку нематеріальних активів є правильне і
достовірне відображення інформації про нематеріальні активи у звітності підприємства, тобто їх оцінка.
Нематеріальні активи є специфічною категорією, яку складно оцінити через відсутність активного ринку та
визначення вартості майбутніх доходів, які можна одержати від використання цього нематеріального активу, а
також через те, що розробка нематеріального активу не завжди закінчується позитивним результатом, як
наслідок, виникає проблема виокремлення понесених затрат[1]. У міжнародній обліковій практиці існує три
підходи до визначення вартості об’єктів нематеріальних активів: затратний, порівняльний та доходний.
Затратний метод базується на затратах, які необхідно понести, щоб відновити об’єкт, а для тих
нематеріальних активів, які підприємство створює самостійно цей метод базується на включенні всіх витрат на
розробку до собівартості нематеріального активу. Порівняльний метод передбачає використання ринкових цін
для оцінки об’єктів нематеріальних активів. Основним недоліком цього методу є відсутність активного ринку,
що створює перешкоди для реальної оцінки активів. Дохідний метод базується на доходах, які підприємство
очікує отримати від використання нематеріального активу[2].
Кожен з цих методів дає різні значення вартості об’єкта нематеріальних активів, що впливає на визначення
фінансового результату діяльності підприємства і ускладнює аналіз стану та використання нематеріальних
активів. З метою узгодження результатів оцінки варто застосовувати порівняльний аналіз оцінки вартості
нематеріальних активів на основі різних підходів і, таким чином, більш достовірно визначається вартість
об’єкта оцінки[3].
Національний стандарт 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» зазначає, що для визначення
достовірної оцінки нематеріального активу може бути покладений витратний підхід, який ґрунтується на
визначенні вартості витрат, необхідних для відтворення або заміщення об’єкта оцінки.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми є застосування рекомендацій міжнародних стандартів оцінки,
якими передбачено три базових підходи: витратний, доходний та ринковий. Проте, підприємство повинне
самостійно визначити, який метод йому найдоцільніше використовувати та передбачити його у регламенті про
облікову політику.
1. Банасько Т. Проблеми та перспективи дослідження нематеріальних активів в Україні / Т. Банасько
//Економіст – 2010. – № 2. – С.30-33. 2. Кузик Н.П. Актуальні проблеми обліку та оцінки нематеріальних
активів / Н.П. Кузик, О.А. Боярова // Теорія і методика обліку та звітності. – 2010. – № 3. – С. 40-44.
3. Шульга С. Щодо відображення інвестицій в нематеріальні активи / С. Шульга // Економіст. – 2006. – № 1. –
С. 51-53.
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ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ
Аудит є однією з найпоширеніших форм економічного контролю. Він здійснюється аудиторськими
фірмами на основі звертання власника суб’єкта господарювання та укладання відповідної угоди.
Аудиторська перевірка зазвичай застосовується на підприємствах, а в бюджетних установах проводиться
ревізія фінансово-господарської діяльності державними контролюючими органами. Проте з метою запобігання
фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, а також державного
майна було запроваджено новий напрям контролю – державний фінансовий аудит.
Державний фінансовий аудит є видом державного фінансового контролю, відповідно до ст. 3 Закону
України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». Його суть полягає у
перевірці та аналізі органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та
ефективного використання державних чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності
ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього
контролю[2].
Державний фінансовий аудит здійснюється державною фінансовою інспекцією (Держфінінспекція) згідно
Постанови Кабінету міністрів України «Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її
територіальними органами державного фінансового аудиту», у бюджетних установах та суб’єктах
господарювання державного сектору, а також в установах, що отримують кошти з бюджетів усіх рівнів або
використовують державне майно[1]. Аудиторська перевірка здійснюється безкоштовно, а тривалість її
проведення не перевищує 90 днів.
Основною метою аудиту є встановлення причин збитковості державних підприємств, надання
рекомендацій щодо вдосконалення їх діяльності, усунення наявних порушень, а також запобігання їх появі у
майбутньому[3, с. 161].
Основними завданнями державного фінансового аудиту є: визначення ефективності і доцільності
витрачання державних коштів і майна; аналіз виявлених відхилень від встановлених значень показників;
визначення шляхів удосконалення управління бюджетними коштами, державним та комунальним майном, в
тому числі можливості збільшення доходів бюджету тощо.
Аудит проводиться відповідно до плану контрольно-ревізійної роботи, який складається та затверджується
в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.Аудит суб’єктів господарювання державного сектору
економіки, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, проводиться щороку.
Перед початком аудиту керівнику підприємства надсилається відповідне повідомлення із зазначенням
терміну проведення аудиту та переліком відповідальних осіб за його здійснення. Дане повідомлення
надсилається не пізніше ніж за 10 днів до початку аудиторської перевірки.
Процес здійснення аудиторської перевірки складається з чотирьох етапів.
На першому етапі здійснюється планування аудиту з метою збору інформації про правове забезпечення
фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та його систему управління. На цьому етапі
вивчаються та аналізуються нормативно-правові акти, установчі та розпорядчі документи суб'єкта
господарювання; фінансову і статистичну звітність; матеріали попередніх контрольних заходів. Необхідну
інформацію посадові особи Держфінінспекції можуть отримати надіславши офіційний запит або безпосередньо
від керівників суб’єкта господарювання, що перевіряється. Після опрацювання отриманої інформації
складається план аудиту, який затверджує керівник територіального органу Держфінінспекції[1].
Другий етап передбачає підготовку програми проведення аудиту з урахуванням його плану. Програма
проведення аудиту також затверджується керівником територіального органу Держфінінспекції. У програмі
зазначається перелік операцій фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, які передбачається
перевірити, методи, а також відповідальні особи та графік проведення. Із складеною програмою
ознайомлюється керівник суб'єкта господарювання.
Якщо аудит проводиться з ініціативи суб'єкта господарювання або його органу управління, то в такому разі
можливе попереднє узгодження програми проведення аудиту з відповідним керівником. Якість складеної
програми є найголовнішим чинником, який найбільше впливає на результати всього аудиторського
дослідження.
На наступному етапі здійснюється перевірка ризикових операцій фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання, тобто підтверджується або спростовується інформація щодо недоліків і проблем
управління такою діяльністю. Обрані методи перевірки повинні забезпечувати обґрунтованість висновків за
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результатами оцінки рівня управління фінансово-господарською діяльністю суб'єкта господарювання.
Завершальним етапом є складання звіту, в якому обов’язково вказується дотримання законодавства і
забезпечення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання та обґрунтовані
рекомендації щодо її вдосконалення. Звіт подається керівникові суб'єкта господарювання, його органу
управління. Також звіт може надсилатися іншим зацікавленим органам державної влади та органам місцевого
самоврядування, однак лише за рішенням керівника територіального органу Держфінінспекції. Результати
державного фінансового аудиту можуть оприлюднюватися через засоби масової інформації.
Методику проведення державного фінансового аудиту затверджує Міністерство фінансів України. Якщо
під час проведення аудиту було виявлено порушення законодавства, що містять ознаки злочину, то негайно про
це повідомляється правоохоронним органам[1].
Отже, започаткована нова форма контролю – державний фінансовий аудит суб’єктів господарювання
поступово стає одним із пріоритетних напрямів діяльності органів Державної фінансової інспекції. Його якісне
проведення залежить від взаємодії між особами, що здійснюють перевірку та керівниками суб’єктів
господарювання, їх спільне бажання знайти нові шляхи підвищення ефективності господарювання.
1. Питання проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного
фінансового аудиту: Постанова Кабінету міністрів України від 25.03.2006 № 361 / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/361-2006-п. 2. Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII / [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-12. 3. Пушкарьова О. Державний фінансовий аудит суб’єктів
господарювання як пріоритетний напрям діяльності органів Державної контрольно-ревізійної служби /
О. Пушкарьова // Економіка та підприємництво. Науковий вісник «Держава та регіони». – 2009. – №7. – С.
160-164.
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ОСНОВНІ ВІДМІННОСТІ В СИСТЕМАХ КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентна боротьба підприємств-виробників продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках
потребує постійного контролю за витратами та пошуку шляхів для їх оптимізації. Витрати впливають
практично на всі сфери функціонування підприємства, визначаючи його політику ціноутворення, обсяги
виробництва, розмір прибутку, показники фінансового стану, конкурентоспроможність продукції та
підприємства загалом, ефективність управління компанією та ін. Витрати відображають ціну усіх залучених
підприємством економічних ресурсів і, таким чином, характеризують ефективність його діяльності[1, с. 353].
В обліку витрат виробництва важливе значення займає калькулювання, яке трактують як визначення
собівартості одиниці продукції. Для отримання інформації про собівартість продукції та управління процесами
виробництва і контролю за рівнем витрат на підприємствах розробляють калькуляції. Калькуляція – це
розрахунок у грошовому виразі витрат на виготовлення певного об’єкта калькулювання (одиниці продукції,
робіт чи послуг)[3, с. 72].
Послідовність та порядок розрахунків під час складання калькуляції залежить від технології виготовлення
продукції, можливостей локалізації витрат за місцем їх виникнення, наявності супутніх видів продукції тощо.
Зокрема, за рівнем охоплення витрат розрізняють калькуляції повних витрат та калькуляції змінних витрат.
Система калькулювання повних витрат (абзоршен-кост) передбачає включення у собівартість продукції
усіх виробничих витрат на її виготовлення: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших
прямих виробничих витрат, загальновиробничих (непрямих постійних і змінних) витрат. Прямі витрати
відносять до окремих об’єктів калькулювання на підставі первинних документів. Непрямі загальновиробничі
витрати розподіляють за конкретними об’єктами витрат пропорційно до певної бази розподілу.
Перевагою застосування системи обліку повних витрат є її відповідність вимогам міжнародних і
національних стандартів при складанні фінансової звітності, а також можливість її використання при прийнятті
довготермінових (стратегічних) управлінських рішень, що потребують враховувати величину повних витрат
підприємства.
Принципова відмінність між системами обліку повних і змінних витрат полягає у способі врахування
постійних виробничих накладних витрат.
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Калькулювання змінних витрат (директ-кост) – це калькулювання, що передбачає включення до
собівартості продукції лише змінних виробничих витрат[4, с. 491]. При застосуванні системи калькулювання
змінних витрат до витрат періоду відносять не лише операційні витрати (адміністративні витрати, витрати на
збут та інші операційні витрати), а й постійні виробничі витрати, які списують за рахунок прибутку. До
собівартості продукції включають лише змінні виробничі витрати.
Із системою обліку і калькулювання змінних витрат пов’язаний показник маржинального доходу, широко
застосовуваний для аналізу прибутковості і прийняття управлінських рішень. Маржинальний дохід – це різниця
між доходом від реалізації продукції і сумою змінних затрат. Він є проміжним фінансовим результатом, який
повинен забезпечити покриття постійних витрат і отримання прибутку[4, с. 492].
Система калькулювання змінних витрат має два різновиди:
1) простий класичний метод калькулювання (директ-кост), згідно з яким у собівартість включають лише
прямі змінні витрати;
2) розвинутий директ-кост (верівел-кост), згідно з яким у собівартість продукції включають крім прямих
змінних витрат також прямі постійні витрати на виробництво і реалізацію продукції[2].
Перевагами системи директ-кост є те, що процес калькулювання не потребує розподілу постійних витрат;
інформацію про собівартість чи дохід можна отримати з даних фінансового обліку; звіти краще відповідають
вимогам управління. Проте є і ряд недоліків, зокрема: фінансова звітність складена за системою змінних витрат
не відповідає вимогам міжнародних та національних стандартів; необхідність розподілу витрат на постійні і
змінні є трудомістким процесом; система калькулювання змінних витрат не надає необхідної інформації для
прийняття стратегічних управлінських рішень.
Різниця суми фінансового результату за обома системами калькуляції залежить від співвідношення
виготовленої і реалізованої продукції:
- якщо кількість виготовленої і реалізованої продукції однакова, то величина прибутку буде однакова як за
системою повних, так і змінних витрат;
- якщо кількість виготовленої продукції більша, ніж реалізованої, то прибуток за системою змінних затрат
більший, ніж за системою повних затрат;
- якщо кількість виготовленої продукції менша, ніж реалізованої, то прибуток за системою змінних затрат
менший, ніж за системою повних затрат[5].
Отже, обидві системи калькулювання собівартості продукції мають свої плюси і мінуси. Зокрема
розрахунок собівартості продукції за системою змінних витрат включає визначення маржинального доходу, що
забезпечує керівників необхідною інформацією для прийняття управлінських рішень та аналізу прибутковості
підприємства. Застосування ж системи обліку повних витрат дає можливість приймати стратегічні рішення.
Тому вибір тієї чи іншої системи калькулювання собівартості продукції залежить від особливостей
підприємства та завдань, які ставлять перед собою його керівники.
1. Гавриленко В.А. Особливості організації обліку та аналізу витрат основної діяльності металургійних
підприємств / В.А. Гавриленко, В.Ю. Звенячкіна // Наукові праці Донецького національного технічного
університету. Сер.: Економічна. – 2013. – Вип. 4 (46). – С. 353-364. 2. Карпенко О.В. Управлінський облік: навч.
посіб. / О.В. Карпенко, Д.В. Карпенко. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296с. / [Електронний ресурс] –
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3. Партин Г.О. Управлінський облік: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.:
Знання, 2007. – 303с.; 4. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік,
К.Є. Нагірська. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 688с. 5. Облік затрат для управління і контролю.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: fin-admin.com/faqvu.php?id=11.

Шварновська І.В.
гр. ОА-43
Науковий керівник – асист. Оліховський В.Я.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ
На сучасному етапі розвитку економіки в Україні виникає необхідність у впровадженні нових методів
ведення бізнесу, який забезпечить ефективне ведення господарської діяльності та дає змогу суб’єктам
підприємницької діяльності надавати бухгалтерські послуги.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться як за умови створення бухгалтерської служби з головним
бухгалтером, самостійного ведення бухгалтерії керівником або власником підприємства, так ведення
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бухгалтерії аудиторською фірмою або централізованою бухгалтерією та користування послугами спеціаліста з
бухгалтерського обліку. Два останніх способи стають все більш популярним в Україні і передбачають
залучення зовнішніх ресурсів – аутсорсингу[1].
Аутсорсинг – інструмент управління, який передбачає передачу певних функцій сторонній організації за
певну плату і за умови гарантії якості надання послуг та спрямований на підвищення ефективності діяльності
підприємства[2].
Аутсорсинг поділяється на такі види: аутсорсинг бізнес-процесів, аутсорсинг персоналу, виробничий
аутсорсинг та аутсорсинг у сфері інноваційних технологій. Аутсорсинг бухгалтерії є різновидом аутсорсингу
бізнес-процесів, який дає змогу залучити висококваліфікованих фахівців для вирішення різноманітних проблем
та виконання функцій бухгалтерії іншій організації[3].
Процес бухгалтерського аутсорсингу відбувається за такими поступовими взаємопов’язаними етапами:
1. Аналіз внутрішнього середовища підприємства і його оцінка.
2. Аналіз ринку і вибір підприємства-аутсорсера.
3. Укладання контракту.
4. Передача данних та функцій аутсорсеру.
5.Підсумок роботи аусорсингового підприємства та розробка коригуючих заходів.
Використання бухгалтерського аутсорсингу на підприємстві здійснюється по окремих ділянках, так і в
цілому. Тому аутсорсингові операції здійснюють повним, частковим, суцільним, проміжним і
трансформаційним способами. Відповідно, повний аутсорсинг здійснюється за умови повної передачі функцій
сторонній організації, частковий аутсорсинг – певної частини процесів, проміжний аутсорсинг – частини
другорядних функцій. Сумісний аутсорсинг означає, що підприємство одночасно співпрацює з декількома
підприємствами-аутсорсерами та трансформаційний полягає у повній реорганізації діяльності підприємства.
Підприємство-аутсорсер надає послуги з бухгалтерського аутсорсингу та податкового аутсорсингу для
підприємств, які здійснюють податковий менеджмент. Аутсорсингові підприємства виконують такі види робіт:
обслуговування підприємства по загальній та спрощеній системі оподаткування у різних сферах діяльності,
подача звітності в органи пенсійного страхування і в Міністерство доходів та зборів, нарахування заробітної
плати, ведення первинної документації, підготовка і подача статистичної, фінансової, податкової звітності та
здійснення комплексного обслуговування бухгалтерії[4].
Послугами аутсорсингу бухгалтерії користуються різні підприємства, проте, найчастіше користуються
приватні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями, підприємства, які стикалися з випадками
крадіжок, несвоєчасною подачею звітності та сплатою податків або ті, які недавно створились.
Найпопулярнішою послугою бухгалтерського аутсорсингу є послуга «під ключ», адже вона включає
контроль за сплатою податків, складання звітності та своєчасне її подання в контролюючі органи, зберігання
документів та їх архівування[5].
Рішення про ведення бухгалтерського обліку сторонньою організацією оформлюють наказом про облікову
політику. Далі оформлюють договір про надання аутсорсингових послуг, де зазначають розмір послуг, умови
оплати, відповідальність двох сторін тощо.
Економічна привабливість послуги аутсорсингу бухгалтерії залежить від різних факторів: виду діяльності,
системи оподаткування, кількості працівників, обсягу документообігу тощо.
Бухгалтерський аутсорсинг дає змогу знизити витрати на оплату праці штатних працівників, збільшити
прибутковість, уникнути додаткових інвестицій, сконцентрувати увагу на основній діяльності, зменшити
відрахування єдиного соціального внеску, підвищити якість продукції та послуг, що надаються, підвищити
конкурентоспроможність підприємства, збільшити економічний потенціал. Тому він має безліч переваг,
основними з яких є: безперервність надання послуг, зменшення бази оподаткування, зменшення витрат
пов`язаних з навчанням бухгалтерів, відновлення бухгалтерського обліку та гарантія професійної
відповідальності згідно з договором та законодавством, яке надає підприємство.
Проте, існують недоліки щодо використання бухгалтерського аутсорсингу. Головними з них є: недовіра
керівництва підприємства при передачі первинної документації підприємству-аутсорсеру, недотримання
конфіденційності інформації, банкрутство аутсорсингового підприємства, вартість послуг аутсорсингу може
бути вищою за витрати пов’язані з веденням обліку працівниками підприємства та отримання результатів
роботи аутсорсера неналежної якості. Для того, щоб зменшити рівень ризику, необхідно ретельно вибирати
підприємство-аутсорсера та її фахівців.
Таким чином, впровадження бухгалтерського аутсорсингу в Україні дає змогу зосередити увагу на
розвитку підприємства, отримати якісні послуги від фахівців у різних сферах діяльності та використовувати в
діяльності свого підприємства інноваційні технології ведення бізнесу, знизити рівень ризику невиконання
запланованих завдань, отримати кваліфіковану підтримку в складних ситуаціях, а при правильному визначенні
та передачі функції на аутсорсинг бухгалтерії - звільнити час для вирішення більш важливих питань.
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ФІНАНСОВО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ПРАЦЯХ ІВАНА ФРАНКА
Особливу цінність для розвитку фінансової науки в Україні становлять праці І. Франка «Сила податкова
Галичини», «Бюджетний кошторис пана Вишеградського», «Суперечка про дефіцит», «Крайовий бюджет», в
яких висвітлені аспекти соціально-економічного життя в Галичині під час її перебування у складі АвстроУгорської імперії.
Фінансово-аналітичним дослідженням відомий літератор і громадський діяч І.Франко присвятив понад 40
праць. Передусім, це роботи в яких аналізується фінансова політика Австро-Угорської імперії,
характеризується діяльність багатьох фінансових установ, у тому числі комерційних банків, фінансових фондів,
господарських товариств[1, с.54].
Особливу увагу привертають економічні думки І. Франка у працях з фінансів, бюджету, банківництва,
лихварства, фіскальної політики. Тут слід згадати, що ще в студентські роки І. Франко опановував надбання
тогочасної економічної науки, коли мав намір написати підручник з основ суспільної економії. Тому не дивно,
що І. Франко, розглядаючи бюджет Галичини на 1883 рік, переконливо доводив, яку мізерну частину доходів
Австро-Угорської монархії (лише 9,6 %) він становить. Адже питома вага населення Галичини у монархії
становить майже 27 %, а території – більше як 26%. А порівнюючи розвинуту промисловість і сільське
господарство Чехії наприкладі мізерного„...процента податків...” (населення Галичини платило як прямі, так і
непрямі податки. Податок на землю у 1883р. становив 4,33 млн. золотих ринських, податок на будинки — 3,67
млн. та інші доходи — 2,38 млн., на заробітну плату — 745 тис., екзекуційні штрафи — 36 тис. З цих сум на
населення української частини Галичини припадало: податок на землю — 2,67 млн., податки на будинки—2,26
млн., з інших доходів —1,47 млн., на заробітну плату — 459 тис.), що стягується до бюджету Галичини,
доводить не тільки промислову недорозвинутість краю, але й сільськогосподарську, і загалом підтверджує
народну бідність. У той самий час дохід від продажу „арештанського промислу” в Галичині давав більше ніж
21 % того самого доходу у цілій Австро-Угорській державі. Це також свідчить і про надзвичайну репресивність
податкового режиму у Галичині[1, с.78].
Розглядаючи другу частину бюджету – видаткову, учений у статті „Що коштують наші школи?” доводить,
що на фінансування шкіл передбачено лише 11,4 % від бюджету Австрійської монархії (нагадаємо, що
населення і територія краю становлять більш як четверту її частину). Такий же порівняльний підхід Івана
Франка і до аналізу витрат бюджетуна утримання вищої школи (Львівського і Чернівецького університетів) та
гімназійної науки із розрахунку на одного мешканця (Сілезія – 377 крейцерів, Галичина – 14, а Буковина лише
11 крейцерів)[4, с.97].
Вартий уваги і висновок І. Франка про те, що держава у затратах на народні потреби „…єсть для нашого
краю мачухою, що старається, де тільки можна, дати нам якнайменше з очевидною і не обрахованою шкодою
для нашого культурного розвою”.
Контрольний, або аудиторський аналіз був у вченого-економіста І. Франка і при визначенні продуктивних і
непродуктивних видатків за постатейного аналізу бюджету краю за 1876–1880рр. Зокрема, різко критикується
невиправдане збільшення витрат на утримання бюрократичного апарату, видачі у 1880 році 26405 ринських на
витрати з нагоди візиту цісаря і „…всякі інші видатки, котрі не повертаються на потреби економічні, наукові,
санітарні і просвітні”. Незважаючи на твердження „офіційної Австро-Угорської держави”, що Галичина „все
йде до ліпшого”, І. Франко вважав навпаки, що вона „…прямим і скорим кроком йде добанкротства”[1, с.27].
307

Детально знаючи свій край, І. Франко серйозно аналізував і критикував малі бюджетні асигнування на
розвиток сільського господарства, аргументуючи такий підхід захистом інтересів простих трударів.
„Посилаючись на власні публікації про економічне становище селянства Галичини, І. Франко заявив, що не
хоче нікому докоряти у неправдивості чи недобросовісності ”[1, с.25].
Іван Франко – автор двох томів економічних праць, із них близько десяти – на тему розвитку фінансовокредитних відносин у Галичині. Зацікавленість Івана Франка цією тематикою пов’язана, очевидно, із
проблемами перших банків: їх заснуванням, розвитком і наступним банкрутством.
Вивчаючи місцеву практику кредитування, Іван Франко встановив, що Галичина – це класичний край
лихварства. Позики надавали на короткий термін тому, що це було вигідно позиковцям – лихварям-євреям.
Тому найпоширенішими термінами були один місяць та один тиждень. Лихварі передбачаючи, що боржник не
зможе вчасно сплатити борг, дають відтермінування і вже нараховують відсоток на відсотки від позики, і ці
відсотки рахують окремо від боргу[5, c. 377].
«Кредит зробився в теперішнім господарськім житті чимось таким конечним і натуральним, як обіг крові в
тілі», - доходить висновку І.Франко і розповідає про один із перших галицьких банків – Рустикальний банк
(1867-1883рр.). Цей банк мав виразно лихварський характер, і хоча за позики брав відсотки нижчі, ніж сільські
лихварі, та був для них певного роду конкурентом, усе ж, на думку І.Франка. він збільшував «лихварське
здирництво»[3, c. 381].
Іван Франко всебічно досліджував розвиток банківництва. Нагадаємо, що це був період активного
проникнення капіталу в різні сфери економіки (будівництво, залізничну, аграрну галузі, різні види промислу) і
це безумовно не залишилося поза увагою Каменяра. Водночас учений доволі критично оцінював діяльність
банківських службовців. За те, передусім, що дбали лише про задоволення власних потреб, власне збагачення,
вважаючи інтереси своїх клієнтів чимось другорядним, а іноді відверто ними нехтуючи.
Зазначимо, що Іван Франко був прихильником ідеї ощадності, котра набула особливої популярності у 20 –
30-х роках ХХ ст., стимулюючи українців до активної банківської діяльності[2, c. 266].
Таким чином, І. Франко досліджуючи та аналізуючи економічні проблеми Галичини, доводив до
громадськості факти утисків Австро-Угорською імперією нашого краю і захищав інтереси народу.
1. Боль В.Л. Стежка Івана Франка / В.Л. Боль, М.О. Оркуш / – Львів: Каменяр. – 1984 – 163с. 2. Злупко С.
Економічна думка України (від давнини до сучасності). – Л., 2000. – 279с. 3. Левинський В. Франко як
економіст / В. Левинський –Харків: Скрентон, 1957. – 116с. 4. Українські кооператори. Історичні нариси. – Л.,
1999. – Кн. 1 – 121с. 5. Франко І. Лихварство в Галичині: Зібрання творів. – Т. 44. – Кн.2: Економічні праці
(1888 – 1907рр.). – К., 1985 – 561с.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Теоретичні аспекти проблем комп’ютеризації систем бухгалтерського обліку досліджували такі вітчизняні
та зарубіжні науковці, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, В.П. Завгородній, С.В. Івахненков, В.Д. Шквір та ін.
Вони визначили теоретико-методичні підходи, що застосовуються під час комп’ютеризації, сформували
основні вимоги щодо автоматизації на основі вітчизняних, а також міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Але актуальним залишається розвиток комп’ютеризації бухгалтерського обліку в Україні[1-3; 5-6].
Комп’ютеризація процесу опрацювання економічної інформації на рівні підприємств, організацій та
установ, насамперед, пов’язана із задоволенням потреб бухгалтерської служби і зв’язане воно з проблемою
повноти та своєчасності опрацювання інформації, а також якості кінцевого продукту – відфільтрованої
інформації для прийняття рішень.
Сьогодні в Україні спостерігаються тенденції стрімкого застосування інформаційних технологій у всіх
сферах суспільно-економічного середовища. Особливо швидкими темпами розвиваються інформаційні
технології бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. Будь-який бухгалтер-практик працює на комп’ютері та не
уявляє без нього своєї професійної діяльності[7, c.618]. Ситуація на багатьох підприємствах України вимагає
прийняття своєчасних ефективних управлінських рішень. Інструментом для одержання необхідної інформації і
є система бухгалтерського обліку, що надає керівництву підприємства оперативну, достовірну та об’єктивну
інформацію. Ефективне досягнення цього можливе лише при автоматизації бухгалтерського обліку на
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підприємстві, що забезпечить вирішення багатьох завдань. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють суттєво
підвищити якість обробки облікової інформації, зменшити обсяги «ручних» операцій з обробки первинних
документів, систематизації облікових показників, заповнення реєстрів та звітних форм[6, с. 223].
Отже, облікова праця стає процесом творчим, спрямованим на організацію та удосконалення. На
сьогоднішній день практично жодне підприємство не може обійтися без бухгалтерських комп’ютерних
програм, що дозволяють значно полегшити облікову роботу.
До переваг, що отримує підприємство від впровадження облікових систем можна віднести:
- економію оборотних засобів;
- зниження виробничого браку;
- скорочення витрат на управлінський персонал;
- зростання ефективності виробничих потужностей;
- зниження транспортних витрат;
- зниження та зменшення витрат часу на здійснення господарських операцій.
На нашу думку до негативних факторів, що роблять використання інформаційних систем бухгалтерського
обліку нераціональним необхідно віднести:
- застосування багаторівневої технології проектування, кожна стадія якої виконується спеціалістами різної
кваліфікації;
- домінування некомп’ютеризованих функцій інформаційних систем через технічну неможливість або
економічну неефективність управління ними, що не забезпечують прямого доступу працівників до інформації;
- надмірно централізована обробка інформації.
Однак існує проблема, що пов’язана з вибором програмного забезпечення, яке б найбільш повно
розкривало інформацію, сформовану за даними бухгалтерського обліку. Більшість існуючих бухгалтерських
програм самостійно виконують тільки рознесення проведень господарських операцій в реєстрі обліку. Крім
того, як правило, бухгалтерські програми розробляються програмістами, знайомими з обліком з «чужих» слів,
або бухгалтерами, не знайомим з усіма тонкощами системного програмування[3].
Найбільшої популярності серед пакетів прикладних програм у користувачів набула програма "1С:
Бухгалтерія” версія 7.7 для України. Програма побудована з урахуванням особливостей обліку в Україні на базі
Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і має всі характеристики для того, щоб
забезпечити автоматизацію обліку на підприємствах різних галузей. Також варто зазначити, що витрати на
обслуговування і доробку інформаційних систем автоматизації мають тенденцію до підвищення, а фактичний
результат від їх використання залишається на незадовільному рівні. Крім того, створення комп’ютеризованого
бухгалтерського обліку вимагає витрат не лише на розробку та впровадження комп’ютеризованої системи, а
також і на функціонування. Незважаючи на це, економити на впровадженні інформаційної системи
бухгалтерського обліку не варто[4].
Таким чином, ефективність роботи бухгалтерської служби на підприємстві суттєво підвищується завдяки
засобам інформатизації та автоматизації документообігу, що дозволяє оперативно накопичувати відповідні бази
даних про наслідки господарської діяльності та використовувати їх для редагування і друку вихідних
документів, квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати інформаційні послуги, що сприятимуть
розвитку і вдосконаленню системи бухгалтерського обліку.
1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник для студентів вищих
навчальних закладів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»; 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута»,
2002. – 540с.; 2. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита. – К.:
А.С.К., 1998. – 768с.; 3. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку /
С.В. Івахненков //Наукове видання. – Житомир, 2009. – 416с. 4. Івахненков С.В. Інформаційні технології в
організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2003 – 349с. 5. Івахненков С.В.
Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики
/С.В. Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008- № 4. – 54с.; 6. Шквір В.Д. Інформаційні системи і
технології в обліку та аудиті: підручник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2012, - 400с.; 7. Шквір В.Д. Концепції побудови комплексної автоматизованої
інформаційної системи обліку, аналізу, та внутрішнього аудиту / В.Д. Шквір, І.В. Борщук, Н.І. Федишин //
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. - № 647. – С. 618-621.
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АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ЯК ЕТАП ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансова стійкість підприємства формується в процесі всієї господарської діяльності і відіграє важливу
роль. Особливе значення при цьому набуває своєчасна та об’єктивна оцінка ліквідності підприємства.
Дослідження ліквідності підприємства знайшли своє відображення у роботах західних учених - Хелферта
Е., Де Ковні Ш., Таккі К., Уайтинга Д.П., російських дослідників - Черкасова В.Е., Ширінської Е.Б., Астахова
В.П. В Україні дослідження цієї проблеми найшли своє місце в роботах Кизима М.О., Крейніної М.Н.,
Смовженко Т.С., Поддєрьогіна А.М. та ін..
Ліквідність означає здатність активу до швидкого перетворення в грошові кошти, а ступінь ліквідності
визначається тривалістю часового періоду, протягом якого ця трансформація може бути здійснена[1, c. 88].
Ліквідність можна розглядати:
як час,необхідний
для продажу активу

як суму, одержану від
продажу активу

Важливо, що ці аспекти тісно пов’язані між собою, оскільки часто можна продати актив дуже швидко за
короткий час, але із значною знижкою в ціні. Відмітимо також, що суттєвою ознакою ліквідності є формальне
перевищення (у вартісній оцінці) оборотних активів над короткостроковими пасивами. Чим більше це
перевищення, тим сприятливіший фінансовий стан підприємства.
Водночас варто уникати ситуації збереження залишків коштів та інших резервів високоліквідних активів
на довгий термін поза виробничим процесом, бо це призводить до зниження рентабельності виробництва. Про
погіршення можливостей ліквідності компанії свідчить збільшення іммобілізації власних активів, що
виявляється в появі неліквідів, простроченої дебіторської заборгованості, векселів одержаних, прострочених
тощо[2, с. 69 - 74].
Для оцінки реального ступеня ліквідності підприємства необхідно провести аналіз ліквідності балансу.
Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов’язань підприємства його активами, термін
перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов’язань. Для визначення ліквідності балансу
варто зіставити результати по кожній групі активів і пасивів.
Підприємство вважається ліквідним, якщо його поточні активи перевищують його короткострокові
зобов’язання. Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються умови:
Найбільш ліквідні активи (А1) ≥ Найбільш термінові зобов’язання (П1);
Швидкореалізовані активи (А2) ≥ Короткострокові пасиви (П2);
Повільнореалізовані активи (А3) ≥ Довгострокові пасиви (П3);
Важкореалізовані активи (А4) ≤ Постійні пасиви (П4).
Для порівняння ступеня ліквідності різних господарських одиниць розроблено коефіцієнти ліквідності.
Залежно від того, які види оборотних активів беруться до уваги, ліквідність оцінюється за різними
коефіцієнтами. Загальна ж ідея лишається незмінною: зіставлення короткострокових (до одного року) пасивів і
активів, що використовуються для їх погашення. При цьому обов’язково слід мати на увазі, що в балансі
підприємства частину довгострокових позик варто відображати в розділі короткострокових пасивів.
Для правильних висновків про рівень ліквідності підприємства необхідно брати до уваги наступні фактори:
характер діяльності підприємства. Так, у підприємств промисловості та будівництва великі залишки запасів і
малі грошових коштів; у підприємств роздрібної торгівлі велика умовна вага грошових коштів,хоча можуть
бути і значними розміри товарів для перепродажу; стан запасів. У підприємства може бути надлишок або
нестача запасів, порівняно з величиною, необхідною для безперебійної діяльності; умови розрахунків з
дебіторами. Надходження дебіторської заборгованості через короткі проміжки часу після купівлі товарів
призводить до невеликої їх частки в складі оборотних активів підприємства, і, навпаки; наявність чи відсутність
у її складі прострочених і безнадійних боргів.
Вважають, що ліквідність підприємства – це важливий показник фінансового стану підприємства в умовах
ринкової економіки і його головне призначення полягає в дослідженні можливості трансформації саме
оборотних активів, як найбільш мобільної частини майна.
1.Котляр А. Аналіз ліквідності як важливий етап оцінки фінансового стану підприємства / М. Котляр. //
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Вісник ТНЕУ. 2008. - №4. – с.124. 2.Лахтінова Л.А.Уточнення поняття ліквідності суб’єкта економіки в
ринкових умовах підприємницького господарювання / Л.А.Лахтінова //Збірник наукових праць Черкаського
державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – 2009 – Вип.22. С. 144 - 122. 3.Терещенко
С. І. Моделі оцінки платоспроможності підприємств //Фінанси України. — 2001. — № 7. — С. 69—74.
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ПІДХОДИ ДО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Економічне становище в Україні є складним, динамічним та невизначеним. На сьогоднішній день досить
гостро постала проблема збитковості та банкрутства вітчизняних підприємств. За даними Державної служби
статистики України частка збиткових підприємств до загальної їх кількості становить: у 2000р. – 37,7%; у 2005р
– 34,2%; у 2006р. – 33,5%; у 2007р – 32,5%; у 2008р. – 37,2%; у 2009р. – 39,9%; у 2010р – 41,0%; у 2011р. –
34,9%[1].
Науковці приділяють достатньо уваги проблемам антикризового управління на підприємстві. Загальні
питання антикризового управління відображені у працях науковців: Бєляєва С.Г., Бляхмана Л.С., Булєєва І.П.,
Брюховецької Н.Е., Василенка В.О., Градова А.П., Грязнової А.Г., Іванова Г.П., Іванова В.І., Короткова Е.М.,
Колісник М.К., Мельник О.Г., Є. Демінг, Б. Андерсен та інші[3].
Загалом причин депресивного розвитку промислових підприємств існує багато, але головні з них лежать в
інерції сформованої структури виробництва, його технологічної відсталості. На нашу думку, значна частина
збиткових підприємств є причетними до «тіньової економіки». Таке їх становище має певну небезпеку як для
економіки і соціальної стабільності суспільства в цілому, так і для кожного конкретного підприємства зокрема.
У такий спосіб особливої актуальності набуває проблема розроблення та реалізації ефективної системи
антикризового управління, яка, насамперед, повинна ґрунтуватись на своєчасній та дієвій реакції з метою
запобігання (або пом’якшення) впливу на підприємство руйнуючих систему кризових явищ.
Головними особливостями процесу антикризового управління є: мобільність; застосування програмноцільових підходів; своєчасність дій; використання антикризового критерію якості рішень.
З метою ліквідації (попередження) кризових явищ можуть розроблятися документи різного змісту.
Розроблення комплексної антикризової програми уможливлює ґрунтовніше організувати роботу з подолання
кризи.
Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду санації показує, що можна виділити три стратегії, що
характеризують поведінку підприємства в умовах кризи. Перша стратегія управління – активна стратегія –
характерна для підприємств, які здійснюють традиційну політику зі стабілізації свого фінансового положення.
Коли фактори зовнішнього середовища починають впливати на результати діяльності підприємства, то
їхня дія частіше за все залишається прихованою, і якщо можливі зміни в економіці підприємства не будуть
вчасно виявлені, то керівництвом, як правило, вживаються заходи щодо зниження витрат, удосконалення
виробництва, активізації збуту тощо, за допомогою яких передбачається скорегувати погіршення технікоекономічних показників. Коли ці заходи стають малоефективними, у підприємства виникають нові проблеми, і
як тільки стає очевидним, що наростаюче зниження прибутку не є наслідком традиційних дій, то з боку системи
управління виникає необхідність здійснення активних дій.
При реактивній стратегії управлінські рішення запізнюються щодо моменту раціонального початку дій на
певному проміжку часу. Дана ситуація характерна для великих фірм, що мають багаторічний досвід успішної
роботи. При появі окремих симптомів виникнення кризової ситуації керівництво підприємства не достатньо
швидко реагує на ситуацію, вважаючи її тимчасовим явищем.
Планова стратегія управління властива підприємствам, які застосовують неекстраполятивні методи
прогнозування розвитку технології, структурне економічне прогнозування тощо, спрямовані безпосередньо на
виявлення можливих змін, що виникають у зв'язку з дискретними відхиленнями стратегічного характеру.
Отримана таким чином прогнозна інформація є набором відомостей, який дає можливість вживати заходи до
виникнення кризової ситуації. Достатньо визначений горизонт прогнозів дозволяє підприємству виконувати
корегуючі дії до того, коли можливі загрози встигають завдати збитку економіці підприємства[2].
1. Статистичний
щорічник
України.
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рік.
Електронний
ресурс.[Режимдоступу]:
library.oseu.edu.ua/docs/StatSchorichnyk %20Ukrainy%202011.pdf 2. Макаренко І.О. Проблеми антикризового
управління промисловим підприємством // Актуальные проблемы экономики / І. О. Макаренко. — 2005. — № 6.
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ДИСПРОРПОРЦІЇ У ТАРИФНІЙ ПОЛІТИЦІ ПО АВТОКАСКО ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИХ
КОМПАНІЙ
У ринковій економіці фінансова стійкість суб’єктів господарювання є одним з найважливіших елементів їх
ефективного функціонування, чинником стабільного розвитку та економічного благополуччя. Для страхових
компаній достатній рівень фінансової стійкості є також головною умовою їх конкурентоспроможного
функціонування, повного і своєчасного виконання страхових зобов’язань, інвестиційної привабливості та
результатом спільних злагоджених дій усіх ланок страхової діяльності.
Більшість науковців відзначає, що рівень фінансової стійкості страхових операцій є головним індикатором
життєздатності страхової компанії та її спроможності виконувати свої фінансові зобов’язання перед
страхувальниками в умовах негативного впливу зовнішніх і внутрішніх чинників. Дослідженнями в даному
напрямку займались такі українські та російські вчені: В. Базилевич, Т. Бабко, І. Габідулін, Н. Кіріллова Л.
Орланюк-Малицька, С. Осадець, В. Сухов, Н. Челухіна, О. Шевчук, Я. Шумелда та інші.
Сучасний стан страхового ринку України характеризується посиленням конкуренції страхових компаній. У
конкурентній боротьбі за клієнта страховики вдаються або до зниження страхових тарифів, або до зміни умов
настання відповідальності страхової компанії[1, с. 63].
З огляду на забезпечення фінансової стійкості страхової організації слід зазначити, що страхові тарифи
мають бути обчислені таким чином, щоб надходження страхових премій постійно покривали видатки
страховика і забезпечували деяке перевищення доходів над витратами[2. с. 19]. Виходячи з цього, страхова
компанія повинна раціонально встановлювати, уточнювати та коригувати страхові тарифи за видами
страхування, які є збитковими.
Розрахунок величини страхового тарифу є першочерговим завданням для визначення суми страхових
премій компанії та відповідно має вплив на стійкість страхових компаній. Відповідно тарифна політика
страхової компанії повинна базуватися на наступних принципах:
- тарифи повинні максимально відповідати імовірності настання страхової події;
- тарифи повинні бути доступні для широкого кола застосування;
- стабільність розміру тарифів забезпечує довіру до страхової компанії[3, с.216].
Оскільки ціна на страхові послуги суттєво впливає на зацікавленість страхувальника страховою
компанією, нижче наведений рейтинг п’яти страхових компаній України, які надають послуги страхування
КАСКО[5]. Розрахунок страхових тарифів проводився з урахуванням таких умов: вартість авто становила 200
тис. грн., франшиза по пошкодженню – 2%, по викраденню – 5%. Термін дії договору – 12 місяців. Досвід
водіння авто менше трьох років. Термін експлуатації – до 3 років.
Таблиця 1
Рейтинг обраних страхових компаній України по страхуванню автокаско
№
Назва компанії
Страховий тариф (%)
Страховий платіж (грн.)
1
Універсальна
4,31
9025,10
2
Інтер-Експрес
4,52
9040
3
Інтер-Поліс
5,52
11320
4
Оранта
5,93
11860
5
ІНГО
6,14
12280
Отже, з наведених компаній страхова компанія Універсальна є найвигіднішим вибором для
страхувальника. Однак, слід пам’ятати, що не завжди найнижчі тарифи забезпечують найвищу надійність
гарантій страховика. Як показують результати проведеного дослідження, для успішного та беззбиткового
розвитку страховика та забезпечення поєднання інтересів учасників страхових відносин, необхідно ефективно
та раціонально встановлювати ціни на страхові послуги для страхувальників. В свою чергу, це збільшить коло
застрахованих осіб і у майбутньому приведе до отримання економічної вигоди від страхової діяльності.
1. Пікус Р. Управління ціновою політикою страхової компанії / Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип.
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95. – С. 63. 2. Хандшке Є., Лискава К. Фінансова стійкість та платоспроможність страхової організації /
Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. – 2007. – Вип. 94. – С. 19. 3. Горбач Л.М., Каун О.Б. Страхування: навчальний
посібник. – К.: Кондор, 2010. – с.216. 4. Фориншурер / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: forinsurer.com/.
5. Ліга страхових організацій України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uainsur.com/.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИКІВ
Функціонування сучасної ринкової економіки неможливе без діяльності страхових компаній, які є
посередниками на фінансовому ринку та беруть участь у перерозподілі ВВП, забезпечуючи страховий захист та
здійснюючи інвестиційну діяльність. Фінансові ресурси, що акумульовані в інвестиційних портфелях
страховиків розвинених країн світу, у кілька разів перевищують портфелі таких інституціональних інвесторів
як банки, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії. Проте, незважаючи на такі світові тенденції, вітчизняний
страховий ринок при формуванні та управлінні інвестиційними ресурсами стикається із значними проблемами,
які не дають йому можливості максимально використовувати свій потенціал та досягти світових тенденцій.
Питаннями оптимізації, підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхових компаній займались
такі науковці як: С.С.Осадець, О.І.Барановський, В.Д.Базилевич, А.Василенко, І.В. Майдаченко,
О.В.Козьменко. Специфіка управління активами страховиків розглянута у працях А.А.Супруна, Н.В.Ткаченко,
Г.М.Терещенка та ін. Враховуючи результати їх напрацювань, все ж існує потреба у систематизації проблем
інвестиційної діяльності страхових компаній та розробці пропозицій щодо їх вирішення.
Інвестиційна діяльність страхових компаній (СК) обумовлена видами страхових послуг, які пропонуються
страховиками. Так, обсяги інвестиційних портфелів та інвестиційні можливості потенційно більші в компаній
страхування життя порівняно з компаніями non-life[3]. Проте, незалежно від величини акумульованих
інвестиційних ресурсів, інвестиційні портфелі повинні мати оптимізовану структуру. Така оптимізація
передбачає врахування балансу між критеріями дохідності та ризиковості[4]. Окрім того, інвестори,
визначаючи напрями вкладання свої ресурсів, виходять із їх наявної фактичної кількості та тривалості періоду
використання.
Структурно інвестиційний капітал страхової компанії формується із страхових резервів та власного
капіталу. Для нарощення обсягів інвестиційних операцій і отримання більших інвестиційних доходів необхідно
регулювати величину та напрями вкладання коштів із цих структурних елементів капіталу страховика. У Законі
України ``Про страхування`` чітко встановлені види активів, в які може здійснюватись вкладання коштів
страховика, а також визначені межі таких вкладень у кожен із активів[1].
За даними Нацкомфінпослуг спостерігається позитивна динаміка щодо зростання інвестиційних
можливостей вітчизняного страхового ринку. Про це свідчить зростання частки чистих страхових премій у
ВВП. Зокрема частка чистих страхових премій у ВВП зросла з 1,23 % у 2010р. до 1,36 % у 2011р., а в 2012р.
частка чистих страхових премій у ВВП зросла до 1,48%[3].
Основні проблеми інвестиційної діяльності страхових компаній та шляхи їх вирішення узагальнено в табл.
1[3,4].
Таблиця 1
Проблеми інвестиційної діяльності страховиків і пропозиції щодо їх вирішення
Проблема
Пропозиції щодо її вирішення
Відсутність у більшості страхових 1.Покращення інформаційного та кадрового забезпечення СК шляхом
компаній
ретельно
розробленої підготовки висококваліфікованих кадрів з управління інвестиційною
інвестиційної стратегії та власних діяльністю страховика.
висококваліфікованих і професійних 2.Передача страховиками активів у аутсорсинг, оскільки витрати на
менеджерів
з
управління оплату послуг аутсорсингової компанії менші порівняно з тими, які
інвестиційними активами
виникають при самостійному управлінні[2].
Політична
та
економічна 1.Впровадження реальних гарантійних механізмів захисту ресурсів
нестабільність
в
Україні,
що інвесторів за державного нагляду.
погіршують інвестиційний клімат, 2.Скорочення питомої ваги неорганізованого ринку цінних паперів,
недостатність розвитку фондового розширення спектру фінансових інструментів із забезпеченням
ринку
України,
що
обмежує реальних можливостей інвестування в них шляхом підвищення їх
диверсифікацію
фінансових прибутковості та гарантованості повернення вкладень.
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інструментів для інвестування
Низький
рівень
страхових компаній

капіталізації

3.Збільшення частки в інвестиційному портфелі інвестицій в
банківські метали, що захищені від ризику дефолту.
1.Стимулювання розвитку ринку страхування життя, що забезпечує
залучення значного обсягу ресурсів і на тривалий термін.
2.Підвищення рівня страхової культури населення.
Перенесення акценту інвестицій з банківських депозитів на
інвестування в корпоративний сектор економіки, іпотечні сертифікати,
золото.

Падіння відсоткових ставок за
банківськими депозитами, на які
припадає
значна
частка
в
інвестиційному портфелі страховиків.
1. Закон України ``Про страхування`` № 85/96 від 07.03.1996.- [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon4.rada.gov.ua. 2. Волкова А. Аутсорсинг, як механізм зменшення витрат страхової компанії//Страхова
справа. – 2012. - №2 – С.23-25. 3. Козьменко О.В. Нові вектори розвитку страхового ринку України:монографія
/керівник авторського колективу О.В. Козьменко.. Суми: Університетська книга, 2012. – С.245-253. 4. Ключові
ризики глобального страхування та зниження кредитоспроможності страховиків в 2013 році // Страхова
справа. – 2013. - №1- С.27 -32.
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ВПЛИВ ЗНИЖЕННЯ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА РІВЕНЬ ПОДАТКОВОГО
НАВАНТАЖЕННЯ ПЛАТНИКА
Необхідність подолання наслідків світової фінансової кризи та відновлення економічного зростання
спонукає уряди більшості країн поряд із заходами грошово-кредитної політики активно використовувати
інструменти податкового регулювання. Однак варто зазначити, що вплив податкових важелів на економіку
країни потребує чіткої спланованості, системності та прогнозованості рішень.
Податок на прибуток підприємств – один із найважливіших податків, який впливає на доходи Державного
бюджету України. За значущістю у доходах державного бюджету він посідає друге місце після ПДВ (16% від
всіх доходів). Податок на прибуток підприємств стимулює економічне зростання та інноваційний характер
розвитку держави, сприяє спрямовуванню діяльності платників податків у суспільно корисних напрямах.
Недоотримання вказаного податку викликає певні негативні соціально-економічні наслідки. Тому, покращення
справляння податку на прибуток знаходиться серед важливих проблем, від вирішення яких залежить розвиток
бізнесу в Україні[1].
Частково ця проблема вирішується прийняттям Податкового кодексу України, який набув чинності 1 січня
2011 року. Найсуттєвіші зміни відбулися в механізмі розрахунку об’єкта оподаткування, правилах визнання
доходів і витрат та порядок нарахування амортизації. Також було обрано курс на поетапне зниження ставки
податку: з 01.04.2011р. - 23%; з 01.01.2012р. - 21%; з 01.01.2013р. - 19%; з 01.01.2014р. - 16%[2]. Дане зниження
ставки податку на прибуток підприємств дозволить знизити податкове навантаження. Більш детальний вплив
зниження ставки даного податку на рівень податкового навантаження на платників наглядно представлений у
табл. 1.
Таблиця 1
Вплив зниження ставки податку на прибуток підприємств на рівень податкового навантаження
Зменшення податкового навантаження у порівнянні з:
Зобов’язання перед
минулим періодом
з 2010 роком
Роки
бюджетом на кожні 100
на кожні 100 грн. прибутку,
на кожні 100 грн.
грн. прибутку, грн.
%
%
грн.
прибутку, грн.
2010
25
0
0
2011
23
2
8
2
8
2012
21
2
8,7
4
16
2013
19
2
9,52
6
24
2014
16
3
15,79
9
36
Із наведених даних видно, що у 2014р., в порівнянні з 2010р., зобов’язання перед бюджетом на кожні 100
грн. прибутку зменшилось на 9 грн. (36%). Зниження податкового навантаження дозволить, вивільнені кошти
від оподаткування, спрямовувати на збільшення обсягів виробництва, переоснащення матеріально-технічної
бази, запровадження новітніх технологій і призведе до розвитку підприємств і зростання економіки країни в
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цілому[3].
Однією з основних причин зниження ставки податку на прибуток підприємств було зниження тінізації
економіки. Згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України рівень тінізації економіки
становив у 2010 році – 38% офіційного ВВП, у 2011р. – 34%, у 2012р. – 31% (рівень тіньової економіки в
Україні за методом «витрати населення - роздрібний товарооборот» становить 45% від офіційного ВВП). Тобто,
ми можемо побачити, що певний прогрес у цьому питанні є, проте дана статистика не відображає реальний стан
тінізації економіки України, і говорити, що проблему подолано ще зарано[4].
Знижуючи ставку податку на прибуток підприємств, держава прагнула стимулювати інвестиційноінноваційну діяльність і сприяти припливу інвестицій в Україну. Згідно з даними Світового банку приплив
прямих іноземних інвестицій в Україну у 2010 році становив – 6,451 млрд. дол. США, у 2011р. – 7,207 млрд.
дол. США, а у 2012р. – 6,013 млрд. дол. США[5]. Тобто спостерігається певне збільшення інвестицій лише в
2011 році, що швидше за все було спричинене відновленням економіки після кризи, а не зниженням ставки
податку. Зниження ставки податку на прибуток підприємств, за оцінками провідних фінансистів, покращує
умови для роботи великого бізнесу у країні, але не іноземного бізнесу[6]. Як на мене, більш доцільним було б
введення пільг для окремих галузей, спрощення бюрократичних процедур тощо.
Таким чином, на даний момент, зниженням ставки податку на прибуток підприємств держава вирішила не
всі поставлені завдання, але, все ж таки, певних успіхів було досягнуто. Зниження податкового навантаження
на бізнес стимулює збільшення випуску продукції і зумовлює при цьому збільшення прибутку від її реалізації,
що у довгостроковому періоді призведе до зростання економіки і підвищення життєвого рівня населення
загалом.
1. Дропа Я.Б. Податкове навантаження та його вплив на економіку України/ Дропа Я.Б.,Чабан І.// - ЛНУ
ім. Івана Франка – 2009р. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/freu/2009_19/32.pdf. 2. Податковий кодекс України: № 2755-VI від 02.12.2010 [Електронний ресурс] –
Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 3. МединськаТ. В. Податок на прибуток підприємств у
контексті реформування податкового законодавства України/ Мединська Т.В., Корзун Р.Ю.// - Науковий
вісник НЛТУ – 2012р. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/chem
_biol/nvnltu/22_1/308_MEd.pdf. 4. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
[Електронний ресурс] – Режим доступу: me.gov.ua. 5. Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]
– Режим доступу: worldbank.org. 6. Ляшенко В.І. Вплив Податкового кодексу України на розвиток малого
підприємництва: експертні оцінки на етапах обговорення, прийняття та внесення змін /Ляшенко В.І.,
Просуленко А.А.// - Вісник економічної науки України - 2011р. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/venu/2011_2/24.pdf.
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СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Серед найпоширеніших видів банківських операцій у розвинутих країнах світу є споживче кредитування.
Саме цей вид послуг є визначальним стимулюючим чинником інтенсифікації розвитку економіки[4, с.69].
В Україні ототожнюють споживче кредитування і кредит на споживчі цілі. Проте практика розвинених
банківських систем свідчить, що у понятті споживчий кредит концентрується визначення угоди, яка дає
споживачеві особливі можливості правового захисту, що не характерні для інших банківських кредитних
угод[2, с.160].
У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі розглядаються різні аспекти споживчого кредитування.
Цю проблематику досліджували А. Даниленко, А. Мороз, В. Базилевич, В. Василенко, Д. Гриньков, І.
Брідченко. У цих працях висвітлюються основні засади споживчого кредитування Україні, проте це питання
потребує подальшого вивчення.
Проблема розвитку споживчого кредитування в Україні є актуальною. Сьогодні споживчий кредит
розглядають лише у ракурсі кредитування загалом. Такий методологічний акцент не є коректним, оскільки
споживче кредитування має свої особливості. Важливим є вироблення концепції та стратегії розвитку
споживчого кредитування у нашій державі.
Об’єктом кредитування за споживчим кредитом може бути практично будь-який предмет споживання,
товар чи послуга. Банки виступають кредиторами щодо купівлі житла, автомобілів, техніки, витрат на
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навчання, лікування, відпочинок тощо. Споживчий кредит – це кредит, який в Україні надається в національній
валюті фізичним особам на власні потреби (на придбання споживчих товарів та послуг тривалого
користування)[1, с.47].
Існують значні перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні, зокрема надання позик
населенню під купівлю товарів народного споживання. Пояснюється це тим, що при такому виді кредитування
ризиковість операцій значно менша, бо терміни кредитування невеликі (до одного року), а суми порівняно
незначні. Орієнтація такого споживчого кредитування скерована на середній прошарок населення. Розвиток
довгострокового кредитування населення є другим напрямком у цій концепції становлення споживчого
кредитування на вітчизняному ринку банківських послуг. Тому варто зробити акцент на житловому
кредитуванні фізичних осіб, оскільки для банків цей вид кредитування є перспективним. Цей сегмент ринку на
сьогодні перебуває на початку свого розвитку і йому прогнозують значні перспективи, зокрема й для розвитку
банку, оскільки фінансова-кредитна установа надаватиме новий вид банківських послуг, розширить коло своїх
клієнтів і потенційних споживачів[2, с.195].
До недоліків розширення споживчого кредитування варто віднести такі загрози:
 при неправильній оцінці кредитоспроможності фізичних осіб підвищується кредитний ризик;
 покриття суми кредиту й відсотків за ним відбувається із заробітної плати, що сьогодні перебуває на
надто низькому рівні[3].
Заходами для подолання зазначених вище проблем можуть бути такі:
 збереження якісних показників кредитного портфеля при інтенсивному збільшенні його обсягів;
 врегулювання Національним банком України кредитних взаємовідносин між кредиторами і
позичальниками з приводу обслуговування споживчих кредитів;
 розробка механізмів, які унеможливлять кредитування фізичних осіб без інформації про їхні реальні
доходи, а не про номінальні.
В Україні можливе вагоме зростання споживчого кредитування. При цьому варто розраховувати на
зниження ставок за цим видом кредиту, оскільки конкуренція між банками стимулюватиме цей процес.
Водночас, фінансово-кредитним установам варто бути обережнішими при визначенні платоспроможності
позичальників. Для того, аби комерційні банки могли видавати гривневі споживчі кредити з мінімальним
ризиком, потрібно вдосконалити державне законодавство з питань регулювання та контролю діяльності банків;
створити сприятливі умови для підвищення рівня доходів населення. Отже, тенденція розвитку споживчого
кредитування полягає у тому, що кредити стануть доступнішими та вигіднішими, а відтак, на
макроекономічному рівні держави – розвиток цього виду кредитування сприятиме стабілізації і розвитку
економіки країни.
1. Електронний ресурс] / Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua. 2. Васюренко О. В. Банківські операції: навч.
посіб. – 4-те вид., перероб. і доп./ О.В. Васюренко – К.: Знання, 2011. – 324 с. 3. bank.gov.ua – сайт
Національного банку України 4. Улановский А. Потребительский кредит: что нужно знать перед тем, как
идти в банк // Финансы для всех. – 2007. - №12. – С. 10-11.
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ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути якщо не до одержання максимального
прибутку, то принаймі до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не тільки міцно утримувати свої позиції
на ринку збуту товарів і надання послуг, але і забезпечувати динамічний розвиток його виробництва в умовах
конкуренції.
Прибутковість господарюючого суб’єкта є одним з найголовніших показників, що відображають
фінансовий стан підприємства та визначають мету підприємницької діяльності. Тому кожен підприємець
повинен мати обґрунтовану стратегію щодо забезпечення прибутковості свого підприємства.
Питання прибутковості (рентабельності) підприємства висвітлені у працях багатьох вітчизняних та
зарубіжних дослідників. Вагомий внесок у розвиток даної проблематики було зроблено Бланком І.О., який
розглядав проблеми теоретичного та практичного аналізу прибутку підприємства, систематизував показники
рентабельності[1]. Хрущ Н., Приступа Л. присвятили свою роботу систематизації існуючих методичних
рекомендацій щодо оцінювання рівня прибутковості капіталу підприємства та запропонували власну адитивну
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модель оцінки прибутковості активів підприємства, яка дає можливість охарактеризувати економічну
ефективність вкладених фінансових ресурсів у розрізі всіх напрямків діяльності підприємства[2]. У своєму
дослідженні Іщенко Є. наголошує, що забезпечення прибутковості – першочергова задача керівництва
підприємства, але необхідно звернути увагу на шлях отримання кінцевого фінансового результату:
максимізація прибутку чи його лімітування[3]. Хмелевський О. запропонував оцінювати прибутковість
підприємства не тільки з кількісної точки зору, але і з якісної. Автором висунуто гіпотезу, що основним
показником оцінки якості прибутковості підприємства слід вважати частку прибутку від основної діяльності у
величині фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування[4].
Однак, серед економістів ще не сформувався єдиний підхід до аналізу прибутковості підприємства,
методологічна база знаходиться на стадії розробки та постійно трансформується, тому дискусійними є питання
щодо ефективності застосування існуючих методичних підходів до аналізу прибутковості вітчизняних
підприємств, що є основою розробки довгострокового плану по забезпеченню прибутковості підприємства.
Але, незважаючи на це для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових
відносин найбільше значення має пошук підвищення резервів прибутковості підприємства, а саме: збільшення
обсягу реалізації товарної продукції, проведення інвентаризації запасів і обладнання з метою виявлення
надлишків, правильна організація оплати праці робітників відділів збуту, підвищення продуктивності праці,
збереження наявних довготривалих господарських зв’язків, підтримка якості продукції та ліквідація втрат від
браку, правильна тактика в області встановлення цін, зниження собівартості продукції, ефективне використання
матеріальних ресурсів, оновлення основних фондів, послуги банків по факторинговому обслуговуванні.
Правильний розрахунок резервів росту прибутку є необхідним для його планування на майбутній період.
Знаючи перспективну суму прибутку підприємства можна правильно спрогнозувати інвестиційну політику, а
також витрати на соціально-культурні заходи та матеріальні заохочення працівників[5, с. 93].
Отже, прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства в процесі фінансовогосподарської діяльності, забезпечуючи постійну його платоспроможність, стабільність зростання шляхом
оперативного фінансового планування. Для підвищення резервів прибутковості потрібно спиратися на
комплексний фінансово-економічний аналіз роботи підприємства, зокрема вивчення системи результативних
показників, показників організаційного рівня виробництва, використання виробничих потужностей основних
фондів, сировини і матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків тощо.
1. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», 1998. – 544с. 2. Хрущ Н., Приступа Л. Аналіз та
оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. – 2007. – № 7. – С.28-31. 3.Ищенко
Е. Прибыль как критерий эффективности функционирования предприятии // Экономист. – 2005. – №8. –С.9092. 4. Хмелевський О. Оцінка якості прибутковості в іноваційно-інвестиційному розвитку підприємств
машинобудування // Економіст. – 2008. – №3. – С.50-53. 5. Полякова К.Ф. Економіка підприємств. Підручник /
За ред. К.Ф. Полякова. – К.: Епіцентр, 2001, с. 301.
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КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БАНКІВ
Ефективне управління кредитною діяльністю банків України значною мірою пов'язане із розробкою та
реалізацією ними відповідної кредитної політики. Вона дозволяє забезпечувати найбільш ефективне
використання кредитного потенціалу банку, формування оптимального для нього кредитного портфелю, чітку
організацію всього кредитного процесу. Значна роль кредитної політики у забезпеченні ефективності діяльності
і високих темпів розвитку комерційних банків визначає актуальність як теоретичних, так і практичних питань,
пов'язаних із її формуванням і реалізацією.
Огляд існуючих літературних джерел дозволяє констатувати, що в умовах сьогодення немає
загальновизнаних підходів до розкриття суті і складових кредитної політики банків України. Значний внесок у
дослідження сутності поняття «кредитна політика банку», визначення видів кредитної політики банку,
механізму її формування та реалізації зроблено І.С. Гуцалом, В.Д. Лагутіним, О.І. Лаврушиним, Г.С. Пановою,
О.О Любар, О.В. Дзюблюком, Т.С. Павленко, О.А. Криклій та іншими. Проте значна кількість питань
залишається недостатньо розкритими.
Існують різні підходи до розгляду кредитної політики банків на мікрорівні, які є суперечливими, а іноді і
протилежними. Ряд авторів пов’язують кредитну політику виключно із розміщенням фінансових ресурсів
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банків у дохідні активи. Зокрема, окремі науковці вказують, що кредитна політика комерційного банку має
своїм предметом не весь комплекс кредитних відносин, з яким він має справу як фінансовий інститут, а лише ту
частину яка пов'язана із наданням кредиту 2.
На думку проф. Бугая В. та Шевченка В. доцільно виокремити кредитну політику пасивів та кредитну
політику активів банків, а основна ідея кредитної політики – це розуміння нерозривної єдності активів,
зобов'язань і капіталу банку та пріоритетної ролі сукупного портфеля (балансу) в одержанні високого прибутку
за прийнятного рівня ризику 1. Така ж позиція прослідковується у публікації З. Костак, котра вважає, що
кредитна політика банку – це стратегія і тактика банку щодо залучення коштів та спрямування їх на
кредитування клієнтів банку на основі принципів: поверненості, терміновості, цільового використання,
забезпеченості, платності 3.
О. Любар акцентує, що кредитну політику можна розглядати у широкому і вузькому розумінні слова і дає
визначення у вузькому сенсі як систему заходів банку в царині кредитування його клієнтів, здійснюваних
банком для реалізації його стратегії і тактики. Інше визначення автора конкретизує кредитну політику як
основу процесу управління кредитом, що визначає пріоритети в процесі розвитку кредитних стосунків, з одного
боку, і функціонування кредитного механізму – з іншого 4.
Отже, огляд існуючих теоретичних підходів до розкриття суті поняття «кредитна політика банку» свідчить
про відсутність єдиного трактування даного економічного поняття. Ряд науковців таких як О. Дзюблюк, О.
Любар, розглядають кредитну політику як стратегію і тактику банків із розміщення фінансових ресурсів у
дохідні активи з метою одержання прибутку та врахування існуючих ризиків. Інші вчені З. Костак, В. Бугай,
пов’язують кредитну політику не лише з активами, але і з пасивами банків і формуванням ресурсного
потенціалу. Такий підхід на нашу думку прирівнює кредитну і депозитну політику банку.
На основі узагальнення існуючих теоретичних підходів вважаємо, що кредитна політика – це стратегія і
тактика банків з розміщення ресурсів та управління кредитним процесом на всіх етапах організації кредитної
діяльності, що максимізує прибутковість і ефективність банківської діяльності із врахуванням існуючих
кредитних ризиків.
В умовах сьогодення кредитна політика комплексно відображає процес управління кредитним потенціалом
банків. В процесі управління кредитною діяльністю необхідно чітко визначити який різновид кредитної
політики притаманний банківській установі при розміщені фінансових ресурсів. На різновид кредитної
політики банків впливають різноманітні чинники, які залежать від спеціалізації банку, його ресурсного
потенціалу, масштабів діяльності та здатності приймати ризик пов’язані із контрагентами та формами кредиту.
Отже, кредитна політика – вагомий чинник управління процесом кредитування банківських установ.
1. Бугай В.З. Методичні підходи до формування кредитної політики комерційних банків України / В.З.
Бугай, Т.Г. Шевченко // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 4(62). – С. 356-358. 2. Копилюк О.І. Банківські операці.: навч.
посіб. / О.І. Копилюк, О.М. Музичка. – К.: Центр учбової літератури, 2012. –536. 3. Костак З.Р. Особливості
формування кредитної політики банку / З.Р. Костак // Науковий вісник НЛТУ України. –2012. – Вип.22.13. – С.
198-203. 4. Любар О.О. Кредитна політика банків: види та моделі/ О.О. Любар // Вісник університету
банківської справи Національного Банку України. – 2010. – № 3(9). – С.183-185.
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САНАЦІЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
В сучасних умовах розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг підвищуються вимоги щодо
фінансового стану страхових компаній. Одним з актуальних завдань сьогодення постає розробка новітніх
підходів щодо фінансового оздоровлення страхових організацій, яке не можливе без успішного застосування
санаційних заходів.
Антикризове управління страховою компанією визначає процес послідовних дій з розроблення й реалізації
санаційної стратегії. Він передбачає постановку цілей, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища
компанії, вивчення альтернатив розвитку, формування стратегії, пошук необхідних ресурсів та підтримку
взаємин зі зовнішнім середовищем, які дають змогу організації досягти поставлених завдань, забезпечити
безперервний контроль за виконанням стратегії[4, с. 222].
Процес фінансового оздоровлення страхової компанії починається з виявлення причин несприятливої
фінансової ситуації. До головних факторів неплатоспроможності страховика, що впливають на виникнення
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кризових явищ належать: обсяги чистих страхових премій і страхових виплат; склад і структура витрат,
стратегія компанії щодо витрат; тарифна політика компанії; розмір та якість страхових резервів; якість
страхового портфеля; розмір та структура статутного фонду; застосування системи перестрахування;
інвестиційна політика страхових компаній; наявність стратегічних партнерів; маркетингова політика тощо[1,
с.10].
Після виявлення причин неефективного фінансового становища компанії, приймається рішення про
доцільність санації, визначаються її цілі та стратегія, розробляється план санації.
Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення, поновлення або
збереження платоспроможності компанії, скорочення всіх видів заборгованості, формування фондів фінансових
ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів.
У плані заходів щодо покращення фінансового стану компанії слід обґрунтувати обрану тарифну політику,
величину страхових резервів, розмір страхового портфеля, напрями інвестиційної діяльності.
Розрахунок величини страхового тарифу є першочерговим завданням для визначення суми страхових
премій компанії. Правильне визначення тарифної ставки забезпечує необхідну фінансову стійкість страхових
операцій. Завищення тарифів призводить до перерозподілу через страховий фонд залишкових коштів.
Заниження – до утворення дефіциту фінансових ресурсів у страховому фонді та невиконання страховиком своїх
зобов’язань перед страхувальниками[5].
Однією з найважливіших умов забезпечення платоспроможності страховиків є наявність страхових
резервів, достатніх для майбутніх страхових виплат. Абсолютна величина коштів, розміщених у резервах, має
постійно збільшуватися разом із зростанням кількості договорів.
Ступінь дефіцитності ресурсів страхової компанії також залежить від величини її страхового портфеля.
Важливо досягти такого стану портфеля, щоб відношення договорів, які закінчуються, і новоукладених
договорів, як мінімум, дорівнювало 1. Ця умова має поширюватися не тільки на кількість договорів, а й на суму
внесків за ними, на страхову суму, величину ризику і тривалість терміну страхування[2, с. 209].
Успішна інвестиційна діяльність дозволяє страховій організації використовувати частину отриманого
інвестиційного доходу для покриття негативного фінансового результату. Ефективна інвестиційна діяльність
дозволяє страховику залучати страхувальників до участі в прибутку через систему нарахування бонусів чи
повернення частини страхового внеску.
До санаційних заходів страхової компанії можна також віднести: зміну керівництва компанії;
рефінансування дебіторської заборгованості; зниження витрат на ведення справи; оптимізацію структури
страхового портфеля; ліквідацію неефективних структурних підрозділів страховиків.
На заключному етані здійснюється контроль та оцінка санаційних заходів, основна мета якого полягає в
зіставлення запланованих антикризових ідей зі ступенем їх фактичного виконання.
Процес санації, як захід фінансово-господарського оздоровлення страхових організацій, ще не набув
належного поширення в Україні та застосовується досить рідко. Проте, таку ситуацію слід налагодити за
рахунок удосконалення вітчизняного законодавства у сфері санації та банкрутства, підготовки спеціальних
фахівців, кваліфікованих у питаннях фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання.
1. Глущенко С. В. Особливості заходів фінансового оздоровлення (санації) суб'єктів економіки / Глущенко
С. В. // Наукові записки. Т. 107: Економічні науки /НУ "Києво-Могилянська академія". - К., 2010. - С. 7-11. 2.
Добош Н.М. Оцінка фінансової стійкості страховика / Н.М. Добош //Формування ринкової економіки в
Україні.–2009.–№19–С.20– 212. 3. Плиса В. Й. Антикризове управління діяльністю страховика/ В. Й. Плиса, З.
П. Плиса// Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.3. – C. 221 – 226. 4. Шулєшова І.В. Роль
страхового тарифу у забезпеченості стійкості страхової компанії/ І.В. Шулєшова// Вісник САНУ. –2012.– №1.
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РЕСУРСНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Аналіз стану національної безпеки України свідчить, що основні загрози формуються в економічній сфері.
Ресурсна безпека є однією із найважливіших складових економічної безпеки. Конституція України, чітко
зазначає, що поряд із захистом суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної
безпеки є найважливішою функцією держави.[1, с. 13]
В науковій економічній літературі економічну безпеку країни визначають як такий стан національної
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економіки, який дозволяє зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатен задовольняти потреби
особи, сім’ї, суспільства, держави.[1, с.33]
Ресурсна безпека України – це стан захищеності від внутрішніх та зовнішніх загроз важливих інтересів
держави, щодо безперешкодного доступу до природних ресурсів. Головна мета ресурсної безпеки полягає у
забезпеченні умов для стрімкого, ефективного функціонування всіх структурних компонентів економічної
системи держави в даний час, а також високого потенціалу розвитку і зростання в майбутньому. Створити такі
умови можна, ґрунтуючись насамперед на прагненні реалізувати національні інтереси в економічній сфері.[1,
с.380]
Для багатьох країн світу ресурсна безпека – це один з найбільш вразливих напрямів економічної безпеки.
Зважаючи на їх неспроможність забезпечити економічний розвиток за рахунок власних ресурсів.
Україна за різноманітністю корисних копалин, за кількістю родовищ на одиницю площі належить до
найзабезпеченіших мінеральними ресурсами країн світу. Приблизна вартість розвіданих сировинних запасів
оцінюється в 7 трильйонів доларів США. В Україні більше 90 видів мінеральної сировини (близько 8000
родовищ) мають промислове значення. Мінерально-сировинний комплекс України складає 14 % світового
видобутку залізної та 30 % марганцевої руд, 7 % кам'яного вугілля. Цей комплекс складає 48 % промислового
потенціалу України.[2, с.18]
Боротьба за природні ресурси у світі створює значні ризики для країн, які володіють такими ресурсами, але
не мають можливості ефективно їх захищати. Важливою проблемою для України є комплексне освоєння руд.
Наша держава видобуває мінеральну сировину у величезних обсягах (близько 5 % світового обсягу), але тільки
12 % її надходить у виробництво (у західних країнах близько 60 %), а все інше йде у відвали, де у
концентрованому і напівконцентрованому стані містяться стронцій, германій, ванадій та інші рідкісні і
кольорові метали.[11, с.12]
Щороку геологи виробляють промислові запаси корисних копалин вартістю близько 60 млрд дол. США, а
гірничовидобувна промисловість спроможна виробляти товарної продукції на суму не менше 20 млрд дол.
США. Однак сьогодні у загальному споживанні власні ресурси України становлять лише 42 %.
Надійна ресурсна безпека України неможлива без:
 проведення геологорозвідувальних робіт і комплексного освоєння корисних копалин;
 технічного переоснащення гірничовидобувної і гірничопереробної промисловості;
 комплексних заходів щодо ресурсо- і природозбереження, відновлення й охорони природних ресурсів.
Отже, ресурсна безпека є динамічною категорією, що перебуває в постійному русі й видозмінюється під
дією величезної кількості факторів. Найбільше уваги при дослідженні ресурсної безпеки треба приділяти
загрозам, тим умовам і факторам, котрі з огляду на об’єктивні й суб’єктивні причини здатні негативно
вплинути на перелічені параметри стану національної безпеки.
Вивчивши сутність та особливості ресурсної безпеки країни, можна зробити висновок, що для оцінки
ресурсної безпеки держави важливе значення має наявність повноцінної і дієвої системи показників ресурсної
безпеки, яка дала б змогу оперативно та достовірно оцінити економічний ситуацію.[14, с.24].
1. Уманців Ю.М. Механізм економічної політики: Навчальний посібник / Ю.М.Уманців, О.І.Міняйло,
В.І.Косик.- Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. 2 Природные ресурсы [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
fao.org/docrep/014/am859r/am859r12.pdf 3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8
червня 2012 року «Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України»: указ Президента України від
8.06.2012р. № 389/2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua/laws/show/389/201 4.
Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно- правові
засади): підручник / Г. П. Ситник. – К.: НАДУ, 2012. – 544 с.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА
На сучасному етапі, коли економічна ситуація у нашій державі бажала б бути кращою, а поняття
неплатоспроможність, збитковість та банкрутство набуває масового характеру на передовий план виходить
ефективний інструмент подолання негативних явищ в діяльності будь-якого підприємства – фінансова санація.
Фінансова санація - це система фінансово-економічних, заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення
платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства боржника в
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довгостроковому періоді, тобто це сукупність усіх можливих заходів, які здатні привести підприємство до
фінансового оздоровлення[1,c.16].
Поняття «фінансова санація» було досліджене в численних працях таких вітчизняних науковців, як
О.О.Терещенко, І.О.Бланк, М.К. Бондарчук, А.В.Череп та інших[2].
Будь-яке підприємство постійно стикається з низкою проблем, котрі можуть стати каталізатором для
різкого погіршення показників його діяльності. Тому існує необхідність в визначенні основних напрямів
діяльності транспортних підприємств щодо зниження витрат та залучення коштів, реструктуризації боргових
зобов’язань та систематизуванні антикризових заходів. Робота підприємств транспорту (особливо
громадського) становить важливу ланку нормального функціонування суспільства, адже він задовольняє
потреби населення в перевезеннях, що в сучасному світі набуло форми однієї з першочергових потреб.
Зниження витрат є одним із найпоширеніших способів проведення фінансового оздоровлення
підприємства. Витрати транспортного підприємства можна умовно розділити на 5 основних категорій: витрати
на паливно-мастильні матеріали; витрати на запасні частини; витрати на оплату послуг, що пов’язані з оплатою
послуг щодо ремонту рухомого складу основних засобів; витрати на заробітну плату персоналу; інші витрати.
До методів скорочення витрат відносять такі: контроль витрат; аналіз джерел виникнення витрат; проведення
заходів щодо зниження витрат; оцінку отриманого ефекту. Перша категорія витрат складає 60-70% тарифу на
перевезення(якщо, мова йде про громадський транспорт) і суттєво вплинути на його кореляцію неможливо.
Інші категорії витрат більш гнучкі, в плані, їхньої оптимізації.
Іншими заходами фінансової санації транспортного підприємства є: залучення зовнішніх джерел
фінансування; пошук внутрішніх фінансових ресурсів (наприклад, кошти власників, персоналу); ліквідація
дебіторської заборгованості (наприклад, шляхом факторингу); оптимізація структури активів, зокрема, в
частині майна, яке можна здавати в оренду тощо.
Особлива увага при запобіганні кризових ситуацій на транспортному підприємстві повинна приділятись
санаційному аудиту. При його проведенні на транспортному підприємстві особливу увагу приділяють:
- пошуку «вузьких місць», що зменшують ефективність роботи всього підприємства;
- перевірці відповідності цін і тарифів практиці господарської діяльності підприємств даної галузі
(можливо, що в нераціональному або неправомірному ціноутворенні схована потенційна можливість
виникнення кризової ситуації для підприємства);
- показникам роботи персоналу, з точки зору ефективності виконання ними функціональних обов’язків
(особливо стосується водіїв);
- перевірці відповідності оплати праці рівню зусиль і кваліфікації робітників; причинам простоїв,
невисокої продуктивності праці та інших недоліків в операційній діяльності підприємства з точки зору кадрової
політики і організації праці[3,c.80-94].
Отже, ми бачимо, що відсутність системного підходу до застосування заходів управління санацією не
дозволяє транспортному підприємству повною мірою використовувати наявні в них можливості для організації
ефективного протидії кризовому стану, а своєчасне застосування відповідних заходів на певній стадії розвитку
підприємства дозволить не тільки врятувати підприємство від банкрутства, але й запобігати кризовим
ситуаціям у його подальшій діяльності.
1. Колісник М.К., Ільчук П.Г., Віблий П.І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством:
Навчальний посібник –К.:Кондор, 2007. – 272 с. 2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство
підприємств: Навч. посібник / О.О. Терещенко. – Ірпінь: КНЕУ, 2000р. – 412 с. 3. Бочарова Н.А., Верьовка Р.С.
Формування моделі антикризових заходів на АТП. Економіка транспортного комплексу, вип. 19, 2012. с.80-94.
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
В кризових умовах сучасності для відновлення національної економіки та підвищення її
конкурентоспроможності постає першочергова потреба у достатньому обсязі оборотних активів, що забезпечує
функціонування ділової одиниці як основної ланки виробничої системи. Ресурси вітчизняних суб'єктів
підприємництва часто є недостатніми для відтворення і вдосконалення виробництва. Тому оптимізація
структури оборотних активів підприємств та їх використання належить до важливих напрямів
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трансформаційних змін національного господарства.
Система управління оборотними активами повинна забезпечувати реалізацію таких підходів, які б
забезпечували стійкість фінансового стану, кредитоспроможність, інвестиційну привабливість підприємств, і
бути спрямованою на мінімізацію ризику втрати ліквідності підприємством. При цьому, така політика повинна
забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності й ефективністю роботи підприємства.
Перевищення вартості оборотних активів підприємства над його поточними зобов’язаннями може свідчити не
лише про мінімізацію вище зазначених ризиків чи збільшення обсягів виробництва, а й про сповільнення
обіговості оборотних активів. Таким чином, підприємство, повинно обрати певну політику відносно обсягів і
структури оборотних активів залежно від реальної ринкової ситуації[1, c. 188].
Головним критерієм ефективності використання оборотних активів підприємства є швидкість їх руху. Чим
швидше відбувається кругообіг оборотних активів, тим швидше відбувається повний цикл виробництва, і,
відповідно, знижується потреба у додатковому фінансуванні.
Управління оборотними активами повинно включати управління запасами, дебіторською заборгованістю,
грошовими коштами та визначення джерел їх фінансування.
Збільшення оборотності запасів можливе за рахунок реалізації тієї їх частини, яку найближчим часом не
передбачено використовувати у виробництві. Таким чином можливим є вивільнення неефективно
використовуваних фінансових ресурсів та реінвестування їх у більш прибуткові активи.
Управління дебіторською заборгованістю полягає в регулюванні обсягів, термінів погашення та структури
дебіторської заборгованості. Підприємству слід першочергово визначити невигідні для нього товари з точки
зору інкасації. Крім цього, потрібно враховувати реальну вартість існуючої заборгованості, зменшену на суму
безнадійних боргів. Одним із прийомів управління дебіторською заборгованістю може бути оцінка можливості
факторингу.
Управління грошовими активами підприємства має за мету оптимізацію сукупного обсягу їх залишку, що б
забезпечило постійну платоспроможність та ефективне їх використання в процесі виробничо-господарської
діяльності. Проте слід уникати перенакопичення даних активів на банківських рахунках чи в касі банку, а
натомість розміщувати їх в найбільш більш ліквідних активах, щоб вони приносили нову вартість у процесі
свого обігу[2, с.66-67].
Одним з найважливіших етапів в управлінні оборотними активами є вибір способу їх фінансування.
Найбільш поширеним, а інколи й єдиним способом фінансування оборотних активів є кредиторська
заборгованість. Здебільшого спочатку оцінюють власний оборотний капітал. Наявність достатньої суми
власного оборотного капіталу означає, що підприємство може розпоряджатися цією сумою обігових коштів на
свій власний розсуд без ризику невиконання зобов’язань перед кредиторами. Якщо ж власний оборотний
капітал від'ємний, то це означає, що підприємство неспроможне навіть покрити поточні зобов'язання і така
тенденція призводить до кризового стану. Брак власного оборотного капіталу зумовлює зростання обсягу
позикових коштів, зокрема, кредиторської заборгованості, а відтак посилює ризик та підвищує потенційну
загрозу неплатоспроможності.
Для розробки підвищення ефективності управління оборотними активами підприємству необхідно
проводити періодичний аналіз складу і структури оборотних активів, а також виявляти і реалізовувати
невикористовувані у виробництві запаси. Визначення обсягів окремих активів та оптимізація структури джерел
їх фінансування дозволить прискорити оборотність матеріальних запасів, незавершеного виробництва,
дебіторської заборгованості та готової продукції[3, c. 24].
Крім цього, управління оборотними активами повинна реалізовуватись із врахуванням реальної ринкової
ситуації.
1. Ткаченко А.М. Економічна інформація та її вплив на планування господарської діяльності промислового
підприємства: монографія / А.М. Ткаченко. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2007. – 236 с.2.Подольська В.О.
Управління оборотними активами - запорука фінансової стабільності підприємства. // Регіональні
перспективи. - 2004. - №6. - с. 66-67. 3. Зянько В.В. Шляхи підвищення ефективності управління оборотними
активами підприємства [Текст] / В. В Зянько, Н. М. Філатова.// Економічний простір. - № 62. - Вінниця, 2012.
– 24с.

322

Кунинець І.В.
гр. ЕФІм – 11
Науковий керівник: к.е.н., доц. Вівчар О.Й.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В
УКРАЇНІ
Сучасний стан банківської системи України і прогнози розвитку на найближче майбутнє змушує
усвідомити актуальність інноваційної діяльності у даній сфері. Керівництво банківських установ розуміє, що
успішна діяльність комерційного банку пов'язана не тільки із здатністю професійно будувати свою внутрішню
політику, але і пристосовуватися до зовнішніх умов із максимальною для себе користю.
Інноваційна політика банку – це послідовна система заходів, спрямованих на досягнення довготермінової
мети розвитку. Ці заходи пов'язані із запровадженням інноваційних методів роботи, нових банківських
продуктів і послуг для посилення і розширення клієнтської бази та підвищення стратегічної
конкурентоспроможності банку[1].
Інноваційну діяльність банку підпорядковують досягненню головної мети – максимального задоволення
вимог споживачів послугами за мінімально можливих витрат на їхнє розроблення, запровадження, надання та
отримання на цій основі прибутку.
Протягом останніх років більшість вітчизняних банків звертають значну увагу на розвиток послуг у
споживчому кредитуванні. Оскільки, обслуговування фізичних осіб є прибутковим видом діяльності, а також
значним є потенціал росту даного сектору ринку.
Для банку інновація означає створення такого банківського продукту, який:
● має більш привабливі споживчі властивості порівняно з тими, що пропонувалися раніше;
● є якісно новим і може задовольнити неохоплені раніше потреби потенційного покупця;
● потребує використання більш досконалої технології створення[2].
Активний розвиток кредитування фізичних осіб в Україні супроводжується застосуванням систем
автоматизованого прийняття рішень. Поширеними стали різноманітні системи автоматизованого прийняття
рішень при кредитуванні із застосуванням системи рейтингів (скоринг).
Застосування скорингу при прийнятті рішень по видачі позик вимагає існування інфраструктури ринку, яка
не розвинулась би без участі інновацій. Для ефективної роботи таких технологій необхідна наявність бюро
кредитних історій (БКІ), а також спеціалізованих установ по роботі з недобросовісними позичальниками, так
званих колектингових агенств. Існування БКІ дозволяє банкам перевіряти достовірність інформації, що подає
позичальник, виявити і попередити випадки шахрайства, знизити ризики неповернення кредитів. В Україні вже
створено три БКІ, найбільше з них створено «ПриватБанком».
Також, найновішою інновацією у споживчому кредитуванні, яку запропонував «ПриватБанк» є така
послуга, як «Оплата частинами». Оплата частинами – це сервіс, за допомогою якого ви за свою покупку можете
розрахуватися за допомогою кредитної картки «ПриватБанк», без допомоги будь-яких кредитних інспекторів.
Послуга «Виплата частинами» доступна клієнтам «ПриватБанку», які мають кредитну картку. До того ж, ця
послуга вигідна повною відсутністю відсотків і мінімальною комісією, залежно від товару. Є дві технології
оплати частинами: «оплата частинами без переплати» - клієнт не переплачує нічого та «виплата частинами
миттєва розстрочка» - клієнт переплачує лише комісію в сумі 2,25 грн. Також послуга «Виплата частинами»
економить час, адже покупку здійснюють усього за 30 секунд. Оформлення підтверджують чеком із усіма
необхідними реквізитами. Клієнту не потрібно жодних документів або довідок. На сьогодні це найдешевший
вид кредитування, і який має найбільш конкурентні умови на ринку[3].
Тому, із вище наведеного, можна стверджувати, що усе більш очевидною є зростаюча перспективність тих
інноваційних банківських технологій, що мають соціальний відтінок.
Нині поступово збільшується кількість банків, які значну увагу приділяють інноваційним продуктам і
технологіям. Однак поки що цей процес не можна назвати систематичним, він, скоріше, має стихійний
характер. Лише посилення конкуренції внаслідок розвитку тенденцій фінансової глобалізації створить умови,
за яких нехтування інноваційною діяльністю у процесі стратегічного управління банку буде означати неминуче
банкрутство.
1. Кузнєцова А.Я., Карпа Я.Т. Банківський сектор України як джерело фінансування інвестиційноінноваційної діяльності // Вісник НБУ. – 2012. – № 1 (95). – С. 60-63.; 2. Пшик Б.І. Особливості кредитування
банками інноваційної діяльності // Вісник Української академії банківської справи. – 2010. – Вип. 1(14). – С. 8587.; 3. Сайт «ПриватБанку»[режим доступу: old.privatbank.ua/].
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Складність фінансового становища суб’єктів господарювання, особливо за умов фінансової кризи
призводить до необхідності постійного розвитку та адаптації основ фінансової діагностики. Кожне
підприємство має визначити власну межу фінансової стійкості, оскільки недостатня може призвести до його
неплатоспроможності, а надлишкова – сприятиме формуванню надлишкових запасів та резервів.
Питанням фінансової стійкості присвячено широке коло публікацій багатьох вчених-економістів (Грачев
А.В., Федотова М.Ю., Лапуста М.Г., Черненко А.Ф., Галасюк В., Балабанов И.Т., Літвін М.І.).
Фінансова стійкість підприємства – це комплексна, багатофакторна категорія, що відображає
відтворювальний процес і перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів.
Комплексність категорії фінансової стійкості суб'єктів господарювання полягає у відображенні в ній рівня
фінансового стану та фінансових результатів підприємства, його здатності виконувати свої зобов'язання та
забезпечувати подальший розвиток при збереженні кредито- та платоспроможності[3]. Сьогодні відсутня єдина
методологія оцінки фінансової стійкості підприємства. Вітчизняні і зарубіжні учені для цього пропонують
великий перелік показників, серед яких є: показники автономії, маневрування, забезпеченості, майна[2].
Були сформульовані вимоги, яким повинна відповідати система фінансових коефіцієнтів з точки зору
ефективності оцінки фінансової стійкості підприємства:
 Фінансові коефіцієнти повинні бути максимально інформативними і давати цілісну картину фінансової
стійкості;
 Для всіх фінансових коефіцієнтів повинні бути вказані нормативи мінімального задовільного рівня або
діапазону змін;
 Фінансові коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку підприємства як у
просторі (порівняно з іншими підприємствами), так і в часі (за ряд періодів)[3].
З урахуванням вищенаведених умов доцільно обрати тільки основні, найбільш інформативні та значущі
аналітичні коефіцієнти, які відображають основні аспекти фінансової стійкості. На нашу думку, оптимальний
перелік коефіцієнтів оцінки, які з проведеного аналізу економічної літератури найчастіше використовуються та
розкривають сутність фінансової стійкості, повинні бути наступними: коефіцієнт незалежності; коефіцієнт
фінансової залежності; коефіцієнт фінансового ризику; питома вага акціонерного капіталу; коефіцієнт
маневрування; коефіцієнт забезпеченості запасів власним робочим капіталом; коефіцієнт модернізації;
коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення.
Згідно із запропонованим вище оптимальним переліком оцінки фінансової стійкості підприємства
проведено оцінку фінансової стійкості на прикладі ПрАТ «МЗМВ «Оскар» за 2010 – 2012рр..
Проаналізувавши фінансову стійкість ПрАТ «МЗМВ «Оскар» можна зробити наступні висновки: поперше, коефіцієнт незалежності відповідає нормативному значенню, що свідчить про перевищення власного
капіталу над позиковим; по-друге, коефіцієнт залежності показує, що діяльність підприємства не залежить від
позикового капіталу. Питома вага акціонерного капіталу має значення – 0,026 станом на 2012р. і це означає, що
2,6% акціонерного капіталу у загальній сумі активів підприємства. Коефіцієнт маневрування власним капіталом
не досягає норми, що відображає недостатню мобільність власного капіталу. Коефіцієнт модернізації свідчить
про наявність на підприємстві нових основних засобів, які не зношені фізично, і відповідно, морально. Отже
підприємство має ресурси для діяльності та майбутнього розвитку. Коефіцієнт реальної вартості майна
виробничого призначення дає важливу характеристику структури активів підприємства. Показники за 2010 –
2012рр. дещо більші за нормативне значення. Отже можна сказати, що на підприємстві ефективно
використовують кошти і рівень виробничого потенціалу є високим.
Аналізуючи вище викладене, можна зробити такі висновки:
1.Фінансова стійкість передбачає здатність підприємства зберігати нормальний режим функціонування за
найважливішими фінансово-економічними показниками і має розглядатися як результуюча категорія, що
характеризує рівень стійкості роботи підприємства, його здатність забезпечити стабільні показники діяльності й
ефективно адаптуватися до змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах.
2. Удосконалення методичних підходів до оцінювання фінансової стійкості підприємства належить до
найважливіших проблем фінансового аналізу, оскільки недостатня фінансова стійкість може призвести до
неплатоспроможності підприємства та відсутності фінансових ресурсів для забезпечення розвитку
підприємства.
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ФІНАНСОВИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКІВ УКРАЇНИ
Ризик притаманний усім аспектам нашого життя, проте для банківської справи категорія ризику є
домінуючою виходячи з специфіки діяльності банків, як фінансових посередників. Прагнення банку, як
комерційної установи, отримати прибуток пов'язане з ризиком і за відсутності адекватної системи ризикменеджменту може призвести до скорочення фінансових результатів і, як наслідок, до появи негативних
тенденцій у діяльності як окремого банку так і банківської системи загалом.
Проаналізувавши діяльність банківської системи України у першому півріччі 2013 року варто зазначити її
прибутковість, загалом, проте у порівнянні з попереднім періодом показники ефективності діяльності
скоротились майже вдвічі, динаміка фінансового результату була вкрай нестабільною, а показники капіталізації
мали тенденцію до поступового зниження. Незважаючи на намагання НБУ стимулювати економіку і зокрема
розвиток кредитування шляхом зменшення облікової ставки в червні до 7%, а в серпні - до 6,5%, банки, навіть
за наявності попиту не поспішали нарощувати свої портфелі, побоюючись кредитних ризиків[1].
Таким чином, за теперішньої економічної ситуації, що склалась в Україні значної актуальності набуває
питання щодо напрямів удосконалення фінансового ризик-менеджменту з корегуванням на недоліки виявлені в
кризовий період з метою підвищення ефективності функціонування банківського капіталу в країні.
Ризик-менеджмент - це система заходів щодо виявлення, оцінки, профілактики та страхування ризиків і
включає стратегію і тактику управлінських дій[2, с.45].
Кожен банк, з урахуванням специфіки своєї діяльності формує стратегію фінансового ризик-менеджменту,
виходячи із короткострокових цілей прибутковості діяльності та забезпечення зростання ринкової вартості
бізнесу в довгостроковій перспективі.
На протязі 2001-2010 років ризик-менеджмент українських банків зазнає значних трансформацій та
засвідчує свою функціональну неспроможність у період фінансової кризи. Входження іноземних банків у
структуру банківської системи країни несе за собою як позитивні зміни, що проявляються в можливості
вітчизняних банків перейняти сучасні технології оцінювання ризиків та ефективні системи
внутрішньобанківського моніторингу, так і негативні, які призводять до надмірної лібералізації процедур
регламентації банківських ризиків.
Саме у 2008 році банківська система України проявляє свої фундаментальні недоліки зокрема і в плані
фінансового ризик-менеджменту. Втрата довіри до банків несе за собою низку супутніх проблем пов’язаних з
ліквідністю, дефіцитом ресурсів, рефінансуванням. Спостерігається масове вивезення капіталу іноземними
інвесторами і, як наслідок, зростання валютного курсу, що стало одним з головних каменів спотикання адже
53% всіх кредитів було надано в іноземній валюті. Зважаючи на це НБУ вжив низку заходів щодо регулювання
діяльності банків, зокрема їх активних операцій, а також запропонував стратегію управління ризиками, яка
забезпечить мінімізацію можливих втрат.
В наступні роки відбувається пожвавлення банківських операцій, зокрема на кредитному ринку, що
зумовлює підвищену увагу до питання управління проблемними активами, якими суттєво переобтяжені
баланси банків.
Отже в період посткризового розвитку фінансовий ризик-менеджмент банків має бути спрямований на
вирішення методологічних, організаційних, інформаційних та регуляторних питань щодо своєчасності
ідентифікації, оцінювання, моніторингу, регулювання та контролю банківських ризиків з урахуванням
циклічності розвитку економічних процесів та системних виявів глобальної нестабільності.
За результатами даних дослідження можна сформувати ряд рекомендацій НБУ для удосконалення ризикменеджменту вітчизняних банків, а саме:
1. Створити передумови для розвитку ринку продажу проблемних активів;
2. Запроваджувати заходи, що сприятимуть повній адаптації вітчизняної практики банківництва до
положень угоди про капітал Базель ІІ;
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3. Оцінити перспективи впровадження у вітчизняну банківську практику анти циклічного регулювання
достатності капіталу банків за міжнародною угодою про капітал (Базель ІІІ).
1. Офіційний сайт Національного банку України - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: bank.gov.ua.
2.Бондаренко Л.А. Основні інструменти управління кредитними ризиками комерційного банку при
борговому фінансуванні інвестицій / Л. А. Бондаренко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник
наукових праць.-2003. -Випуск 170.– С. 117– 124.
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ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В умовах ринкової економіки фінансові аспекти діяльності підприємства стають особливо актуальними.
При цьому найбільше уваги приділяють забезпеченню стабільності та прогнозуванню можливостей
економічного зростання.
На наш погляд планування фінансової стійкості підприємства повинно включати певну послідовність дій
та заходів:
Етап 1. Планування фінансового розвитку підприємства:
1) постановка завдань стратегії і тактики стійкого фінансового розвитку підприємства;
2) розробка альтернатив розвитку та формування основних шляхів розвитку;
3) оцінка витрат на реалізацію кожної альтернативи використання ресурсів.
Етап 2. Аналіз фінансової стійкості підприємства:
1) оцінка фінансового потенціалу підприємства;
2) аналіз впливу зовнішнього середовища на фінансову стійкість;
3) прогнозування фінансової стійкості підприємства.
Етап 3. Розробка рекомендацій для управління фінансовими ресурсами підприємства:
1) оптимізація використання ресурсів підприємства із врахуванням вимог до економічного розвитку
підприємства;
2) управління фінансовими ресурсами;
3) формування рекомендацій щодо стійкого фінансового розвитку підприємства.
Сильний вплив на фінансовий стан підприємства складає стан дебіторської і кредиторської заборгованості.
Для поліпшення їх стану необхідно[1,с.80]:
- по можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників з метою зменшення ризику несплати
монопольним замовником;
- систематично стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості;
- контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями;
- своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і кредиторської заборгованості.
Ефективне управління оборотним капіталом підприємства передбачає не тільки пошук і залучення
додаткових джерел фінансування, але й раціональне їх розміщення в активах підприємства, особливо в
поточних активах.
Основним завданням управління процесом формування оборотних коштів є забезпечення ефективності
залучення позикових коштів.
Як правило, мінімальна потреба підприємства в оборотних коштах покривається за рахунок власних
джерел: прибутку, статутного капіталу, резервного капіталу, фонду накопичення та цільового фінансування.
Однак у силу цілого ряду об'єктивних причин (інфляція, зростання обсягів виробництва, затримки в оплаті
рахунків клієнтів і ін) у підприємства виникають тимчасові додаткові потреби в оборотних коштах. У цих
випадках фінансове забезпечення господарської діяльності супроводжується залученням позикових джерел:
банківських і комерційних кредитів, позик, інвестиційного податкового кредиту, інвестиційного внеску
працівників підприємства, облігаційних позик.
Ще одним завданням, що стоїть перед підприємством у процесі його фінансової діяльності, є збільшення
капіталу. Основним методом збільшення капіталу є зростання реінвестованого прибутку.
Одним з визначених завдань на сьогодні є забезпечення відносної фінансової рівноваги підприємства в
процесі його розвитку. Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової стійкості і
платоспроможності підприємства і забезпечується формуванням раціональної структури майна та капіталу,
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ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім
рівнем самофінансування інвестиційних потреб. Формування механізму управління фінансовою стійкістю
дозволить керівникам використовувати його для забезпечення стабільного функціонування та прогнозування
розвитку підприємства в майбутньому.
1. Білик М.Д. Методи фінансового планування і прогнозування в управлінні фінансами // Збірник наукових
праць. – Київ. Науково-дослідницький економічний інститут. – 2006. – Вип.9. – С.79-84.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Мале підприємництво є одним із основних важелів формування і функціонування національної економіки з
ринковим механізмом господарювання та відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку держави.
Тема розвитку малих підприємств в Україні справді є актуальною, адже саме всебічне проникнення малого
підприємництва до соціально-економічної системи є необхідною передумовою переходу економіки країни на
ринковий шлях, ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розвитку інноваційної діяльності,
розв'язання проблем зайнятості, підвищення рівня життя населення як в кожному окремому регіоні зокрема, так
і у державі в цілому. Постійний розвиток конкурентного середовища, невід'ємною складовою якого є мале
підприємництво є запорукою економічного зростання, раціонального й ефективного використання ресурсів
території. Однак, на жаль, в Україні існує ряд проблем, які суттєво гальмують розвиток малих підприємств, і
вирішення яких повинне стати одним з перших завдань влади[1].
Специфіку становлення сфери малого бізнесу в умовах ринкової трансформації економіки України,
дослідження регіональних аспектів розвитку та функціонування малих підприємств, регуляторного впливу на
нього державних та місцевих органів влади висвітлювали в своїх працях вітчизняні вчені І. Алексєєв, В.
Андрушко, О. Бандурка, О. Барановський, Л. Безтелесна, Ф. Бутинець, 3. Варналій, Л. Варотіна, О. Гаврилюк,
Г. Дзісь, Л. Дмитриченко, Ю. Єхануров, Я. Жаліло та ін.
В процесі дослідження питання виявлено, що малі підприємства функціонують в умовах дефіциту
основних ресурсів, визначеного такими причинами:
- недостовірність і важко доступність інформації про наявність і умови надання ресурсів, особливо для
новостворених підприємств;
- порушення принципу відкритого представлення ресурсів наконкурсній основі;
- надання нерухомості й устаткування переважно на короткострокової оренди.
Аналізуючи діяльність малих підприємств, можна виділити такі негативні фактори, які впливають на їх
розвиток:
1. недосконала система оподаткування, яка стає надто обтяжливою для малих виробників;
2. високий рівень тінізації у малому бізнесі;
3. низький управлінський рівень, брак знань, досвіду та культури ринкових відносин;
4.недостатня інфраструктура підтримки малого підприємництва;
5. брак повної і вірогідної інформації про стан та кон'юнктуру ринку, низький рівень консультаційних
послуг та спеціальних освітніх програм;
6. практична відсутність державної фінансово-кредитної підтримки[2].
Загальні параметри розвитку малого підприємництва в Україні не відповідають можливостям і потребам
української економіки. За кількістю малих підприємств, їхнім внеском до загального обсягу виробництва,
зайнятістю працівників та іншими показниками Україна значно відстає від розвинених країн світу. Потенціал
малого бізнесу як фактора розвитку економіки не вичерпано, актуальною є проблема розроблення та
удосконалення системної стратегії розвитку малого підприємництва, яка повинна будуватися на основі аналізу
поточного стану малих підприємств та їх нагальних проблем.
Для розвитку малих підприємств економічно значущими є якісні переваги: здатність швидко реагувати на
зміни кон'юнктури ринку, оперативно освоювати нову продукцію, змінювати обсяги виробництва. Однак рівень
розвитку малих підприємств, проте, залишається незадовільним у нашій країні. У сучасних умовах ця проблема
є однією з головних для української економіки, тому вирішувати її повинна держава шляхом створення
необхідних умов і підтримуючи вітчизняного малого виробника. Проте, в Україні, все ж таки, для ефективного
розвитку малого підприємництва є всі необхідні передумови, включаючи високий ресурсний, виробничо327

технологічний, науковий, кадровий потенціал[3].
1. Долгоруков Ю., Кутман О. Про розвиток малого підприємництва. // Економіка України. - 2005. - №12. С. 11-18. 2. Комарницький І., Офік М. Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва. // Регіональна
економіка. - 2005. - №4. - С. 50-58. 3. Прокопенко О.В., Криворучко Л.Б. Малі підприємства України: поточний
фінансово-економічний стан// Механізм регулювання економіки. – 2010. – №3. – с. 168-175. 4. Фоміна О.М.
Джерела формування фінансових ресурсів малих підприємств// Торгівля та ринок України: Темат. зб. наук.
праць з проблем торгівлі та гром. харч, вип. 13. – Том І./ Гол. ред. О.О. Лубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С.
176-180.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
В сучасних умовах підприємства змушені працювати в конкурентних умовах господарювання.
Конкурентоспроможність підприємства залежить від його фінансової стійкості, яка є одною з головних умов
життєдіяльності і розвитку підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність
операційного, інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів,
постачальників, власників. Тому одним із найважливіших завдань, що постали перед вітчизняними
підприємствами є підвищення рівня фінансової стійкості.
Теоретико-методичні питання фінансової стійкості містяться в наукових роботах Борисової В.А.,
Василика О.Д., Галушка О.С., Івахненка В.М., Ковальова В.В., Козака В.Г., Костирка Л.А., Крейніної М.Н.,
Ляшенко Ю.І., Мниха Є.В., Негашева Е.В., Пелипенка Л.П., Поддєрьогіна А.М., Сав`яка І.Я., Сайфуліна Р.С.,
Ференца І.Д., Шеремета А.Д., Чепурка В.В., Чупіса В.А. та інших вчених.
Багато дослідників трактують фінансову стійкість як сукупність характеристик підприємства, що
визначають платоспроможність, здатність розраховуватись за борги, забезпечувати неперервність виробництва
та реалізації продукції, розширення обсягів виробництва, прибутковість виробництва.
Фінансова стійкість розглядається у вузькому значенні як спроможність підприємства за рахунок власних
коштів забезпечувати діяльність або запаси і витрати, у широкому — як складова загальної стійкості
підприємства й особливий фінансовий стан. Отже, фінансова стійкість підприємства означає здатність господарюючого суб'єкта функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у мінливих умовах
внутрішнього і зовнішнього середовищ[1,c.114].
До внутрішніх факторів, які впливають на фінансову стійкість, відносять галузеву належність
підприємства, структуру продукції, що випускається, обсяг сплаченого статутного капіталу, рівень витрат і
його динаміка порівнянно з доходами, стан майна підприємства і стан фінансових ресурсів.
До зовнішніх чинників, які впливають на фінансову стійкість підприємства, належать економічні умови
господарювання, рівень розвитку техніки і технологій, платоспроможність споживачів, рівень доходів
споживачів.
Забезпечення фінансової стійкості можливе лише завдяки ефективному управлінню формуванням та
використанням фінансових ресурсів підприємства, зокрема управлінню структурою капіталу[3].
Управління фінансовою стійкістю підприємства має ґрунтуватись на системі принципів та методів
розроблення і реалізації управлінських рішень, пов’язаних із забезпеченням постійного зростання прибутку,
збереженням платоспроможності і кредитоспроможності, підтриманням фінансової рівноваги.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємства треба зосередити увагу на управлінні внутрішніми
факторами його діяльності, яке полягає в: реалізації найефективніших шляхів збільшення обсягів і оптимізації
структури активів; підтриманні ефективності використання необоротних активів; оптимізації складу і
структури поточних активів, раціоналізації їх обороту; оптимізації структури власних фінансових ресурсів;
мобілізації позикового капіталу; забезпеченні самофінансування за рахунок прибутку, оптимізації податкових
платежів та здісненні ефективної амортизаційної політики[2, с.568].
Управління фінансовою стійкістю відіграє важливу роль в системі розвитку підприємства. оскільки
фінансова стійкість це не лише здатність підприємства зберігати рівновагу активів і пасивів, а й здатність
маневрувати коштами, що забезпечує розширене відтворення в процесі управління впливом внутрішніми та
зовнішніми чинниками. Вибір правильної моделі управління фінансовою стійкістю є необхідною умовою
підвищення конкурентоспроможності підприємства, дає змогу розширити бізнес та позитивно впливає на
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загальний фінансовий стан підприємства.
1. Кремень В. М. Оцінювання фінансової стійкості підприємства / В. М. Кремень, С. Я. Щепетков //
Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С. 107–116. 2. Приймак І. Фінансова стійкість підприємства як
об’єкт фінансового менеджменту / І. Приймак, М. Гануляк // Вісник Львів. УН-ТУ. – 2010. – Вип.44. – С.563570. 3. [Електронний ресурс] – режим доступу. vns.lp.edu.ua.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Якість управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення
фінансового менеджменту. Це питання є особливо актуальним за умов докорінних змін фінансових відносин,
ускладнення ринкової ситуації, постійної зміни впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища щодо
підприємства. Ефективність діяльності і розвиток бізнесу сьогодні залежать від трьох основних чинників: поперше, від державної політики в галузі підприємництва; по-друге, від впливу фінансової системи на розвиток
малого та середнього бізнесу і, по-третє, від рівня організації фінансового менеджменту на підприємстві.
У нашій країні практика ефективного фінансового менеджменту перебуває поки лише на стадії
становлення, зіштовхуючись із об’єктивними економічними труднощами, недосконалістю нормативно-правової
бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в кризових економічних умовах. Подальше просування
країни по шляху ринкових реформ і подолання кризових економічних тенденцій вимагає використовувати
сучасні методи фінансового менеджменту.
Проблемам фінансового менеджменту присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема
І.А.Бланка, М.Д. Білик, Є.Брігхема, О.М.Карасик, В.В.Ковальова, Л.Н.Павлової, О.О. Терещенко,
А.Д.Шеремета, Ван Хорна Дж. К., Сигела Джоела Г. та інших.
Роль фінансового менеджменту, як комплексу взаємопов'язаних управлінських рішень і заходів на різних
рівнях управління фінансовими ресурсами у сучасних умовах об'єктивно зростає. Практика свідчить, що жодне
стратегічне або навіть і тактичне рішення менеджерів не буде виконане, якщо воно не підкріплене, рухом
фінансових ресурсів. Отже, від того, наскільки пов'язані між собою управлінські рішення та наявні фінансові
можливості залежить успіх в бізнесі.
Функції фінансового менеджменту необхідно розглядати з двох позицій – з позиції фінансів підприємств і
з позиції менеджменту. Тобто, фінансовий менеджмент має подвійну систему функцій. З позиції фінансів
підприємств фінансовий менеджмент виконує функції забезпечення, розподільчу і контрольну. З позиції
менеджменту в системі фінансового менеджменту здійснюють такі функції як фінансове планування,
організація фінансів, фінансове регулювання, мотивація працівників фінансової служби, фінансовий контроль[1
с. 23-31].
Якісний рівень використання фінансових методів та інструментів залежить від професійності фінансового
менеджера та визначається його знаннями у сфері фінансів і кредиту, банківської, біржової і фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку, вмінням аналізувати фінансову звітність. Фінансовому менеджеру
необхідно орієнтуватись у валютному законодавстві, вміти працювати на фінансовому ринку. У сучасних
умовах підвищується значення творчого підходу до роботи, креативності, самостійності в прийнятті рішень,
ініціативності тощо.
Формування фінансового менеджменту на підприємстві, має охоплювати такі основні аспекти:
- перебудова всього механізму управління підприємством з врахуванням необхідності створення служби
фінансового менеджменту;
- розробляння організаційних структур управління з їх розподілом на центри фінансової відповідальності;
- організація роботи фінансового менеджменту з чіткою системою інформаційного обміну, що сприятиме
оперативному реагуванню на зміну ситуації в роботі підприємства;
- розробка стандартів управлінського обліку, що забезпечить оперативне надходження й узагальнення
необхідної фінансової інформації;
- автоматизація фінансових розрахунків, яка має бути закріплена засобами сучасних інформаційних
технологій[2 с. 272].
Можна зробити висновок, що запровадження чи вдосконалення системи фінансового менеджменту є
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ефективним інструментом, який забезпечує своєчасне виявлення та попередження проблем у діяльності будьякого підприємства.
1. Мринська Т.С. Роль фінансового менеджменту в діяльності підприємств / Т.С. Мринська // Науковий
вісник Академії муніципального управління. - 2012. - № 6. - С. 23-31. 2. Терещенко О.О. Антикризове фінансове
управління на підприємстві: монографія / О.О. Терещенко – К.: КНЕУ, 2009. – 272 с.
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МЕТОДИ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
Умовою життєздатності будь якого підприємства й основою його розвитку в умовах конкурентного ринку
є стабільність. Головним компонентом загальної стійкості підприємства є фінансова стійкість, яка відображає
такий стан його фінансових ресурсів, при якому підприємство, вільно маневруючи грошовими засобами, здатне
забезпечити постійний процес виробництва й реалізації продукції. Традиційні методи аналізу фінансової
стійкості підприємства передбачають вивчення тенденції таких показників, як структура капіталу, дохідність,
платоспроможність, рентабельність, ліквідність тощо[1, c.283]. Але в умовах світової економічної кризи
відбуваються різкі коливання макроекономічних показників, що зумовлює проблеми для виявлення та
екстраполяції тенденцій показників на рівні окремо взятих підприємств.
Тому все частіше фірми покладаються на статистичні моделі для оцінювання та регулювання фінансових
ризиків. Такі моделі набувають все ширшого використання через те, що вони забезпечують узгоджену основу
для виявлення, аналізу ризиків. Однак, зазначені вище моделі ґрунтуються на певному спрощенні реальності і
не можуть охопити кожен аспект ризиків. Для усунення цього недоліку, ризик-менеджери розробили систему,
відому як "стрес-тестування", що стала важливим елементом контролю діяльності не тільки підприємств, а й
банків, страхових компаній та фінансової системи загалом. Стрес-тестування є інструментом перспективного
аналізу фінансової системи підприємства, оскільки його завдання - оцінити наслідки можливих
макроекономічних подій, імовірність яких точно не відома.
Незважаючи на те, що метод був розроблений ще в 1990-х роках, єдиного підходу до побудови моделі
тестування немає. Існуючі на сьогодні методи поділяють на три основні групи:
1) тести чутливості, які застосовуються переважно для оцінки значних зрушень у фінансових змінних та їх
впливу на ліквідність, відсоткові ставки тощо без конкретизації причин таких зрушень;
2) тести сценаріїв, які використовуються для стратегічної оцінки комплексних явищ та показників.
Основним інструментом, що забезпечує реалізацію даних тестів є економіко-математична модель векторної
авторегресії (VaR);
3) тести екстремальних величин, що базуються на оцінці реалізації найгіршого варіанта розгортання подій
чи комбінації факторів ризику, внаслідок чого підприємство може понести максимальні збитки.
За допомогою стрес-тестування підприємства мають можливість визначати особливо вразливі місця
окремих сфер бізнес-діяльності. Доцільність проведення стрес-тестування зумовлена:
– фактично існуючими загрозами, на які наражаються бізнесові структури в процесі своєї діяльності;
– потребою чіткої ідентифікації ризиків діяльності підприємств;
– потребою зменшення та усунення фінансових втрат[2, c.270].
Зокрема, стрес-тестування доцільно проводити за умови погіршення платоспроможності контрагентів,
різкої зміни відсоткових ставок за кредитами, суттєвих коливань валютних курсів, ризику зниження фінансової
стабільності, ризику ліквідності, ймовірності настання ризику неплатоспроможності підприємства, різкої зміни
вартості іпотечної застави чи суттєве зниження вартості житла тощо.
Здійснюючи стрес-тестування підприємство може оцінити ризики та визначити спроможність протистояти
потрясінням на фінансовому та товарних ринках. Окрім цього, за допомогою стрес-тестування підприємство
може визначити обсяг збитків у цілому та за окремими видами діяльності, а також свої потенційні можливості
покривати ці збитки.
За результатами стрес-тестування менеджери підприємств можуть визначити підготовку всіх стратегічних і
тактичних заходів, які дозволять врегулювати проблемні та напружені ситуації й, відтак, послабити вплив
різних ризиків на діяльність підприємств та організацій[3, c.13].
Отже, загалом можна стверджувати, що стрес-тестування є ефективним інструментом ризик-менеджменту,
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тому що він забезпечує ризик-менеджерів додатковою інформацією про можливі види обсягів витрат. Окрім
того, стрес-сценарії часто можуть бути ефективним інструментом комунікації як всередині фірми, так і з
зовнішніми суб’єктами, такими як керівники та інвестори, а отже можуть використовуватися підприємствами
для внутрішніх і зовнішніх цілей.
1. Косова Т.Д. Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків, страхових
компаній і підприємств. / Т.Д.Косова // Вісник ДонДУЕТ. – 2012. – № 4. – С. 281-293. 2. Живко З.Б. Стрестестування для бізнесових структур як чинник економічної безпеки / З.Б.Живко // Науковий вісник НЛТУ
України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 269-276. 3. Lopez I. Stress Tests: Useful Complements to Financial Risk Models FRBSF Economic Letter, 2005.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Результати діяльності підприємства та його рентабельність багато в чому залежать від такої важливої
економічної категорії, як витрати підприємства.
Саме тому потреба в дослідженні сутності, структури, особливостей та ефективності формування і
використання витрат на підприємстві та пошук шляхів їх оптимізації є актуальною і зумовлює необхідність
подальшого проведення досліджень[1].
Дослідження структури витрат та шляхів їх оптимізації знайшло відображення у наукових роботах
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких: А.Д. Чандлер, А.Ю. Юданов, О.Ю. Амосов, Ю.О.
Шумило, В.М. Панасюк, М.О. Данилюк, В.Ф. Палій, І.В. Романенко, Я.В. Соколов, І.П. Ніколаєва, А.С.
Гальчинський, С.В.Торопов, О.М. Бандурко, Б.Мігалатий, Є.Ф. Брігхем, Дж. Шанк та інші[2,3].
Будь-яка діяльність супроводжується витратами, які утворюються у процесі формування та використання
ресурсів для досягнення мети підприємства. Успішне функціонування підприємства залежить від управління
витратами, яке спрямоване на підвищення його конкурентоспроможності й прибутковості.
Основним завданням управління витратами є пошук шляхів найефективнішого використання наявних
обмежених ресурсів за допомогою основних функцій: планування, калькулювання обліку, аналізу і контролю
витрат внутрішньовиробничої діяльності, які взаємопов'язані між собою. Кожна окрема господарююча
структура на підприємстві виконує ті чи інші функції управління витратами, але перед усіма ними стоїть одне
завдання - оптимізація витрат.
Оптимізація у теорії – це шляхи пошуку найефективніших методів господарювання в умовах обмежених
фінансових можливостей. На практиці це виглядає і сприймається дещо по-іншому, а саме відбувається їх
скорочення[3].
Можна навести такі шляхи оптимізації витрат та підвищення прибутковості підприємства:
1. Підвищення технічного рівня виробництва, яке забезпечується впровадженням прогресивної технології,
застосуванням нових видів сировини і матеріалів, зміною і модернізацією застарілого обладнання,
автоматизацією і механізацією виробничих процесів.
2. Вдосконалення організації виробництва і підвищення продуктивності праці за рахунок використання
передових методів і прийомів праці, вдосконалення апарату управління.
3. Зміна обсягу і структури продукції, тобто зміна номенклатури і асортименту, зниження
матеріаломісткості та трудомісткості продукції.
4. Економія сировини, матеріалів, палива та енергії за рахунок використання ресурсозберігаючих
технологічних процесів, підвищення вимогливості і повсюдного використання вхідного контролю за якістю сировини і матеріалів, впровадження безвідходних технологій, застосування більш дешевих матеріалів, повторне
їх використання, зменшення заготівельно-складських витрат, скорочення транспортних витрат.
5. Використання альтернативних методів зниження витрат: розмежування витрат на виробництво
нестандартної продукції і продукції вищої якості, застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх
стадіях життєвого циклу продукції, чітке виділення витрат на управління, підготовку і оновлення процесу
виробництва і т.д.
6. Вивчення причин браку та зниження собівартості за рахунок скорочення втрат від браку і інших
непродуктивних витрат[2,4].
З метою оптимізації і економії витрат доцільно здійснювати планування витрат шляхом використання
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різних методів, у тому числі економіко-математичне моделювання, а також планування витрат, що пов'язані зі
споживанням основних матеріальних та енергетичних ресурсів на основі прогресивних норм і нормативів[3].
Використання шляхів оптимізації витрат дозволить збільшити обсяг продажів і знизити собівартість
продукції, що дасть можливість підприємству вкладати кошти, що вивільнилися, в розвиток та розширення
власного виробництва. Це відкриє нові можливості для впровадження нової техніки та підвищення
ефективності виробництва та, як наслідок, підвищення рівня прибутковості підприємства в цілому.
1. Бистрієвська Н.В. Методи оптимізації витрат у діяльності вітчизняних підприємств / Н.В.
Бистрієвська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ntkonf.org/bistrievskanv-metodi-optimizatsiyi-vitrat-udiyalnosti-vitchiznyanih-pidpriemstv.; 2. Дмитренко Е.Д. Оптимізація витрат підприємства на виробництво
продукції в ринкових умовах: зб. наук. праць / Е.Д. Дмитренко, О.Г. Безверха // Проблеми підвищення
ефективності інфраструктури. – Вип. 26. – Київ: НАУ – 2010. – С. 244-248; 3. Косинська О.В. Оптимізація
витрат як засіб підвищення прибутковості підприємств / О. В. Косинська // Формування ринкових відносин в
Україні. – 2011. – № 7/8. – C. 106-110; 4. Кулемзіна О.В. Шляхи управління та оптимізації витрат / О.В.
Кулемзіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: nauka.kushnir.mk.ua.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В умовах ринкових відносин ліквідність підприємств вважається однією із найважливіших умов їх
господарської діяльності. Актуальність дослідження ліквідності підприємства полягає в своєчасному виявленні
та виправленні можливих негативних тенденцій у фінансовому стані підприємства та запобігання кризових
ситуацій на підприємстві. Низька ліквідність зменшує можливості здійснення нормального виробничого
процесу, позбавляє можливостей залучення додаткових ресурсів, внаслідок низької довіри кредиторів та інших
контрагентів, зумовлює додаткові непродуктивні витрати у вигляді пені та штрафів тощо.
Останніми роками питання аналізу ліквідності підприємства знайшли своє відображення у роботах
західних учених — Хелферта Е., Де Ковні Ш., Роуза П.С., Уайтинга Д.П., та у роботах українських вчених —
Вахновської Н.І., Мартинюк У.Р., Ольховського А.М., Костирко Р.А., Кулик А.В., Орєхової К.В., та
Челомбитько Ю.М та ін.
В українських підприємствах є безліч проблем з рівнем ліквідності. Недостатня ліквідність означає, що
підприємство не в змозі скористатися перевагами надання йому знижок і вигідними комерційними
можливостями. Високий рівень недостачі ліквідності означає, що підприємство неспроможне погасити свої
поточні борги і зобов'язання. Це може спричинити його неплатоспроможність і навіть банкрутство.
Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату
контролю, часткову або повну втрату вкладень капіталу. Для кредиторів такий стан ліквідності в боржника
може означати затримку в сплаті відсотків та основної суми боргу або часткову чи повну втрату позичених
коштів. Стан ліквідності підприємства може вплинути на його взаємовідносини з партнерами, адже
підприємство може бути неспроможним виконувати умови контрактів, що призведе до втрат зв'язків
підприємства з постачальниками[1, с.116].
В більшості випадків основними причинами, що зумовлюють недостатній рівень ліквідності та
плвтоспроможності підприємства є: низький рівень розрахунково-платіжної дисципліни; високий рівень
низьколіквідних активів у загальній вартості майна підприємства; низький рівень окупності капітальних
вкладень; відсутність страхових фондів, тощо[2, c.68].
Для покращення показників ліквідності підприємства доцільні нижче наведені заходи:
1) запровадження системи управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів,
незавершеного виробництва та готової продукції, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних
грошових коштів та зменшення величини неліквідних запасів;
2) впровадження заходів щодо зниження кредиторської заборго-ваності та поточних зобов’язань, за
рахунок скорочення терміну платежу, а також зниження вартості матеріалів, сировини і товарів за рахунок
більше ефективного пошуку постачальників;
3) збільшення оборотності оборотних засобів підприємства, особливо прирощення найліквідніших активів;
4) визначення необхідного мінімуму власних і позикових засобів, який би забезпечив безперервність руху
оборотного капіталу на всіх стадіях кругообігу, задовільняв потреби виробництва в ресурсах, а також
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забезпечував своєчасні і повні розрахунки з постачальниками;
5) підтримання дебіторської заборгованості на певному оптимальному рівні. Потрібно вибрати найбільш
доцільні строки платежів та форми розрахунків із споживачами[3, c.140];
6) першочергове спрямування прибутку на поповнення власного оборотного капіталу, тобто на збільшення
частки власних коштів у джерелах покриття оборотних активів; використання сучасних фінансових
інструментів для підвищення ліквідності активів;
7) систематичне планування і прогнозування необхідного розміру ліквідних засобів шляхом обліку всіх
належних платежів і обліку грошових надходжень;
8) варто більше уваги приділяти коефіцієнтному контролю за довгостроковою ліквідністю. Крім того,
необхідна стандартизація форм і методів контрольної діяльності[3, c.140].
Отже, для підвищення рівня ліквідності, підприємству доцільно, враховуючи специфіку галузі та конкретні
умови діяльності, розробити та здійснити комплекс запропонованих заходів.
1. Орєхова К.В., Челомбитько Ю.М.., Роль та місце ліквідності та платоспроможності підприємства в
сучасному економічному середовищі / К.В. Орєхова, Ю.М. Челомбитько // Фінансово-кредитна діяльність:
проблеми теорії та практики: зб. наук праць. - 2011. - № 1(10), с. 147. 2 Кантур С.Я. Оцінка ліквідності та
платоспроможності Тзов/ Кантур С.Я. // Науквий журнал, Культура нородів Причорномор’я, №222, -2012 рік.
ст.. 68-71. 3. Вахновська Н.І., Мартинюк У.Р. Шляхи покращення показників ліквідності підприємств. /
Вахновська Н.І., Мартинюк У.Р// Журнал "Економічний форум" – 2013 рік, випуск 2., с. 138-142.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Досвід економічно розвинутих країн показує, що тільки інновації сприяють еволюційним процесам в
економіці. Проте, інноваційний бізнес потребує значних фінансових витрат, які є надто ризикованими.
Забезпечити фінансування інноваційних змін сьогодні лише за рахунок бюджетної системи та банківського
сектору неможливо. Необхідні активні дії, спрямовані на розвиток небанківських фінансових установ –
страхових та інвестиційних компаній, здатних мобілізувати значний незадіяний внутрішній інвестиційний
потенціал. У більшості розвинутих країн внутрішнім інвестиційним потенціалом виступає венчурний капітал,
який посідає одне з провідних місць у фінансуванні інноваційного підприємництва.
Дослідженням венчурного капіталу України займалася велика кількість видатних вчених. Серед науковців,
які активно досліджували дану проблему, можна виділити Алєксєєва І.В., Мертенса А.В., Пельтека Л.В.,
Піратовського Г.Л., Романішина О.В., Станіславика О.В., Ульяницьку О.В., Філіппова В.Ю. та інших.
Основною метою при дослідженні даної проблеми є вивчення особливостей венчурного фінансування та
дослідження можливостей розвитку венчурного бізнесу в Україні.
Венчурне фінансування – це довгострокові фінансові інвестиції з високим ступенем ризику в статутний
капітал суб’єктів інноваційної діяльності для реалізації інноваційних програм і проектів з метою отримання
прибутку[1, с. 79].
Венчурний капітал є тією частиною фінансового капіталу, яка формується за рахунок позичкового та
акціонерного капіталів і спрямовується на фінансування інноваційного процесу переважно в тій його частині,
яка забезпечує виробництво знань[2, с. 237].
В світовій практиці основними факторами, що сприяють розвитку венчурної індустрії є: 1) наявність
науково-освітньої бази – потужних дослідницьких секторів, наукових шкіл, які безпосередньо проводять
дослідження; 2) зрілість фінансового ринку – розвиненість фінансових інститутів, наявність потужної
інфраструктури фондового ринку; 3) політична і макроекономічна стабільність; 4) стабільний попит зі сторони
держави і приватного сектору на наукові дослідження і розробки; 5) наявність вільних грошей в економіці[3, с.
205].
На сьогодні розвиток венчурного фінансування в Україні пов’язаний з цілою низкою проблем, основними з
яких є нестабільність зовнішнього середовища та нерозвиненість фондового ринку. Якщо проаналізувати
динаміку, то обсяги венчурного фінансування у 2009 році в порівнянні з 2008 впали практично до нульового
рівня, а вже з 2010 року і до 2013 року збільшуються. При цьому до кризи спостерігалось його зростання.
Наразі обсяги венчурного інвестування досягли докризового рівня та постійно зростають[6]. Що стосується
динаміки показників венчурних фондів, то їх кількість та капіталізація постійно зростали прискореними
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темпами з 2008р., зростання продовжувалось навіть після кризи[5]. З огляду на це, існують перспективи
розвитку традиційних венчурних фондів в Україні за умов пом’якшення стримуючих чинників, особливо за
сприяння держави[4, с. 39].
Венчурний капітал України спрямовується в основному в такі галузі господарства, як комп'ютерна техніка,
фінансові послуги, енергія і довкілля, розвиток природничих наук. Сучасною тенденцією є те, що в Україні
відбувалося венчурне фінансування підприємств переважно у галузі фінансових послуг, природничих наук та
комп’ютерів. На жаль, венчурні інвестиції в Україні здійснюються не рівномірно та важко прослідкувати будьяку тенденцію щодо їх здійснення.
Отже, хоча венчурне підприємництво в Україні перебуває на початковій стадії розвитку, але в той же час
воно має перспективу росту, щоб здійснити важливий поштовх у подальшому розвитку інноваційного бізнесу.
Для цього необхідно особливу увагу приділити інституційному забезпеченню, а також нормативно-правовому
регулюванню венчурного фінансування, яке б стимулювало спрямування венчурних інвестицій на підтримку
перспективних інноваційних проектів, стимулювало залучення до фінансування венчурного бізнесу
українських банків, дозволило інвестування у венчурні фонди інституціональних структур – пенсійних фондів
та страхових компаній, сприяло захисту прав венчурного інвестора. Окремим перспективним напрямом має
стати створення венчурних фондів у рамках державно-приватного партнерства.
1. Пельтек Л. В. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері / Л.В. Пельтек
// Економіка та держава. — 2009. — № 3. — С. 77–80.; 2. Станіславик О. В. Місце і роль венчурного капіталу в
інноваційному процесі / О.В. Станіславик, В.Ю. Філіппов // Праці Одеського політехнічного університету. ––
2010. –– Вип. 1-2. –– С. 236-242.; 3. Гринкевич С.С. Стратегія розвитку венчурного фінансування в системі
оцінки вартості бізнесу / С.С. Гринкевич // Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право. – 2008.
– Вип. 1. – С. 202-206.; 4. Рожко О. Д. Світовий досвід венчурного фінансування як сучасної форми
інвестування / О. Д. Рожко // Ефективна економіка. – 2013. – № 5. — С. 37–40.; 5. Офіційний сайт
Європейської асоціації венчурного капіталу / [Електронний ресурс]. –– Режим доступу:// evca.eu 6. Офіційний
сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу / [Електронний ресурс]. –– Режим доступу:// uaib.com.ua.
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АДЕКВАТНІСТЬ СТРАХОВИХ ТАРИФІВ В УКРАЇНІ
Одним із індикаторів адекватності страхових тарифів є показник рівня виплат, що розраховується як
співвідношення виплачених страхових відшкодувань та страхових премій. Суть даного показника полягає у
порівнянні зобов’язань страховика (виплати) із зобов’язаннями страхувальника (премії). Зрозуміло, що
еквівалентність говорить про рівність даних зобов’язань з урахуванням необхідності здійснення витрат на
ведення справи та забезпечення планового рівня прибутку страховика. Вважається, що “ситуація на страховому
ринку є незадовільною, якщо рівень виплат нижчий ніж 70 відсотків”[1]. Детальніше проаналізуємо рівень
виплат по ринку за 2005-2012рр. (табл. 1), а також серед п’ятнадцяти лідируючих компаній по ризиковому
страхуванню (табл. 2).
Таблиця 1
Рівень виплат на страховому ринку України у 2005-2012рр.[2]
Рік
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Рівень виплат, %
14,7
18,8
23,4
29,4
33,0
26,4
21,4
23,9
Таблиця 2
Рівень виплат СК, що займаються страхуванням non-life, у 2012 році за видами страхування[3]
Рівень виплат, %
№
Назва страхової організації
ОСЦПВ
ДМС
Авто КАСКО
Страх. майна
(автоцивілка)
(медичне)
1
ОРАНТА
85,39
104,54
25,67
29,56
2
ПРОВІДНА
42,64
38,94
84,37
9,23
3
ТАС СГ
60,79
98,56
61,61
58,62
4
АХА СТРАХУВАННЯ
49,30
60,07
74,50
49,83
5
УПСК
31,82
33,14
12,12
4,00
334

6
АСКА
56,75
33,01
97,78
25,54
7
КНЯЖА
53,82
34,68
0,36
8
ГАРАНТ-АВТО
65,33
55,26
87,32
23,66
9
УНІКА
60,95
30,67
45,64
53,51
10 ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ
42,06
35,05
63,08
7,43
11 ГАРАНТІЯ СО
30,50
50,04
76,13
0,05
12 ГЛОБУС
40,74
53,32
87,45
3,6
13 УНІВЕРСАЛЬНА
47,05
31,04
87,69
1,17
14 УСГ
60,98
76,43
11,82
45,80
15 КРАЇНА
37,65
31,77
70,17
2,71
В середньому по ринку:
42,63
43,32
71,66
15,15
* напівжирним відзначені рівні виплат трьох лідируючих компаній за конкретним видом
Отже, середній рівень виплат становив від 14,7% у 2005 році до 33,0% у 2009, тобто загалом тарифи не є
адекватними. Негативною тенденцією є значне зниження рівня виплат у період 2009-2011рр., проте також
спостерігається незначне підвищення значення показника у 2012 році.
Рівень виплат за окремими видами страхування є досить неоднорідним: для обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності середнє значення складає 42,63%, що не дозволяє в повній мірі оцінити
адекватність тарифів для обов’язкового виду страхування. Щодо добровільного, то важливими його складовими
є Авто КАСКО із середнім рівнем виплат 43,32%, а також добровільне медичне страхування та страхування
майна із значеннями у 71,66% (говорить про адекватність тарифів) та 15,15% (неадекватність тарифів)
відповідно. Цікавим є те, що хоча тарифи медичного страхування можна назвати адекватними, спостерігається
ситуація, коли рівень виплат перевищує 100% (Оранта, 104,54%), тобто ведення такого виду страхування є
збитковим для страховика в досліджуваному періоді. І навпаки – попри неадекватний середній рівень тарифів
по страхуванню майна, рівень виплат окремих страхових компаній перевищує 70% (АХА Страхування, 74,5%),
а в інших близький до нуля, що може свідчити про завищені тарифи або інші порушення ведення страхової
діяльності (наприклад, схемне страхування).
Наразі страхові тарифи не є адекватними, що підтверджується відповідними даними, а для підвищення
рівня адекватності необхідно провести наступні заходи:
 зміна або корегування методики розрахунку нетто-ставок, якщо вона не відображає реальні умови
функціонування страховика на ринку;
 зниження навантаження у структурі тарифу, якщо його фактичний рівень є невиправдано високим і не
обґрунтованим відповідними розрахунками;
 перегляд тарифної політики загалом, орієнтуючись на забезпечення еквівалентності фінансових
зобов’язань, зміна страхового та інвестиційного портфеля конкретного страховика.
1. Концепція розвитку страхового ринку України до 2010 року. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua 2. Сайт Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Страховий ринок. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: dfp.gov.ua 3. Ліга страхових організацій України.
Статистика. Ризикове страхування. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: uainsur.com/stats/non-life.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
У практиці багатьох країн набула поширення прогресивна комплексна система внутрішнього контролю,
яка має назву контролінг. Це одна із найсучасніших і ефективних систем керування підприємством, яка є
складовою управління фінансами і забезпечує безперервний процес вибору найкращих форм їхньої організації з
урахуванням умов і особливостей здійснення господарської діяльності. У сучасному ринковому стані
господарювання ускладнюються постійно умови, в яких доводиться функціонувати підприємству. Розвиток
ринкового середовища, підвищення рівня конкуренції та інфляційні процеси вимагають ефективного
управління у певних сферах діяльності задля збереження своїх позицій на відповідному ринку товарів, робіт,
послуг. Тому перед суб’єктами господарювання постають важливі завдання щодо пошуку ефективних методів
управління, які б мінімізували вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на їхню діяльність.
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Вивченню теоретичних основ щодо питання фінансового контролінгу підприємства приділялось багато
уваги у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, таких як: Бланк І. О., Жданов С. А., Ковбасюк М.Р.,
Лаута Ю.С., Лахтіонова Л. А., Майер Е., Партин Г.О., Поддєрьогін А.М., Сухарева Л. Н., Терещенко О.О.,
Шеремет А. Д. та ін.
Фінансовий контролінг є економічною системою, яка пов'язана із прогнозуванням, аналізом та контролем
на підприємстві. Основною метою контролінгу є підтримка ефективного функціонування підприємства,
орієнтація управління на максимізацію фінансових результатів і величини капіталу за ринковою оцінкою за
умови мінімального рівня ризику втрати його платоспроможності[1, с. 332].
Суть системи управління будь-якого підприємства полягає у визначенні його політики на тривалу
перспективу та координації сфер діяльності, а також стратегічної політики персоналу, вирішенні основних
завдань ведення бізнесу. За концепцією Терещенка О.О., контролінг у системі управління підприємством
складається з таких систем як: з системи планування і контролю, організаційної системи, системи управління
персоналом та інформаційної системи. Окрім таких систем рекомендуємо також залучити систему ранньої
діагностики фінансово-економічної безпеки підприємства, яка б попереджала про можливість наближення
банкрутства суб’єкта господарювання. Необхідність діагностики зумовлена її важливістю у розвитку та
функціонуванні підприємства. Сутність фінансово-економічної безпеки полягає у можливості підприємства
розробити і провести таку фінансову стратегію, відповідно якої відбувалося б швидке усунення різноманітних
загроз та небезпек або пристосування до існуючих умов, які не завдадуть шкоди підприємству. Ця система
відображає захист суб’єктів на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином.
Важливим завданням контролінгу є калькуляція ціни, планування прибутку підприємства та асортименту
продукції. Дієвим інструментом виконання цього завдання є розрахунок точки беззбитковості та необхідної
суми покриття. Цей метод контролінгу зводиться до визначення мінімального обсягу реалізації продукції (за
стабільних умовно постійних витрат), за якого підприємство може, з одного боку, забезпечити беззбиткову
операційну діяльність у плановому періоді, з іншого — створити умови для самофінансування підприємства[2,
с. 554].
Контролінг, як інструмент управлінського процесу, знаходиться на перетині обліку, інформаційного
забезпечення, контролю і координації і займає особливе місце в управлінні підприємством[3, с. 96]. Внаслідок
того, що контроллінг є одним з основних елементів, що формують систему менеджменту на підприємстві,
доцільно виділяти дві основні підсистеми контролінгу: оперативний і стратегічний. Інструментами
оперативного контролінгу фінансових потоків є оперативне планування і складання поточних бюджетів. До
інструментів стратегічного контролінгу слід віднести стратегічне планування, прогнозування і складання
бізнес-планів підприємства.
Отже, за допомогою системи фінансового контролінгу уможливлюється запобігання виникненню кризових
фінансово-економічних ситуацій та їх недопущення у майбутньому. Активне впровадження такої системи в
управління підприємством сприятиме покращанню інвестиційної привабливості, підвищенню ефективності
використання фінансових ресурсів та забезпеченню фінансової стійкості підприємства у поточному та
перспективному періодах.
1. Партин Г.О., Селюченко Н.Є. – Фінансовий менеджмент: навч.посіб.- Львів: Вид-во НУ "Львівська
політехніка", 2010. – 332 с. 2. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. посіб. –
К.: Вид-во КНЕУ, 2003. – 554 с. 3.Лаута Ю.С. Создание системы контроллинга на промышленном
предприятии / Ю.С. Лаута, Б.И. Герасимов; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов:
Изд-во Тамб.гос.техн.ун-та, 2005. – 96 с.
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СТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ
Фінансово-економічна криза вплинула на стійкість функціонування і розвиток суб’єктів господарювання
та є однією з причин неготовності до подолання існуючих фінансово-економічних проблем. В результаті цього
значна частина підприємств України опинилась на межі банкрутства чи є низькоприбутковими, що формує
потребу в дослідженні питання їх подальшого функціонування на ринку, а також створює стимул нарощення
потенціалу розвитку на перспективу.
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Дослідження теоретичних і практичних аспектів економічної стійкості підприємства можна зустріти в
роботах українських та зарубіжних вчених. Таких як: С.П. Бараненко, Ю.М. Галицька, В.Б. Галушко, М.М.
Єрмошенко, М.В. Лясніков, Н.А. Сабанчієв, Т.В. Сухорукова, Н.В. Шандова, В.В. Шеметов та інші[2]. Однак
окремі аспекти стратегічної стійкості підприємств залишаються недостатньо вивченими, зокрема це стосується
розвитку теоретичних, методичних положень щодо її забезпеченості на ринку.
Стратегічна стійкість як багатогранне поняття, що визначається значною кількістю характеристик,
складається із взаємопов'язаних і взаємообумовлених елементів (технологічної, фінансової, виробничої,
маркетингової, соціальної, екологічної стійкості), які в комплексі дозволяють говорити про загальну стійкість
діяльності підприємства та її розвиток. Таким чином, стратегічна стійкість визначається багатьма складовими,
поліпшення кожної з яких сприятиме найбільш повному завантаженню усіх потужностей та ресурсів,
відновленню якісного, конкурентоспроможного продукту, що дозволить створити передумови сталого
функціонування підприємства[3].
Поняття «стратегічна стійкість підприємства» слід визначати як здатність підприємства досягати місії та
поставлених стратегічних цілей за постійного дестабілізуючого впливу чинників зовнішнього та внутрішнього
середовищ, зберігаючи свою цілісність і гармонійний розвиток[2].
Процес забезпечення стратегічної стійкості має бути націленим на мінімізацію негативного впливу
зовнішнього та внутрішнього середовищ на діяльність підприємства; створення передумов ефективної
реалізації запланованих дій, господарських операцій; максимальне використання внутрішніх можливостей для
досягнення і підтримки конкурентних переваг. Підтримання стратегічної стійкості має ґрунтуватись на таких
принципах: активне реагування на зміни внутрішніх та зовнішніх факторів; системність управління; врахування
можливості реалізації ризиків; використання показників, що дають змогу адекватно оцінювати стійкість
підприємства; інтегрованість із загальною системою управління; орієнтир на досягнення стратегічних цілей
підприємства; розробка та використання якісного інструментарію обґрунтування господарських рішень в
умовах невизначеності та ризику[3].
Для вирішення завдань оцінювання, досягнення та підтримки належного рівня стратегічної стійкості
підприємства передбачається створення в межах його системи управління відповідного механізму забезпечення
стратегічної стійкості, метою якої має бути розроблення та реалізації управлінських рішень, спрямованих на
досягнення визначених параметрів стійкості[1].
Формулюючи механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства, потрібно оцінити можливість
переходу підприємства від існуючого стану до нового, тобто необхідно визначити ситуацію щодо продукції,
споживачів, ринків збуту, «філософії» бізнесу, здійснити оцінку виробничих потужностей тощо. Проведення
такого оцінювання необхідне для ідентифікації об’єкта управління, зокрема визначення об’єкта, який буде
основою для подальших досліджень, а також для того щоб дати відповідь на питання: чи доцільно
підтримувати існуючі позиції розвитку, чи варто змінити конкурентну позицію.
Отже, стратегічна стійкість потребує більш детального аналізу всіх функціональних сфер господарської
діяльності організації, оскільки лише підприємство, стійке у фінансовому, виробничому, конкурентному
відношенні може успішно функціонувати на ринку.
1. Галушко В.Б. Механізм забезпечення стратегічної стійкості підприємства [Електронний ресурс]/ В.Б.
Галушко. Режим доступу: spkneu.org/wp-content/uploads/2012/09/aref_galushko-v.b..pdf. 2. Сабанчиев Н.А.
Теоретико-методические основы организационного обеспечения стратегической устойчивости: Автореф.
дис… канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация
и управление предприятиями,отраслями, комплексами – промышленность)». – М., 2009. – 22 с. 3. Харчук Т.В.
Характеристика економічної стійкості підприємства та її елементів [Електронний ресурс]/ Т. В. Харчук.
Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vetp/2011_34/11htvibe.pdf.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ
Кредитний ризик — це основний вид ризику, властивий банківській діяльності[2]. Характерною умовою
середовища, в якій працюють українські банки, є поширення економічних правопорушень, в тому числі і в
сфері кредитування. Необхідною є активізація роботи служб безпеки комерційних банків.
Як вже зазначалося, банк може розв'язати ризик кількома способами: уникнути його, прийняти повністю
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або прийняти за умови здійснення заходів по його зменшенню. Останній варіант є найбільш уживаним[1].
Зовнішні способи мінімізації кредитного ризику (розподіл ризику, страхування ризику, забезпечення)
передбачають передачу частини або всього ризику іншим економічним суб'єктам. Внутрішні (нормування,
лімітування, диверсифікація, створення резервів, оцінка кредитоспроможності позичальника) засновані на
самостійних спробах банку перестрахуватися. На практиці, як правило, способи поєднуються з метою
посилення їх впливу. Основним способом мінімізації кредитного ризику в банківській системі України з вимога
забезпечення кредитів. А серед форм забезпечення найпоширенішою є застава. Інколи при прийнятті рішення
про видачу кредитів більша увага звертається на заставне майно, ніж на фінансовий стан та платоспроможність
клієнтів, що протирiчить економічній сутті забезпечення кредиту. Та до цього банки спонукають різні
економічні та правові аспекти. Все ще однією з головних цілей діяльності банку є збільшення прибутку та
максимальна мінімізація ризику.
При врахуванні кредитного ризику слід обов'язково звертати увагу на його зв'язок із валютним ризиком,
бо найбільшим джерелом проблемних кредитів є саме сфера кредитування експортно-імпортних операцій
суб'єктів господарської діяльності[2].
Підсумовуючи сказане, треба відзначити, що дуже важливим і актуальним вивчення проблеми визначення
кредитного ризику, методи його аналізу та шляхи подолання перешкод, що при цьому виникають. Адже,
проблема управління ризиком наш час актуальною для всіх економічних суб'єктів, особливо в умовах ринкової
економіки.
1. Австрійська економічна школа українською/ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http. aeu.com; 2.
Сайт студентського співтовариства України/ [Електронний ресурс] http. referat-economic.ua.
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ І ВИКОРИСТАННЯМ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах господарювання головною рушійною силою ринкової економіки, основним
спонукальним мотивом діяльності підприємств є одержання максимальної суми прибутку як основного джерела
конкурентного, динамічного розвитку виробництва й вирішення соціально-економічних проблем суспільства. В
умовах ринкових відносин підприємство повинне прагнути до того обсягу прибутку, що дозволяв би йому не
тільки міцно утримувати свої позиції на ринку збуту товарів і надання послуг, але і забезпечувати розвиток
його виробництва в умовах конкуренції.
За даними Державної служби статистики України, вітчизняні підприємства, за винятком малих
підприємств і бюджетних установ, у першому півріччі 2013 отримали 7,639 млрд. грн. прибутку до
оподаткування, що в 3,8 рази нижче за показник за аналогічний період минулого року (29,249 млрд. грн.). У
січні-березні 2013 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, фінансовий результат прибуткових
підприємств знизився на 7,5% - до 45,285 млрд. грн. Найбільше зниження прибутку відбулося в таких галузях
як будівництво - на 28,8%, до 733 млн. грн.; транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність - на 27,9%, до 3,117 млрд. грн.; тимчасове розміщення й організація харчування - на 23,6%, до 60
млн. грн. Крім того, в січні-березні цього року, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, фінансовий
результат збиткових підприємств зріс на 10,8% - до 44,008 млрд. грн. Найбільше зростання збитку відбулося в
таких галузях як професійна, наукова і технічна діяльність - на 111,1%, до 1,437 млрд. грн.; надання інших
видів послуг - на 101%, до 19,2 млн. грн.; фінансова і страхова діяльність - на 89,6%, до 9,581 млрд. грн.[1]
Таким чином, в умовах погіршення фінансових результатів вітчизняних підприємств, особливо актуальним
є теоретичне дослідження системи управління формуванням та використанням прибутку підприємства.
Управління прибутком підприємства - це процес розробки і прийняття рішень за всіма основними
аспектами його формування, розподілу і використання на підприємстві з метою максимізації добробуту
власників підприємства, а також забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової
вартості[2].
Оскільки прибуток – результуючий фінансовий показник, то він не може бути прямим об’єктом
управління. Для цього доцільно здійснювати вплив на основні фактори, що впливають на формування і
використання прибутку.
Формування прибутку підприємства здійснюється переважно в процесі операційної діяльності, що є
головним компонентом усієї господарської діяльності та головною метою його функціонування. Основними
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чинниками впливу на формування величини та якості операційного прибутку є обсяги та структура
виробництва, обсяги реалізації, витрати, ціна та собівартість.
Розподіл прибутку – це процес визначення напрямів, на які він в майбутньому буде використаний
відповідно до завдань та цілей, що ставить перед собою підприємство[3]. Оптимальний розподіл прибутку має
забезпечити погашення податкових зобов’язань, обслуговування залученого в попередніх періодах капіталу та
формування резервів для використання в майбутніх періодах.
Для підвищення результативності діяльності підприємства та його розвитку у перспективі, виникає
потреба у розробленні стратегії формування та використання прибутку. Ця стратегія передбачає реалізацію
наступних етапів:
1)визначення цільових показників прибутковості та обсягів фінансових результатів підприємства;
2)формування стратегії товарообігу та дослідження попиту населення на продукцію підприємства;
3)формування асортиментної політики підприємства за результатами проведених маркетингових
досліджень;
4)встановлення оптимальної ціни на продукцію;
5)формування ресурсної політики, тобто придбання сировини і матеріалів, які забезпечують досягнення
необхідного обсягу виробництва з найменшими затратами;
6)вирішення завдань, пов’язаних із управлінням доходами;
7)вирішення завдань, пов’язаних із управлінням витратами;
8)порівняння планових та фактичних фінансових результатів.
Таким чином, в рамках управління формуванням та використанням прибутку підприємства потрібно
виконати комплекс завдань щодо забезпечення зростання обсягів виробництва, ефективного управління
витратами, підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази та вдосконалення системи
управління підприємством, а також визначення оптимальних напрямів використання отриманого прибутку.
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
ukrstat.gov.ua. 2. Ногіна С. Шляхи вдосконалення формування та розподілу прибутку / С. Ногіна, М. Свірідова //
Економічний аналіз: збірник наукових праць – 2011. – Вип. 8. Ч. 2. – С. 283-286. 3. Єпіфанова І.Ю. Формування
та використання прибутку в системі забезпечення сталого розвитку підприємств / І.Ю. Єфремова, О.О.
Сьома // Економічний простір: вісник наукових праць. – 2012. – С. 248-253.
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КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сучасні підприємства функціонують в умовах високої нестабільності, слабкої прогнозованості та
мінливості середовища існування, що впливає на їх конкурентоспроможність та загальну стійкість зростання,
тому особливої актуальності набувають питання забезпечення фінансової стійкості підприємств. Здатність
господарюючого суб’єкта забезпечувати безперебійний виробничий процес, своєчасно розраховуватись за
зобов’язаннями та займати конкурентну позиції у своєму секторі є запорукою успішної діяльності і стійкого
розвитку. Проте світова фінансова криза останніх років, що паралізувала економіку багатьох країн, виступила
індикатором та допомогла виявити чисельну кількість прогалин у якості організації підприємницької діяльності
вітчизняних товаровиробників та неефективну роботу саме в напрямку забезпечення фінансової стійкості.
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення
високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Вона характеризує ефективність операційного,
інвестиційного і фінансового розвитку, містить необхідну інформацію для інвесторів, постачальників,
власників. Різні науковці по різному розставляють акценти щодо критеріїв забезпечення фінансової стійкості.
Наприклад, М.С. Абрютин, Л.М. Лях та М.С Заюкова вважають, що критерієм забезпечення фінансової
стійкості підприємства є платоспроможність та ліквідність підприємства, Михайлов С. та Давиденко Н.
вважають, що це вільне маневрування грошовими засобами, безперебійний процес виробництва і реалізації
продукції, інші науковці схильні до думки, що таким критерієм є забезпеченість запасів та витрат, а також
наявність фінансових ресурсів для розвитку підприємств[1,с. 30].
Одним із істотних компонентів фінансової стійкості промислового підприємства є наявність у нього
фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоспроможного виробництва. У свою чергу самі
фінансові ресурси можуть бути в необхідному обсязі сформовані тільки за умови ефективної роботи
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підприємства, яка зможе забезпечити одержання прибутку. За рахунок прибутку в ринковій економіці
підприємство створює фінансову базу як для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення
розширеного відтворення.
Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити свої зобов’язання перед бюджетом,
банками та іншими підприємствами, а й інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи модернізацію
наявного устаткування або заміну його прогресивнішим. При цьому для досягнення і підтримання фінансової
стійкості важливий не тільки абсолютний обсяг прибутку, а й його рівень щодо вкладеного капіталу
підприємства або затрат, тобто рентабельність.
Процес забезпечення фінансової стійкості вимагає чіткого визначення факторів, що безпосередньо
складають її, розуміння внутрішніх та зовнішніх процесів, під впливом яких відбуваються коливання
фінансового стану[2, с. 11].
Прибуток є позитивним результатом діяльності підприємства, проте на підприємстві може бути отриманий
і негативний результат – збиток, що свідчить про те, що підприємство не враховує або ігнорує об’єктивні
закони ринкової економіки. Тому для підвищення ефективності діяльності промислових підприємств слід
використовувати такі заходи: 1) проводити комплекс заходів щодо впровадження сучасних технологій,
реконструкції та переоснащення основних виробничих, допоміжних і обслуговуючих цехів; 2) збільшити попит
на продукцію за допомогою вдосконалення продукції, підвищення якості продукції, розроблення нових її видів;
3) застосовувати страхування, бо тоді створюються деякі фінансові гарантії стабільності й прибутковості
виробництва; 4) скорочення простоїв устаткування, внаслідок підвищення якості ремонтного обслуговування;
5) своєчасного забезпечення основного виробництва висококваліфікованим персоналом; 6) фінансове
прогнозування, змістом якого є дослідження й розробка можливих шляхів розвитку фінансів господарюючого
суб’єкта в перспективі; 7) управління дебіторською заборгованістю[3, с.77].
Отже, фінансова стійкість підприємства передбачає такий стан фінансових ресурсів, за раціонального
розпорядження якими гарантується наявність власних коштів, стабільна продуктивність і забезпечується процес
розширеного відтворення. Недостатня фінансова стійкість підприємства найчастіше зумовлює
неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і резервів, що збільшує витрати на їхнє
утримання, стримує темп розвитку господарюючого суб’єкта.
1.Антипенко Є.Ю. Підвищення фінансової стійкості підприємства / Є.Ю. Антипенко, В.І. Доненко,
А.О. Корогодська // Економічний аналіз. – 2011р. –№ 9 ч.2. –С.29-31 2. Докієнко Л. М. Управління фінансовою
стійкістю підприємств торгівлі: а-реф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.07.05
“економіка торгівлі та послуг” / Л.М. Докієнко. –К., 2005. –23 с. 3.Жихор О.Б. Шляхи нейтралізації
фінансового ризику і підвищення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах господарювання / О.Б.
Жихор, Н.М. Котова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2012. -No1. –
С.76-78.
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ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Сьогодні на ринку склалися досить жорсткі умови для функціонування суб’єктів господарювання, що
вимагають дотримання певного рівня платоспроможності та ліквідності, а їхнє практичне значення обумовлене
необхідністю повного та своєчасного виконання зобов'язань, забезпечення діяльності підприємств ліквідними
активами, здатними в будь-який час покрити обсяг зобов'язань.
В умовах ринкової економіки, головною проблемою для суб’єктів господарювання є необхідність
своєчасного і повного виконання своїх зобов'язань. Для підприємств присутня постійна загроза невиконання
зобов'язань у будь-який проміжок часу, що в результаті відбивається на перспективах їх подальшого
існування[3]. Статистика свідчить, що компанії припиняють свою діяльність частіше внаслідок нестачі
грошових коштів, тобто при недостатньому рівні платоспроможності, ніж через недостатню рентабельність.
Широке коло питань, пов’язаних із дослідженням платоспроможності економічних суб’єктів висвітлено в
роботах зарубіжних і вітчизняних учених-економістів: М.Абрютіна, І.Балабанова, І.Бланка, О.Єфімова,
А.Ізмалкова, Л.Лахтіонова, Е.Нікбахт й А.Гропеллі, Г.Савицької, П.Стецюка, Є.Стоянова, Л.Черненко,
А.Чупіса, А.Шеремет[2].
Узагальнення існуючих в економічній літературі точок зору дозволяє зробити висновок, що найчастіше
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платоспроможність ототожнюється з можливістю повернення боргів, а її показники в загальному вигляді
характеризують, чи здатний господарюючий суб'єкт своєчасно і в повному обсязі провести розрахунки за
короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами[4].
Сьогодні дуже гостро постала проблема неплатоспроможності багатьох вітчизняних підприємств.
Неплатоспроможність одного підприємства позначається на неплатоспроможності інших, а також на
можливості підприємств вчасно видавати заробітну плату. Відтак це впливає і на платоспроможність рядових
покупців. Ще одним наслідком, що тягне за собою неплатоспроможність, є відмова кредиторів та
постачальників у співпраці, оскільки показники платоспроможності дають відповідь на питання, про погашення
зобов’язань та оплату поставок. І якщо їх значення «не з найкращих», то це може відобразитися на результатах
отримання кредиту чи продовженні співпраці з партнерами.
Досить важливою причиною неплатоспроможності підприємств є зростання їхньої дебіторської та
кредиторської заборгованості. У результаті зростання неплатежів посилюється спад виробництва. Банкрутами
можуть стати економічно «здорові» підприємства, що потрапили у скрутне фінансове становище через
неплатоспроможність своїх покупців. Можливість затримки виконання партнерами поточних договірних
зобов'язань призводить до небезпеки втрат, пов'язаних із порушенням платежів і одержанням прибутку
підприємством[1].
Щоб покращити показники ліквідності та платоспроможності і не стати неплатоспроможним, ми
пропонуємо підприємству здійснити такі заходи:
- ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів, незавершеного
виробництва та готової продукції. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів
підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення
величини неліквідних виробничих запасів;
- розширити ринок збуту продукції та збільшити обсяги виробництва;
- провести повномасштабні маркетингові дослідження;
- зменшити фінансові зобов’язання за рахунок скорочення постійних витрат та продовження строків
кредиторської заборгованості за товарними операціями;
- рефінансувати дебіторську заборгованість (шляхом факторингу, врахування та дисконтування векселів,
форфейтингу, примусового стягнення);
- прискорити оборотність дебіторської заборгованості (шляхом скорочення термінів надання комерційного
кредиту);
- раціонально та ефективно управляти грошовими потоками, посилити контроль за їх використанням;
- вдосконалити систему фінансового планування підприємства.
Отже, причини виникнення неплатоспроможності підприємства можуть бути різними, тому необхідність
управління даним ризиком на підприємствах України в сучасних умовах є очевидною і дуже важливим
аспектом їх фінансово-господарської діяльності. Тому підприємствам варто впроваджувати, запропоновані
вище заходи, для покращення рівня платоспроможності та фінансового стану загалом.
1. Журавльова Ю. Класифікація факторів впливу на платоспроможність підприємства / Ю. Журавльова //
Вісник КНТЕУ. - 2009. - №4. - С.60-67; 2. Журавльова Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства //
Фінанси України. – 2006. –№1. – С. 116-120; 3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання:
Монографія.- К.: КНЕУ, 2003. – с.238 – 251; 4. Онисько, С. Платоспроможність підприємств - основа
ефективного господарювання [Текст] / С. Онисько, М. Кіц // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №7. – С. 1215.

Шутовський А.І.
гр. ЕФІм-13
Науковий керівник – к.е.н., проф. Партин Г. О.
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
При створенні підприємства, його власників хвилює проблема забезпечення належного рівня
прибутковості. Чим більший обсяг прибутку тим швидшими темпами розвивається підприємство і з'являються
можливості для розширення його виробничої діяльності підприємства, основним показником для оцінювання
прибутковості діяльності підприємства є рентабельність.
Рентабельність – це відносний показник інтенсивності виробництва, що характеризує рівень прибутковості
(окупності) відповідних складових процесу виробництва чи сукупних витрат підприємства. Рентабельність
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безпосередньо пов’язана з отриманням прибутку. Обчислюється декілька її показників. Передусім слід
виділити рентабельність капіталу і рентабельність продукції[1, с.147].
Показники рентабельності характеризують ефективність функціонування підприємства, прибутковість
різних напрямків його діяльності, окупність витрат. Показники рентабельності використовуються також для
оцінювання інвестиційної і цінової політики.
Рівень рентабельність підприємства безпосередньо залежить від обсягу його прибутку. Для одержання
максимального прибутку підприємство повинне найбільш повно використовувати ресурси, що перебувають в
його розпорядженні. Збільшення випуску готової продукції знижує витрати на одиницю продукції, а отже,
знижується собівартість, а відтак зростає прибуток від реалізації продукції. Крім цього, додаткове виробництво
рентабельної продукції вже саме по собі дає додатковий прибуток[2, с.98].
Щоб підвищити рентабельність підприємства потрібно:
1)нарощувати обсяги виробництва та реалізації товарів, робіт, послуг;
2) зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) продукції;
3)максимально використовувати потенціал, що є в розпорядженні підприємства, в тому числі і фінансові
ресурси;
4)грамотно будувати договірні відносини з постачальниками, посередниками, покупцями;
5) найдоцільніше розміщувати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення
оптимального ефекту[3, с.12].
До шляхів підвищення рентабельності підприємства також можна віднести:
1) покращення системи маркетингу.
2)організовувати виробничий процес так, щоб він був пристосований до швидкої переналадки;
3) вдосконалення асортименту продукції з врахуванням рівня її прибутковості. При цьому підприємству
потрібно згрупувати свою продукцію за ознакою рентабельності та зосередити свою увагу на тій продукції, яка
є високорентабельною. Також потрібно покращувати продукцію з середнім рівнем рентабельності, а збиткову
продукцію можна зняти з виробництва;
4)приділяти більше уваги дизайну продукції, упаковці, покращувати рекламну діяльність. Для
підприємства реклама є вагомим засобом, за допомогою якого воно зможе підвищити попит на свою
продукцію, що призведе до збільшення обсягів продажу, прибутку та рентабельності.
5) усунення каналів втрати прибутку (виплата різних штрафів, пені, неустойок);
6)підвищення якості продукції, її конкурентоспроможності. Це можна досягнути за рахунок зниження
собівартості, покращення дизайну, зовнішнього вигляду продукції;
7) постійно вести наукові дослідження з аналізу ринку, поведінки споживачів і конкурентів;
8)чітке і своєчасне виконання угод з поставок продукції;
9) покращення системи ціноутворення[4, с. 13].
Отже можна зробити висновок, що рентабельність – це показник економічної ефективності виробництва
підприємства, який відображає кінцеві результати його господарської діяльності. Підприємство має активно
шукати всі можливі шляхи вдосконалення виробництва, підвищення конкурентоспроможності власної
продукції, що сприятиме зростанню рентабельності підприємства.
1. Головченко Т.М., Земська Г.О. Рентабельність як складова частина фінансової стійкості підприємств /
Вісник Херсонського технічного університету - 2010, №3(36) 2. Костецький Я. І. Рентабельність як показник
ефективності сільськогосподарського виробництва / Костецький Я. І. // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2
(28). – С. 98–101. 3. Васильєв В.В. Шляхи підвищення результативності українських підприємств / В.В.
Васильєв // Фондовий ринок. – 2009. – №12. – с. 11-14. 4. Алєксеенко В. І. Рентабельність підприємства в
умовах трансформації ринкових процесів/ В.І. Алєксеенко// Економіка України. – 2011. - №1 – С. 10-13.
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РЕКЛАМНА ПОЛІТИКА СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
В останні роки страховий ринок України за темпами розвитку випереджує інші сектори економіки
України. Хоча за підсумками 2012 року активи страхових компаній і продемонстрували зростання, однак ділова
активність на ринку суттєво знизилася[1].
Основними обставинами, які призвели до скорочення темпів розвитку, були: скорочення темпів
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економічного розвитку країни, нестабільна динаміка банківського ринку, а також зниження рівня довіри з боку
страхувальників. Останнє, на мою думку, було спричинено недостатньою розрекламованістю послуг страхових
компаній.
Ефективний розвиток та формування позитивного іміджу страхової компанії, формування попиту на
страхові послуги, ціленаправлений вплив на страховий ринок та клієнтів а також відповідність страхової
послуги очікуванням споживача – на сьогодні неможливе без ефективної рекламної кампанії.
Реклама - це платне, спрямоване на певну категорію потенційних споживачів повідомлення, що
здійснюється через засоби масової інформації чи будь-яким іншим способом публічного звертання й агітує на
користь певного товару, марки, фірми, особистості тощо[2, с.266].
Отже реклама створена для того, щоб заохотити потенційних споживачів скористатись послугами,
утримати тих споживачів, прихильність яких страхова компанія вже заслужила, а також донести потрібну
інформацію, яка б була зрозумілою для всіх, та несла у собі обґрунтування доцільності користування послугами
саме цієї компанії, а не іншої.
Залежно від становища на ринку, використовується один з таких типів реклами:
Реклама-антена використовується для того, щоб ввести нові настанови поведінки та споживання (як,
наприклад, “Зелена карта”, страхування непередбачених медичних витрат при виїзді за кордон тощо).
Реклама-підсилювач — має на меті драматизувати, перебільшити зміни в соціальних стереотипах
поведінки, (наприклад як це було у разі введення обов’язкового страхування цивільної відповідальності
власників автотранспортних засобів).
Реклама-фокус — для пропозиції нового “способу життя” та послуг, які відповідають цьому способу
життя.
Реклама-призма — з метою пристосувати рекламні звернення до різних груп споживачів та різних видів
страхових послуг.
Реклама-відлуння — нагадування про добре відомі, консервативні та поширені види страхування[3, с.31].
Лише невелике коло страховиків-лідерів ринку в Україні мають ефективно побудовану рекламну
компанію. Найбільшими страховими компаніями на ринку України є: «Оранта», «AXA», «PZU Україна»,
«ГРАВЕ», «UNIQUA», та інші. Доречно зазначити, що переважна більшість цих страхових компаній
намагається використовувати у своїй рекламній кампанії такі принципи, як: надійність, стабільність,
відкритість, традиції, VIP-сервіс.
Вітчизняні страховики усвідомлюють необхідність використання інструментів страхового маркетингу і
намагаються застосовувати його окремі складові, проте у більшості випадків ці процеси відбуваються стихійно,
оскільки для страхового ринку характерний обмежений спектр інструментів для мотивації споживачів.
Для перспективного просування послуг тої чи іншої страхової компанії на ринку, можна взяти до уваги
такі поради:
1)Для просування нового товару слід подавати декілька рекламних сюжетів, уточнюючи послідовно зміст
першого й розкриваючи в наступних.
2)Через певний проміжок часу слід проводити рекламу страхових продуктів, яка повинна слугувати
логічним і емоційним продовженням іміджевої реклами.
3)З метою збільшення обсягів реалізації страхових продуктів, вдалого проведення рекламної кампанії
доречно застосовувати у діяльності страхових компаній також метод єдиної маркетингової політики.
Я вважаю, що виважена маркетингова політика страхових компаній сприятиме підвищенню рівня
страхової культури населення, що позитивно вплине на розвиток однієї з молодих, але разом з тим і однієї із
перспективних сфер людської діяльності.
1. Офіційний сайт Рейтингового агентства “IBI-Rating” - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
ibi.com.ua. 2. Говорушко Т.А. Страхові послуги: Навч. посібник –К.: Центр навчальної літератури, 2005р. -400.С. 266. 3. Арманд Дейян. Реклама. Видавництво «Прогрес», М., 2000р. -173.- С. 31.

343

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Секція 1.
Проблеми управління у сфері економічної конкуренції
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ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РИНКУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Особливостями функціонування ринків природної монополії, до яких і належить ринок теплопостачання, є
всеохоплююче використання послуг теплопостачання, а в більшості випадках – неможливість відмови від їх
використання. Відповідно розповсюдження впливу проблем суб’єктів господарювання на ринку
теплопостачання має масовий характер, що посилює актуальність вдосконалення механізмів державного
регулювання суб’єктів господарювання на ринку теплопостачання.
Системи централізованого теплопостачання забезпечують потреби близько 55% населення України,
системи автономного та індивідуального теплопостачання – близько 25%, на пічне теплопостачання припадає
20%[2]. Наявність постійного попиту та пропозиції теплової енергії дає можливість розцінювати теплову
енергію як товар. Відповідно ринок теплової енергії – сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит
і пропозиція[1].
Станом на 2013 рік сфера теплопостачання в Україні характеризується наявністю таких проблем, як:
включення до собівартості виробництва та реалізації продукції необґрунтованих витрат та завищення витрат;
низька якість послуг із теплопостачання; застарілість обладнання та технологій, застосовуваних на
підприємствах галузі; нестійкий фінансовий стан підприємств галузі; надмірні викривлення у відсотковому
співвідношенні різних категорій найманих працівників.
Споживачі послуг теплопостачання в основному зазнають впливу надмірних тарифів та низької якості
послуги. Так, завищення витрат та їх необґрунтованість пов’язані із перебуванням підприємств галузі у стані
природної монополії, що можливо подолати через введення дієвої системи державного контролю за складовими
елементами витрат підприємств галузі та комплексного реформування системи встановлення тарифів на
послуги із теплопостачання.
Низька якість послуг теплопостачання пов’язана із застарілістю технологій та обладнання, застосовуваних
на теплопостачальних підприємствах. До напрямів підвищення якості послуг теплопостачання належать такі, як
розробка та введення на державному рівні сучасних нормативів та стандартів якості послуг у сфері
теплопостачання; введення ефективної системи як державного, так і громадського контролю за якістю послуг,
які надають підприємства галузі та застосування особистої відповідальності працівників за невідповідність
якості встановленим стандартам; повне оновлення наявного застарілого обладнання підприємств та введення
енергозберігаючих технологій за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, за допомогою
кредитування та залучення приватних інвестицій, а не за рахунок коштів, виділених на реалізацію програми
технічного розвитку чи інвестиційної програми тощо.
Нестійкий фінансовий стан теплопостачальних підприємств проявляється у збитковості діяльності
підприємств, зростанні зобов’язань, низьких значеннях показників рентабельності діяльності та у значних
розмірах заборгованості споживачів за спожиті послуги, тобто дебіторської заборгованості. Підвищення
стійкості фінансового стану підприємства можна досягти внаслідок проведення таких заходів: реструктуризація
активів шляхом рефінансування дебіторської заборгованості через співпрацю із колекторськими компаніями;
застосування приватизації або ж концесії щодо підприємства.
Викривлення у відсотковому співвідношенні різних категорій найманих працівників проявляються у
залученні надмірної кількості адміністративно-управлінського та інженерно-технічного персоналу, що
зумовлено відсутністю стимулів у підприємств галузі до мінімізації витрат та забезпечення максимальної
ефективності функціонування. Проблему ефективного використання трудових ресурсів можливо подолати
через внесення змін до організаційних структур підприємств, за умови їх попереднього комплексного
дослідження на предмет виявлення функцій управлінців, які можливо консолідувати, внаслідок чого
вивільниться частина надмірної кількості працівників.
Комплексне вирішення проблем сучасної галузі теплопостачання України пов’язане з впровадженням
запропонованих заходів із залученням до цього процесу як органів державної влади та місцевого
самоврядування, так і управлінського апарату та трудових колективів теплопостачальних підприємств.
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ПРОБЛЕМИ ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ВВОДИТЬ В ОМАНУ, ЯК ОДНЕ ІЗ КЛЮЧОВИХ
ПОРУШЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Недобросовісна конкуренція – це будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним
звичаям у господарській діяльності[1].
Поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо
або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних,
неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих
фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання
(замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб'єкта
господарювання[1].
Основними видами порушень у вигляді недобросовісної конкуренції та дій, що мали їхні ознаки,
припинених органами Антимонопольного комітету України у 2012р. були: випадки поширення інформації, що
вводила в оману – 86%; неправомірне використання позначень, рекламних матеріалів, оформлення упаковки
тощо – 7%; дії, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності – 3%; досягнення
неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення чинного законодавства, яке підтверджене рішенням
органу державної влади, наділеного відповідною компетенцією, – 2%; інші порушення у вигляді дискредитації
суб’єкта господарювання та порівняльної реклами – 2%.
Отже, аналізування наведеної інформації дає змогу зробити висновок, що найбільшу частку серед
порушень законодавства «Про захист від недобросовісної конкуренції» становить поширення інформації, що
вводить споживачів в оману. Даний вид порушення конкуренційного законодавства найчастіше здійснюється
через рекламу, оскільки, в багатьох сферах бізнесу саме реклама вважається найдієвішим засобом конкурентної
боротьби. Втім, якщо вона буде відбуватись без правил, підприємці матимуть вагомі стимули конкурувати
шляхом омани споживачів замість того, щоб пропонувати продукцію більш високої якості та за більш низькими
цінами[2].
Недобросовісна реклама здебільшого завдає шкоди не тільки конкурентам, а й споживачам, наприклад,
щодо ліків – може створити загрозу життю та здоров’ю громадян, фінансових послуг – призвести до втрати
багаторічних збережень, тому протидія намаганням недобросовісних підприємців маніпулювати свідомістю
людей повинна бути основним завданням АМКУ.
Найбільшу кількість випадків поширення інформації, що вводить в оману, органами АМКУ у 2012 році
було виявлено та припинено у сфері реалізації лікарських препаратів. Дані порушення здійснювалися у 12
областях України, що загалом є досить негативним явищем.
Одним з пріоритетних напрямів роботи Антимонопольного комітету України повинна бути протидія
намаганням недобросовісних суб’єктів господарювання маніпулювати свідомістю людей шляхом поширення
інформації, що вводить в оману. Для вирішення даної проблеми потрібно насамперед вдосконалювати
конкуренційне законодавство шляхом введення чіткіших вимог до маркування товарів; прийняти технічний
регламент по маркуванню, в якому, наприклад, потрібно вказувати шрифти маркування, їх розмір на етикетці,
обсяг та зміст інформації про товар. Також виникає потреба у зверненні до АМКУ щодо роз’яснення практики
застосування статті 15-1 (Поширення інформації, що вводить в оману) Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції», оскільки проведений аналіз свідчить про те, що значна кількість суб’єктів
господарювання не розуміє трактування даної статті і не вважає себе порушниками конкуренційного
законодавства.
Введення конкретизації щодо даної статті дозволить зменшити обсяг маніпулювання будь-ким нормами
законодавства та забезпечити розвиток конкуренції на товарних ринках.
1. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 13.01.2009 року // [Електронний ресурс].
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
Харчування є одним з найважливіших чинників, які впливають на здоров’я населення, а особливо на
здоров’я дітей. Воно забезпечує нормальний розвиток немовлят, знижує ризик розвитку захворювань травної
системи у дітей раннього віку, запобігає розвиткові хронічних захворювань у зрілому віці, сприяє формуванню
високого рівня інтелекту, досягненню довголіття, попередженню таких недугів, як рак, атеросклероз, цукровий
діабет, ожиріння, остеопороз. Тому питання здорового харчування дітей є одним з найголовніших, яке потребує
першочергового вирішення.
Вітчизняні підприємства, які виготовляють продукти дитячого харчування, не задовольняють потреби
населення у таких продуктах, тому що не дотримуються основних вимог до виробництва високоякісних
продуктів дитячого харчування, зазначених в законах України «Про дитяче харчування» та «Про безпечність та
якість харчових продуктів»[4]. У цих документах закріплено такі положення:
• для виробництва продуктів дитячого харчування забороняється використання сировини, що містить
пестициди, важкі метали, радіонукліди, гормональні препарати, антибіотики та інші речовини, наявність яких
не допускається державними санітарними нормами або рівні яких перевищують максимально допустимі;
• забороняється використання для виробництва продуктів дитячого харчування сировини, що складається
або виробляється з генетично модифікованих організмів;
• забороняється використання барвників у продуктах дитячого харчування для грудних дітей, а також
штучних барвників в інших продуктах дитячого харчування[3].
Greenpeace оприлюднив чорний список виробників генетично модифікованих продуктів для дітей, які
розповсюдженні в Україні: Дитяче харчування Nestle, Hipp, Denon, продукти «Делмі» Unilever. Зокрема було
відібрано дитяче харчування шести вітчизняних виробників, які не містять ГМО: ТМ "Крохта", ФОП
"Ольховський"; ТМ "Малятко", ВАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів"; ТМ
"Карапуз", ТОВ "Південний консервний завод дитячого харчування"[1].
Варто виділити основні причини зменшення обсягу виробництва продуктів дитячого харчування, зокрема:
складні енергозатратні технології їх виготовлення, високі технологічні й санітарно-гігієнічні вимоги до якості
продукції, потреба у коштах для створення запасів сировинних ресурсів на підприємствах, застарілі виробничі
потужності. Завантаженість підприємств, які виготовляють продукти дитячого харчування, становить від 5 до
60 відсотків, а зношеність основних виробничих фондів на переважній більшості таких підприємств досягає 80
відсотків.
Відсутність вітчизняних компонентів, необхідних для виробництва продуктів дитячого харчування, та
потреба у їх закупівлі за кордоном збільшує собівартість таких продуктів[2].
Однак існують шляхи, за допомогою яких можна розв’язати цю проблему. Найоптимальніші з них є:
–розробки системи економічного стимулювання виробництва продовольчої сировини та продуктів
дитячого харчування з використанням прогресивних механізмів кредитування, ціноутворення, тарифного
регулювання; зменшення обсягу споживання та втрат паливно–енергетичних ресурсів під час виробництва
продукції;
–здійснення з боку держави комплексу заходів із стимулювання розвитку виробництва продуктів дитячого
харчування за рахунок доступу до кредитів та податкових пільг, державної підтримки для формування
сировинних зон. Держава надаватиме споживачам гарантії щодо якості і безпечності продукції та сировини для
її виготовлення;
–впровадження сучасних технологій виробництва продуктів дитячого харчування.
Для реалізації рекомендується саме ці шляхи, які найбільшою мірою відповідають інтересам держави щодо
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демографічного стану країни, покращенню харчування дітей різних вікових груп якісними та безпечними
продуктами харчування[5].
1. Ткаченко С. К., Мартинюк І. О. Азбука харчування. Харчування дітей: Довідник / Ткаченко С. К.,
Мартинюк І. О. - Львів: Світ, 1995. — 200с. 2. Дворцина Л. Й. Харчування здорової дитини / Ужгородський
держ. ун-т. Медичний факультет. Кафедра дитячих хвороб. — Ужгород, 1998. — 99с. 3. Конституція
України: Закон України "Про дитяче харчування” № 142-V від 14.09.2006 року. 4. Актуальні питання
безпечного харчування дітей раннього віку О.Г. Шадрін, Н.М. Басараба. 5. державна цільова соціальна
програма розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2010-2014 роки.

Бабак Т.В.
гр. МЕ-22
Науковий керівник – к.е.н., доц. Скорик Г.І.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ «УКРЗАЛІЗНИЦІ» ЯК ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ ЩОДО
ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Найпопулярнішим видом транспорту для українських пасажирів є залізничний. В Україні ці послуги надає
підприємство природний монополіст «Укрзалізниця». Якість надаваних послуг «Укрзалізницею», їх обсяги не
задовольняють сьогоднішні потреби споживачів.
Метою дослідження є теоретичний і прикладний аналіз функціонування «Укрзалізниці» та знаходження
способів підвищення ефективності її діяльності через обмеження проявів монополізму.
Відповідно до Закону України «Про природні монополії» «природна монополія - стан товарного ринку,
при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок
технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю
товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних
монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на
цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари
(послуги)».
Головними ознаками ринку монополії є:
1) відсутність досконалих замінників продукції фірми-монополіста;
2) неможливість входження на ринок інших фірм;
3) велика кількість покупців на ринку;
4) досконала інформованість щодо цін, фізичних ознак товару, інших параметрів ринку.
Головна проблема щодо надання «Укрзалізницею» неякісних послуг полягає в тому, що вона була
сформована ще у Радянському Союзі на протязі багатьох десятиліть у величезних масштабах, і досі майже не
змінилась командно-адміністративна система господарювання.
«Укрзалізниця»
потребує
величезних
реформ
щодо
фінансування
її
та
покращення
конкурентоспроможності у порівнянні з іншими видами транспорту: авіаційним, автомобільним та річковим.
Останнім часом стан справ «Укрзалізниці» визначається катастрофічним зносом рухомого складу (більш
ніж на 80-90%) і невідповідністю послуг сучасним світовим нормам і стандартам. Так, середній вік вагонів
пасажирського парку залізниць України становить 27,5 років, а нормативний строк зносу - 28 років. Це означає,
що за півроку більшість вагонів залізниці вийдуть із експлуатації.
Другою важливою проблемою є відсутність державного фінансування. Так, згідно зі статтею 10 Закону
України «Про залізничний транспорт» з державного бюджету мав би закуплятися рухомий склад щороку.
Проте такі кошти у держбюджеті не передбачаються. Сама ж залізниця з 1992 року закупила лише 560 вагонів.
Тим часом з 2013 року щороку з експлуатації виходитиме по 500 вагонів.
При прийнятті рішень державне підприємство - монополіст, «Укрзалізниця» не проводить жодних
консультацій із громадськістю. Варто зазначити, що такий механізм не передбачений «залізничним»
законодавством. Це створює проблеми комунікації громади і єдиного монополіста «Укрзалізниці».
Проблема доступу до інформації теж є ключовою, адже відсутність повної публічної інформації на вебсайті залізниці не дозволяє громадськості повною мірою спостерігати за роботою державного підприємства.
Відсутність детальних даних про пасажиропотік, доходи і видатки підприємства обмежують громадян у доступі
до інформації.
Необґрунтованим є ціноутворення на квитки. Насамперед відсутній взаємозв`язок цін на квитки із
споживчим кошиком.
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Також виникла проблема погіршення самопочуття та стану здоров`я населення у зв`язку з прийняттям
концепції поїздів з сидячими місцями, замість спальних вагонів.
Для покращення діяльності «Укрзалізниці» та зменшення проявів зловживань монопольним становищем
на ринку рекомендовано провести наступні заходи:
- економічні та адміністративно-правові антимонопольні заходи, які повинні бути спрямовані на:
встановлення економічно обґрунтованих цін; підвищення якості та диверсифікацію надаваних послуг.;
- приватизацію певних підрозділів «Укрзалізниці» та залучення інвесторів для реконструкції рухому
складу, мостів, рейсів, вокзалів;
- введення сучасних норм та стандартів щодо надання послуг з перевезення пасажирів;
- спрощення комунікацій із споживачами, а також проведення відкритих форумів щодо регулювання
нестандартних ситуацій;
- розроблення інноваційних проектів із врахуванням потреб людей із обмеженими фізичними
можливостями;
- удосконалення бази даних пасажирів та покращення кваліфікації роботи працівників «Укрзалізниці».
Отже, є сенс звернути увагу на необхідність приватизування та інвестування «Укрзалізниці», щоб
задовольнити інтереси сучасного споживача. Сьогодні велику роль повинна приділятися підвищенню якості
транспортного обслуговування.
1. Е.А. Петренко. «Укрзалізниця» как естественная монополия / Е.А. Петренко/ Економіка промисловості.
— 2010. — № 2. — С. 49-57. 2. Офіційний сайт «Укрзалізниці» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
uz.gov.ua/.

Басюк І.Л.
гр. ОА-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Стецюк П.І.
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ НА РИНКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Основною проблемою сучасного ринку праці України залишається нестача якісних робочих місць з
гідними умовами та оплатою праці, особливо для молоді.
Станом на 1 жовтня 2013 року кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості становила 88,7
тисячі.
Станом на 1 жовтня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 422,1 тис. осіб, з яких більш
ніж половину складали жінки, 42% – молодь віком до 35 років, 36% особи, які мають додаткові гарантії щодо
сприяння у працевлаштуванні, понад третину зареєстрованих безробітних – сільські мешканці..
Протягом січня-вересні 2013 року за направленням центрів зайнятості отримали роботу 627,5 тис. осіб, з
них 410,4 тисячі зареєстрованих безробітних, що на третину більше, ніж у січні-вересні 2012 року. На нові
робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування працевлаштовано 4,6 тис. безробітних, у тому числі 2,3 тис. осіб, які недостатньо
конкурентоспроможні на ринку праці, та 2,3 тис. осіб, які працевлаштовані на нові робочі місця в пріоритетних
видах економічної діяльності.
З травня 2013 року розпочато видачу ваучерів для підтримання на ринку праці конкурентоспроможності
осіб старше 45 років. Протягом травня-вересня 2013 року ваучер на навчання та підвищення кваліфікації
отримали 15,1 тис. громадян, у т.ч. безробітні – 8,3 тис. осіб.
Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 156,2 тис. осіб, у тому
числі – 153,1 тис. безробітних; проходили професійне навчання – 156,2 тис. осіб.
За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення
віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці, знизився з 7,8% (І півріччя
2012р.) до 7,5% економічно активного населення відповідної вікової групи (І півріччя 2013р.).
1 Офіційний сайт Державної служби зайнятості. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: dcz.gov.ua.
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Васильчук Ю.О.
гр. ОА-11
Науковий керівник –к.е.н., доц. Стецюк П.І.
ВСТУП УКРАЇНИ В ЄС: ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану,
нового типу цивілізації третього тисячоліття. В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в
Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір. Таким
чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені.
До позитивних наслідків вступу України в ЄС можна віднести такі:
- політичні вигоди: участь в Європейській колективній безпеці та гарантування, за її допомогою,
територіальної недоторканості України;
- економічні вигоди: макроекономічна стабільність, нові ринки збуту для українських товарів та додаткові
інвестиції, в українську економіку, надання субсидій деградуючому сільському господарству, зменшення
митних тарифів та отримання позитивного сальдо торговельного балансу;
- соціальні вигоди: ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного
пересування населення та розширення можливостей для освіти, роботи й відпочинку, забезпечення високого
рівня життя населення;
- культурні (ідеологічні) вигоди: широкий доступ до інформаційного потенціалу ЄС.
Негативними наслідками вступу України в ЄС можна назвати такі:
- політичні загрози: небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським
світом;
- економічні загрози: можливе переміщення до України шкідливих виробництв;
- соціальні загрози: поглиблення демографічного спаду, проблема незаконної міграції та відтоку кадрів;
- культурні (ідеологічні) загрози: падіння духовності.
А також необхідно визначити такі недоліки вступу України до ЄС:
- політичні недоліки: часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, погіршення
відносин з країнами СНД та іншими країнами;
- економічні недоліки: втрата конкурентоспроможності певних галузей, складність переходу на
європейський рівень цін;
- соціальні недоліки: ускладнення візового режиму зі східними сусідами;
- культурні (ідеологічні) недоліки: розмивання національної самобутності України.
На нашу думку, розглядаючи, наприклад, торговельно-економічну сферу, можна виділити наступні
переваги (в довготерміновій перспективі): розширений Євросоюз може стати найбільш значним ринком збуту
українських товарів та джерелом українського імпорту і стати для України головним торговельним партнером;
поліпшаться умови доступу українських експортерів на окремі товарні ринки нових членів ЄС внаслідок
переважного зниження рівня тарифного захисту і підвищення рівня конкурентного середовища в країнахкандидатах; запровадження в країнах-кандидатах інститутів ринкового регулювання ЄС має призвести до
певного скорочення обсягів контрабандних торгових операцій та інших форм тіньових операцій, що матиме
позитивний вплив на державний бюджет України.
Київським міжнародним інститутом соціології 13-23 вересня 2013 року за вступ України до Європейського
Союзу у разі проведення відповідного референдуму проголосували б 40,5% громадян, за вступ до Митного
союзу – 35%. Про це свідчать результати опитування громадської думки.
Опитування показало, що прихильників вступу України до Євросоюзу більше, ніж прихильників вступу до
Митного союзу, у Західному і Центральному регіонах (73% проти 13% та 45% проти 25%), а прихильників
вступу до Митного союзу більше, ніж до Євросоюзу, – у Південному і Східному регіонах (46% проти 26% та
57% проти 18%). Згідно з даними опитування, у разі проведення окремого референдуму щодо вступу України
до ЄС, більше українців готові проголосувати «за», ніж «проти» (43% проти 30%). Прихильники вступу до
Євросоюзу переважають у Західному і Центральному регіонах (75% проти 13% та 46% проти 26%), а
противники вступу – у Південному і Східному (37% проти 29% та 46% проти 23%).
Отже, входження до Європейського Союзу є логічним наслідком прагнення України до цивілізованої
правової держави та розбудови демократичного суспільства, обумовлений сучасними реаліями та вимогами
об’єктивних суспільно-економічних і політичних законів розвитку. В сучасному глобалізованому суспільстві,
найбільшу вигоду отримують саме ті країни, які об’єднують свої зусилля заради досягнення спільних інтересів
та високих показників розвитку.
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1. Володимир Посольський. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. — К.:
Смолоскип, 2002. — 168с. 2. Все про ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу htt:// europa. eu. int. 3.
Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
ukrstat.gov.ua/.

Гладка А.А.
гр. ОА 23
Науковий керівник – к.е.н., асист. Комаринець С. О.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
В умовах ринкової трансформації економіки України розвиток підприємництва, зокрема малого бізнесу, є
одним із найважливіших чинників соціально-економічного зростання.
Формування та розвиток національного підприємництва значною мірою залежать від створення
відповідної правової бази, яка стимулювала б підприємницьку активність та добросовісну конкуренцію. Малий
і середній бізнес  це створення нових робочих місць, а також альтернатива найманій праці. Проте мала частка
сегменту малого і середнього бізнесу у ВВП (в Україні становить 11,4%) свідчить про те, що держава не надає
достатнього рівня підтримки підприємцям, отже, не сприяє формуванню й зміцненню середнього класу[1,
с.179].
Основні проблеми підприємництва в Україні:
 обмеження попиту: низька купівельна спроможність, низький попит на продукцію підприємств;
 макроекономічна нестабільність: інфляція, високі та мінливі процентні ставки, коливання обмінного
курсу;
 нефінансові проблеми на мікрорівні: юридично-інституційні перешкоди (оподаткування та регуляторний
клімат), нерівні умови конкуренції, що заважають ринку ефективно використовувати ресурси, обмеження
доступу до інфраструктури, «вузькі місця» у галузях-постачальниках ресурсів, тиск кримінальних елементів,
тощо;
 фінансові перешкоди на мікрорівні: складний доступ до зовнішнього фінансування, висока вартість
капіталу, недостатньо розвинуті фінансові ринки;
 корупція.
Перше місце в рейтингу перешкод для всіх галузей, а також для малих, середніх, великих, державних та
приватних підприємств посіло оподаткування. Сплачуючи податки повністю, підприємства потрапляють у дуже
скрутне становище, і тому частина підприємств не спроможна нести такий важкий тягар оподаткування.
Основною проблемою тут є не лише високий рівень податкових ставок, а й висока кількість різних
податків та зборів, а також нестабільне податкове законодавство, що призводить до збільшення кількості
перевірок, неофіційних платежів та зростання тіньової економіки.
На другому місці в рейтингу перешкод знаходиться звичайний для ринкової економіки чинник –
обмежений попит. Третє місце посідає інфляція. Такий високий рейтинг макроекономічної нестабільності як
перешкоди свідчить про важливість проведення державою виваженої монетарної та фіскальної політики, яка б
забезпечила стабільний рівень цін та прийнятну вартість капіталу. На четвертому місці  нерівні умови
конкуренції та тісно пов’язана з їхнім виникненням корупція.
Ще однією проблемою з якою стикаються підприємці нашої держави є відсутність відповідних
кваліфікованих кадрів. Досить поширеним явищем в сучасних умовах ринку є відплив наукових кадрів з
України, що пов’язано з низьким рівнем заробітних плат та відсутністю відповідності між попитом та
пропозицією на робочі місця[2, с. 187].
Питання перевірок підприємств знаходиться в центрі уваги протягом останніх декількох років. Для малих
підприємств середня кількість перевірок не зменшилася та залишилася на приблизно тому самому рівні. Малі
підприємства несуть на собі більший тягар перевірок, ніж великі підприємства, та мають менше ресурсів для
подолання наслідків перевірок[2, с. 188].
44% всіх підприємств зазначили, що вони зазнали санкцій з боку контролюючих органів внаслідок
перевірок. На з’ясування з чиновниками питань, пов’язаних із застосуванням та інтерпретацією законодавчих
та нормативних актів керівники підприємств витрачали в середньому 16% відсотків робочого часу[2, с. 188].
Затримання зовнішнього фінансування було визнано меншою перешкодою порівняно з іншими формами
державного регулювання. Головними проблемами в отриманні зовнішнього фінансування є високі процентні
ставки, нестача пропозиції.
Підприємства не подають звітності в середньому про 16% обсягу продажів. Підприємства, що хочуть бути
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абсолютно легальними (сплачувати чесно всі податки), обов’язково опиняться в більш невигідному
конкурентному становищі, ніж ті, хто ухиляється від податків (кого по суті субсидують)[3, с. 154].
Отже, розвиток підприємництва в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, через заплутаність і
неоднозначне трактування податкових законів, що негативно відображається на перевірках підприємства
різними контролюючими організаціями, мета яких не перевірити правильність ведення документації та
правильність сплати податків і зборів підприємством, а намагання оштрафувати його за будь-яких обставин
через високий рівень корупції, спрямований на відверте знищення підприємництва в Україні.
1. Політична економія: Підручник / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, М. М. Руженський, О. Ф. Іткін. За
науковою ред. доктора економ. наук, проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алерта, 2008. – 487 с. 2. Мягких І. М.
Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні/ І. М. Мягких // Вісник економіки транспорту і
промисловості  2009.  № 28. – с. 185-189. 3. Шахіна І. Ю. Теоретичні основи вивчення маркетингової
діяльності / І. Ю. Шахіна, В. А. Рєшовський; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, 2007. 250 с.
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ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ
В наші дні державний борг є важливою складовою фінансової системи, дієвим інструментом у механізмі
макроекономічного регулювання та засобом реалізації економічної стратегії держави. Одним із найважливіших
завдань економічної політики держави, головною умовою стабільності її фінансової системи є управління та
обслуговування державного боргу. В Україні цей процес має низку проблем, а саме: недосконалістю
законодавчої бази, значним обсягом державного боргу та його постійним зростанням, механізмом
реструктуризації боргу і його обслуговуванням, що не сприяє реалістичному прогнозуванню основних
показників економічного розвитку країни.
Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:
 збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;
 циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;
 скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного коригування (зменшення)
державних витрат;
 вплив політичних бізнес-циклів – надмірне збільшення видатків напередодні виборів з метою
завоювання популярності виборців та збереження влади.
Структурно державний борг України складається з внутрішнього і зовнішнього. У 1992 році прийнято
Закон «Про державний внутрішній борг України», яким визначено, що державним внутрішнім боргом України
є строкові боргові зобов'язання уряду України у грошовій формі. Державний внутрішній борг гарантується всім
майном, що перебуває у загальнодержавній власності. Додатково ще виділяють Гарантований державою борг.
Згідно з вітчизняними і іноземними дослідженнями економічно безпечний рівень державного і
гарантованого державою боргу для України наразі складає близько 35% від ВВП. Такий висновок базується на
статистиці настання дефолтів у країнах з ринками, що формуються, (досліджено МВФ)та на власному досвіді
України, яка вже двічі була не в змозі самостійно виконувати свої боргові зобов'язання при їх наближенні до
рівня 30-35% відносно ВВП, зокрема:
— наприкінці 90-х років минулого століття, що призвело до кількох реструктуризацій внутрішнього
державного боргу і реструктуризації зовнішнього державного боргу;
— та наприкінці 00-х років поточного століття, що призвело до звернення про допомогу до міжнародних
фінансових організацій (сума якої була другою за величиною у світі після допомоги МВФ для Угорщини). З
2009 року державний і гарантований державою борг близький до свого свого критичного рівня. У 2014 році
очікується його подальше зростання.
Внутрішній державний борг України станом на 31.12.2008 становив 44,666 млрд. грн., а зовнішній 86, 023
млрд. грн. Гарантований борг становив 58,7 млрд грн. У 2009 році державний бог становив 130,6 млрд. грн.
(44,6 – внутрішній, 86 – зовнішній), гарантований борг зріс майже вдвічі і дорівнював 90,9 млрд. грн. Станом на
2010 рік величина державного боргу була 323,475 млрд грн. (141,662 млрд. внутрішній, 181,813 млрд. –
зовнішній). Гарантований борг збільшився і становив 108, 8 млрд. грн. У 2011 році: державний борг збільшився
до 357, 273 млрд. грн. (внутрішній 161,4 млрд., зовнішній – 195, 8 млрд. грн.), гарантований становив115, 8
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млрд. грн. У 2012 році державний борг дорівнював 399,218 млрд. грн. (190 млрд. – внутрішній і 209 –
зовнішній), гарантований – 116,2 млрд. грн. За останніми підрахунками, у 2013 році Державний борг
збільшився до 426,3 млрд. грн., (216,4 – внутрішній, 209,9 – зовнішній). Гарантований борг зменшився і
становить 112, 4 млрд. грн.
Важливим фактором, який вплине на розмір Державного боргу України є інтеграція з ЄС. Проте велика
сфера діяльності України є досить перспективною (видобувна галузь, сільське господарство, важка
промисловість та ін.) і зможе з часом поступово зменшити розмір державного боргу.
Боргові проблеми України не є унікальними і мають зарубіжні аналоги. Але використання досвіду
розвинутих країн щодо управління боргом є проблематичним, оскільки західна практика базується на засадах
досконалої конкуренції, відповідності ціни грошей на боргових та інвестиційних ринках, передбачуваності
темпу кругообороту капіталу тощо. Також у центрі уваги повинна залишатись мета державного контролю за
процесом погашення боргів, який має орієнтуватись на загальні суспільно-економічні цілі. На нинішній момент
зроблено багато, а саме: Національний банк високопрофесійно реалізував антикризові заходи за сприяння уряду
та МВФ. Уряд не допустив дефолту і знайшов вихід із вкрай складної ситуації, а українські банкіри довели, що
здатні впливати на відповідальні рішення в країні.
1. Вахтенко Т.П. Державний борг України та його економічні наслідки/ Т. П. Вахтенко/. – К.: Альтепрес. –
2008. – С.231-239. 2. Рожко О. Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання/ О. Д. Рожко //
Фінанси України – 2008. – №1. – С. 87-91. 3.Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу minfin.gov.ua. 4. Державний борг України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу
newsru.ua/finance/17feb2010/borg.html.
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ІНВЕСТИЦІЇ В ОСВІТУ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Ключову роль у збільшенні людського капіталу національної економіки відіграє освіта, яка забезпечує
готовність нового покоління до життя і успішної діяльності. Досягнення в освіті і державні видатки на освіту
безпосередньо впливають на економічне зростання, у той час як недостатні інвестиції у людський капітал є
справжньою причиною відставання країни.
Згідно із Законом України «Про освіту» — метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих
моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі
інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства
кваліфікованими працівниками, спеціалістами.
Основним механізмом фінансування освітніх послуг в Україні залишається бюджетне забезпечення, хоча
частка приватних навчальних закладів різного рівня зростає. Видатки на освіту традиційно посідають друге
місце в структурі соціальних видатків національного бюджету
Та, незважаючи на значний обсяг інвестицій, що спрямовуються в освітній сектор України, результати
діяльності галузі залишаються досить дискусійними з погляду кінцевих результатів. Хоча охоплення населення
всіма освітніми рівнями зростає, з кожним роком збільшується чисельність випускників вищих навчальних
закладів, існують проблеми з якістю підготовки фахівців, що зумовлюють складнощі з їх працевлаштуванням в
майбутньому. Досить гострим залишається питання якості підготовки у вищій та професійно-технічній освіті,
оскільки саме кваліфікаційна база випускників цих рівнів впливає на можливості їх працевлаштування та
конкурентоспроможність на ринку праці, визначаючи якість людських ресурсів країни. Збільшення прийому,
контингенту та випуску студентів в сучасних умовах супроводжується існуванням невідповідності між попитом
на молодих фахівців на ринку праці та їх пропозицією в розрізі професій. Внаслідок штучно створеного
ажіотажного попиту на певні спеціальності значна частина випускників вимушена працювати не за фахом або
здобувати освіту за іншим напрямом.
Для покращання ситуації з інвестиціями в системі освіти, на мою думку, потрібно, перш за все,
вдосконалити систему управління інноваційно-інвестиційною діяльністю цієї сфери та модернізувати її
фінансово-економічний механізм. Крім того, необхідна розробка довгострокової стратегії стимулювання
залучення освітніх інвестицій, що повинна бути закріплена в державній економічній політиці та відповідати
сучасним ринковим умовам. Зокрема, основними шляхами зниження інвестиційних ризиків та активізації
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інвестиційної діяльності в освітній сфері, на мою думку, є:
- проведення всестороннього моніторингу інвестування навчальних закладів, зокрема вкладень в
інноваційну діяльність;
- формування багатоканальної системи джерел фінансування інвестиційних витрат із залученням сучасних
схем (надходження від оренди майна, спонсорської допомоги, доходів від наукової діяльності, грантів тощо);
- реорганізація існуючих та створення нових навчально-виховних закладів нового покоління;
- підвищення ефективності формування й використання інвестиційних бюджетних видатків в освітній
сфері;
- підвищення прозорості діяльності освітніх закладів;
- розробка систем професійної стандартизації і сертифікації;
- розвиток механізмів формування замовлень на освітні послуги;
- впровадження цілісної системи середньо- і довгострокового планування інвестицій та інновацій у сфері
освіти;
- підготовка нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їхнього професійного та загальнокультурного
рівнів;
- створення сучасної системи нормування та оплати праці в галузі освіти;
Кожен член суспільства повинен бути оптимально пристосований до професійної діяльності за рахунок
максимального використання індивідуальних здібностей. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити
інвестиції у вищу освіту і підвищення кваліфікації людей, а також домогтися прискорення прогресу у вирішенні
фундаментального завдання модернізації національної системи освіти.
Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку та прогресу суспільства. Особливо
зростає їх значення в наш час, коли на зміну індустріальному типу економічного зростання приходить
гуманітарний, рушійними силами якого стають наукові знання, творчий та інтелектуальний потенціал людини.

Гринців І.В.
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
В міру розвитку використання електронних грошей у світі, все більш актуальною постає проблема їх
використання в Україні, тобто відбувається перехід на новий рівень розвитку грошової інфраструктури.
Хоча електронні гроші порівняно недавно увійшли в наше життя, розвиток цього ринку здійснюється
доволі стрімко. Електронні гроші («e-money») — це гроші або фінансові зобов’язання, обмін та
взаєморозрахунки за якими проводяться за допомогою інформаційних технологій[1].
В цілому, електронні гроші в світі є відносно молодим та нішевим платіжним інструментом, застосування
якого у різних країнах значно відрізняється, але який, в цілому, ще не набув широкого розповсюдження. За
статистикою Банку Міжнародних розрахунків, трансакції із використанням електронних грошей становили
лише 1,2% від загальної кількості платежів у 10 країнах, що подали статистику до БМР в 2010 році[1]. При
цьому, розвиток електронних грошей у світі має чітко виражені географічні особливості. Це пов’язано, в першу
чергу, з рівнем розвитку інформаційних технологій, електронної комерції та різними типами регулювання, що
створює специфічні вимоги до роботи компаній, які займаються випуском та обслуговування електронних
грошей, а також платіжною інфраструктурою, що склалась історично.
На початку 2000-х років безпосередньо в Україні почали з’являтись інші системи електронних грошей, а
регулятор - Національний банк, спробував встановити перші правила гри на цьому сегменті ринку. В
результаті, сьогодні українські користувачі мають можливість обирати послуги широкого спектру систем
електронних розрахунків, які використовують досить різні моделі роботи та розрахункові технології.
Електронні розрахунки отримують все більше розповсюдження в Україні, впродовж останніх років впевнено
займають свою нішу в сегменті платежів, який зростає зі збільшенням обсягів електронної комерції. Однак, як
споживачі, так і системи електронних розрахунків, на українському ринку досі працюють в умовах
недостатньою мірою розвиненого законодавчого поля[2].
На законодавчому рівні поняття «електронні гроші» досі не є визначеним. У 2001 році було прийнято
Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»[3]. Він регулює діяльність щодо переказу
коштів та платіжних систем, що забезпечують переказ коштів. Однак, незрозуміло, чи розповсюджується цей
Закон на сегмент електронних грошей.
Основними перевагами використання електронних грошей є:
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- анонімність платежів;
- захист інформації від податкових органів;
- швидкість і зручність платежів. Гроші переводяться майже миттєво, здійснити оплату можна, не
виходячи з будинку, скориставшись комп’ютером та Інтернетом;
- можливість переказувати малі суми (банки називають такі суми мікроплатежами).
До основних недоліків електронних грошей можна віднести:
- зберігання грошей власників гаманців на рахунках юридичних осіб;
- відсутність процента, який нараховується при зберіганні грошей;
- ризики шахрайства;
- зняти готівку без комісії не можна.
Міжнародний досвід свідчить, що розвиток електронних платежів і, зокрема, електронних грошей, сприяє
зменшенню витрат на готівковий обіг та прискоренню економічного зростання.
Електронні гроші також можуть сприяти розвитку нових секторів економіки та електронної комерції.
Однак, розвиток ринку електронних грошей значною мірою залежить від нормативно-правового регулювання.
Запровадження інновацій у сфері електронних платежів не буде можливим, доки відповідні норми регулювання
не стануть гнучкішими. Крім того, враховуючи можливості, які пропонує користувачам мережа Інтернет,
системи електронних грошей мають змогу досить ефективно функціонувати у тіньовому секторі економіки.
1. Payment systems in eleven developed countries. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
bis.org/publ/cpss01b1.pdf. 2. Кравчук В.Електронні гроші в Україні: аналітичний звіт / В.Кравчук, Д.Науменко,
А.Глибовець. – К.: Альфа-ПІК, 2012. – 64 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
ier.com.ua/files/publications/Books/2012/3_ Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf.
3. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: minfin.gov.ua.
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АНАЛІЗ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В 2009-2012рр.
Інфляцію можна охарактеризувати, як процес зростання рівня цін в країні, який викликаний надлишком
грошей на товари та послуги. В сучасних умовах світових глобалізаційних процесів проблеми інфляції є
актуальними для розвитку будь-якої країни[1, с.153].
Інструментом вимірювання рівня інфляції є індекс споживчих цін (ІСЦ), який характеризує зміни у часі
загального рівня цін на товари та послуги для невиробничого споживання населення. ІСЦ є найважливішим
показником, який характеризує інфляційні процеси в економіці й використовується для вирішення багатьох
питань державної політики, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду розмірів грошових
доходів та мінімальних соціальних гарантій населення[2, с. 139].
Інфляція, як економічний процес є результатом порушення економічної рівноваги, що зумовлено
комплексом внутрішніх і зовнішніх причин. Серед основних причин інфляції виділяють наступні: зростання
дефіциту державного бюджету, пов’язане з ростом урядових витрат; порушення пропорцій відтворення між
виробництвом і споживанням, грошовою масою в обігу і сумою товарних цін, між попитом і пропозицією;
збільшення податкового тягаря, який несуть товаровиробники; випереджувальні темпи зростання заробітної
плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці; високий рівень невиробничих витрат держави;
високі податки та висока відсоткова ставка за кредит; монополія великих компаній на встановлення цін;
зростання цін на імпортні товари та послуги; помилки в економічній політиці держави; структурні світові
кризи, що супроводжуються багаторазовим зростанням цін на сировинні і енергетичні ресурси; обмін банками
національної валюти на іноземну, що супроводжується додатковою емісією паперових грошей; від’ємне сальдо
зовнішньоторговельного та платіжного балансу країни; зменшення надходжень від зовнішньої торгівлі[3, с.
180-181].
Інфляційний процес в Україні є достатньо нестабільним. Показники ІСЦ за рік склали у 2009р. – 112,3%, у
2010р. – 109,1%, у 2011р. – 104,6%, у 2012р. – 99.8%[4]. Основними факторами уповільнення зростання ІСЦ у
2009р. були зменшення зовнішнього та внутрішнього попиту, стабілізація обмінного курсу гривні до іноземних
валют у другій половині 2009р., високий урожай зернових культур[5]. У 2012р. підтримувалось низько
інфляційне середовище, чому посприяли, по-перше, насичення ринку продовольчими товарами, яке відбулося
за рахунок запасів, накопичених у результаті рекордного врожаїв 2011-2012рр.; по-друге,зважена грошово354

кредитна політика; по-третє, відсутність суттєвого коригування тарифів на комунальні послуги[6].
Створення та підтримка макроекономічного середовища з низьким і стабільним рівнем інфляції, ефективне
функціонування банківської системи, зважена фіскальна політика є основними чинниками забезпечення
стійкого економічного зростання держави. Ключову роль для боротьби з інфляцією у довгостроковому періоді
відіграють чинники сукупної пропозиції у розрізі збільшення обсягів і зростання еластичності, що є особливо
важливим для аграрного та енергетичного секторів економіки, та сукупного попиту, на який значно впливає
реальне зміцнення національної валюти (або за рахунок зміни валютного курсу, або за рахунок зростання рівня
інфляції), підвищення мінімальних зарплат та пенсій.
Провівши аналіз інфляційної ситуації в Україні, можна зробити наступні висновки. По-перше, стабільність
цін є однією з найважливіших макроекономічних проблем, по-друге, до основних причин інфляційних процесів
можна віднести монополістичні тенденції в економіці, зростання державного дефіциту і державного боргу,
диспропорції в народному господарстві, кризові явища у валютно-фінансовій системі. На нашу думку, слід
розглядати основні причини інфляції комплексно, оскільки їх визначення є досить умовним, а в економічних
системах перехідного типу одні чинники інфляції переростають або діють паралельно з іншими.
1. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка. Видання 2-е перероблене та доповнене. Навчальний
посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 328с. 2. Савченко А.Г.
Макроекономіка: Підручник / А. Г. Савченко — К.: КНЕУ, 2005. — 441 с. 3. Економічна теорія:
Політекономія:Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. – 6-е вид., перероб. і допов. – Київ: Знання-Прес. – 2007. –
719с.
4.
Держкомстат
України
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/isc_m_u.htm. 5. Річний звіт Національного Банку України,
2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: bank.gov.ua/doccatalog/document?id=66438. 6. Монетарний
огляд за 2012 рік. Національний банк України [Електронний ресурс] – Режим доступу:
bank.gov.ua/doccatalog/document?id=503712.
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНИХ ДЕФОЛТІВ У США
У розпал бюджетної кризи і невблаганного наближення ліміту за державним боргом у Міністерстві
фінансів США заявляють, що дефолт буде безпрецедентним явищем в історії Америки, що вочевидь не
відповідає дійсності в історичному контексті:
 Дефолт континентальної валюти 1779р. У червні 1775р. Континентальний конгрес США другого
скликання, що представляв 13 штатів, випустив кредитні векселі на суму 2 млн. песо, належні до виплати за 4
роки в 4 щорічних поетапних платежі. Наступного місяця були випущені зобов'язання ще на 1 і 3млн песо. У
1776р. була проведена емісія векселів на 13 млн. доларів, загальний обсяг якої склав 241 млн. доларів.
Відповідальність за погашення зобов'язань була покладена на кожен із 13 штатів пропорційно чисельності
населення[1].
Векселі стали стрімко знецінюватися: у 1777р. континентальний долар впав до 1/3 від своєї первісної
вартості, до грудня 1778р.  до 1 /7. У листопаді 1779р. конгрес оголосив про девальвацію курсу
континентального долара в 38,5 до 1. При цьому конгрес погодився погасити випущені векселі в пропорції 1000
до 1 від їх первісної вартості.
Внутрішній борг становив приблизно 11 млн. песо. Відсотки за цим боргом виплачувалися переважно з
коштів, отриманих від Франції та Голландії в рамках окремих позик. Коли дане джерело фінансування
вичерпалося, конгрес оголосив дефолт за внутрішніми боргами 1 березня 1782р. У січні 1790р. голова
казначейства Олександр Гамільтон оголосив про рішення реструктурувати ці борги. При цьому виплати за
відсотками за внутрішніми боргами були відкладені на 10 років[1].
 Дефолт «грінбакса» 1862р. У 1861р. президент Авраам Лінкольн заявив про необхідність емісії нової
валюти, щоб фінансувати військову компанію Півночі у громадянській війні США проти південних штатів. У
серпні 1861р. почалася емісія «грінбаксів»  валюти, що отримала своє ім'я через чорнила зеленого кольору, які
використовувалися при їх друку. Були випущені купюри номіналом 5, 10 і 20 доларів. Спочатку влада заявила,
що ці гроші можна обміняти на золото за курсом 1 грінбакс за 0,048375 тройських унцій золота. Однак всього
через 5 місяців, у січні 1862р., Казначейство США було змушене визнати, що не може забезпечити їх золотом:
стався дефолт[1].
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 Дефолт за облігаціями волі від 1934р. Урядові витрати на Першу світову війну були у кілька разів вищі,
ніж усі попередні державні програми в США. Для фінансування військових витрат, які почалися після вступу
США у Першу світову війну, Конгрес випустив боргові зобов'язання, відомі як «облігації свободи» (Liberty
bonds). Їх випуск почався у 1917р.
Обсяг емісії «Першої облігації свободи» склав 5 млрд. доларів із прибутковістю 3,5%. «Друга облігація
свободи» була випущена обсягом 3 млрд. доларів із прибутковістю 4%. «Третю облігація свободи» емітували в
обсязі 3 млрд. доларів, їх прибутковість становила 4,5 %. Емісію останньої «четвертої облігації свободи»
розпочали 28 вересня 1918. Її обсяг склав 6 млрд. доларів із прибутковістю 4,25 %. При цьому відсотки також
могли виплачуватися золоті: у співвідношенні $20,67 за тройську унцію. У 1933р. коли Франклін Рузвельт
вступив на посаду президента США, одні тільки платежі за відсотками спустошували золотий запас країни.
Золотий запас казначейства становив 4,2 млрд. доларів[1].
Починаючи з 1890-хрр. американському казначейству постійно не вистачало золота. Цей дефіцит
фінансувався за рахунок випуску нових боргів для залучення золота, щоб оплачувати відсотки за вже
випущеними зобов'язаннями. У результаті до 1933р. загальний обсяг державного боргу становив 22 млрд.
доларів. У США не було стільки золота, щоб оплатити навіть відсотки по цьому боргу. У цих умовах Рузвельт
вирішив оголосити дефолт за всіма борговими облігаціями всередині країни, відмовивши американцям у обміні
облігацій на золото. Відбулася девальвація долара приблизно на 40% відносно іноземних валют.
 технічний дефолт 1979р. У 1979р. відбувся «випадковий дефолт США», який пояснили технічними
проблемами. У підсумку американське Міністерство фінансів не змогло вчасно погасити зобов'язання на суму
120 млн. доларів. Терміни оплати за тогочасними зобов'язаннями минули відповідно 26 квітня, 3 травня і 10
травня 1979р. Чиновники виправдовувалися тим, що обладнання для обробки платежів вийшло з ладу[1].
Отже на даний момент у США стрімко закінчуються гроші, Обама шукає все нові способи залатати дірку в
бюджеті розміром 13.4 трлн дол. Політики не можуть дійти згоди щодо ухвалення бюджету, люди масово
стають безробітними та бездомними. На даний час могутність США тане на очах, а рейтинг Обами
наближається до нуля. І рано чи пізно відбудеться дефолт США, що приведе до повного краху США як
держави.
1. Вафин C. Дефолты США: забытые страницы истории Америки. [Електронний ресурс]: C. Вафин –
Режим доступу: vestifinance.ru/ articles/33678.

Денисюк О.В.
гр. МЕ-26
Науковий керівник – к.е.н., асист. Комаринець С. О.
ВПЛИВ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОТЕКЦІОНІЗМУ НА РОЗВИТОК КОНКУРЕНТНИХ
ВІДНОСИН УКРАЇНИ
Стратегія економічного протекціонізму – це комплекс заходів щодо забезпечення державою рівноправної
конкуренції на внутрішньому ринку.
Першими теоретиками і практиками протекціонізму були меркантилісти, які обґрунтовували необхідність
активного втручання держави у зовнішню торгівлю та господарське життя з метою захисту вітчизняної
промисловості, купців, торговців від іноземної конкуренції та вимагали цього від своїх урядів. Система
протекціонізму була характерна для розвинутих країн у XVI-XVIII ст. За політики протекціонізму
сформувалась промисловість Великобританії, стабільні позиції на світовому ринку посіли індустрії США,
Франції та деяких інших країн[1].
Основними перевагами політики економічного протекціонізму є:
 стимулювання виробництва;
 збільшення зайнятості та забезпечення соціальної стабільності;
 збільшення сукупного попиту в країні;
 підтримка молодих галузей економіки;
 збільшення доходів національного бюджету та покриття державного боргу;
 забезпечення економічної безпеки[2-4].
Основними недоліками політики економічного протекціонізму є:
 проблема вибору об’єктів, тобто тих перспективних молодих галузей, які потребують найбільшого
захисту;
 збільшення цін на імпортну продукцію;
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 збільшення цін на вітчизняні товари через відсутність адекватної конкуренції та розвиток монопольних
сфер бізнесу;
 загострення міждержавних протиріч;
 скорочення експорту та погіршення платіжного балансу;
 розвиток тінізації економіки;
 збільшення постачань контрабандистської продукції на вітчизняний ринок;
 тягар наслідків лягає на плечі споживачів товару, адже встановлені тарифні та нетарифні бар’єри на
певну імпортну продукцію збільшують собівартість товару, яка зрештою, спричиняє збільшення ціни продукції.
Необхідно враховувати, що вигоди від протекціонізму отримує одне чи декілька підприємств, тоді як його ціна
лягає на ціле суспільство[2-4].
Комплекс заходів економічного протекціонізму повинен включати:
 інституційно-правовий протекціонізм (захист власності та прав власників, захист інвестицій,
максимальне спрощення процедури започаткування бізнесу, юридичне забезпечення розвитку ринкових
інститутів);
 монетарний протекціонізм (захист стабільності грошового обігу та системи розрахунків, стимулювання
капіталотворення, забезпечення господарської діяльності достатнім обсягом платіжних засобів та кредитних
ресурсів);
 фіскальний протекціонізм (податкове стимулювання пріоритетних секторів економіки, бюджетне
стимулювання економічної активності);
 ціновий протекціонізм (зниження тарифів на продукцію природних монополій, встановлення обмежень
рентабельності на основні витратоутворюючі товари);
 соціальний протекціонізм (захист і підвищення доходів та стандартів споживання населення);
 зовнішньоекономічний протекціонізм (захист внутрішнього ринку від нерівноправної конкуренції з боку
імпортних товарів із застосуванням механізму митних тарифів, квот, антидемпінгових процедур, технічного
регулювання тощо)[3].
Незважаючи на активне впровадження політики протекціонізму, Україні потрібно переглянути доцільність
використання деяких інструментів та вдосконалити нормативно-правове забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності. Перед запланованим підписанням Угоди про асоціацію України та ЄС варто звернути увагу на
проблему конкурентоспроможності українських товарів та галузей, які на сучасному етапі ефективно захищені
тарифними та нетарифними інструментами політики протекціонізму.
1. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
bibliofond.ru/view.aspx?id=460246. 2. «Доповідь Євросоюзу: Україна збільшила торговельні бар'єри»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: socinform.net/news/ 5014-dopovid-yevrosoyuzu-ukrayina-zbilshilatorgovelni.html. 3. «Протекціонізм і свобода зовнішньої торгівлі. Особливості та тенденції сучасного
розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: kimo.univ.kiev.ua/MEO/48.htm. 4. «ЄС звинувачує Україну в
перебільшеному
протекціонізмі»
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
businesstv.com.ua/news/2/4782yes_zvinuvativ_ukrainu_u _nadmirnomu_protekcionizmi.html.

Долошицький М.Ю.
гр. ОА-11
Науковий керівник – асист. Сенів Л.А.
ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЧИ МИТНИЙ СОЮЗ?
Уже тривалий час Україна не може визначитись з спрямуванням своєї діяльності Захід чи Схід? 22 роки
суспільство і владна еліта України ухиляються від вибору між Сходом (МС) і Заходом (ЄС). “ Буферна зона ”
таке зараз місце України у світі, нам потрібно врешті-решт вирішити який курс прийняти[1].
Серед основних переваг членства у Митному союзі можна вказати наступні:
- можливість врегулювання питання щодо транзиту через країни-учасниці Митного союзу нафти та газу до
Європи;
- вирішення спірних питань щодо процедури пропуску товарів через митні кордони;
- можливість вирішення політичних конфліктів;
- можливість зниження вартості товарів для країн за рахунок введення єдиного митного тарифу;
- формування сприятливого інвестиційного клімату;
- збільшення обсягів інвестицій;
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- залучення нових технологій у виробництві.
Недоліками впливу Митного союзу на країни-учасниці можна вважати:
- зайняття Росією лідируючого становища на міжнародному ринку;
- конфлікти з приводу єдиного митного кодексу;
- негативне ставлення з боку Європейського Союзу;
- відсутність підтримки з боку населення;
- не скасування експортного мита між країнами;
- ріст цін на товари, що імпортуються[2].
До позитивних наслідків вступу України в ЄС можна віднести такі вигоди:
- політичні вигоди: Участь в Європейській колективній безпеці та гарантування, за її допомогою,
територіальної недоторканості України;
- економічні вигоди: Макроекономічна стабільність, нові ринки збуту для українських товарів та додаткові
інвестиції, в українську економіку, надання субсидій деградуючому сільському господарству, зменшення
митних тарифів та отримання позитивного сальдо торговельного балансу;
- соціальні вигоди: Ефективний захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного
пересування населення та розширення можливостей для освіти, роботи й відпочинку, забезпечення високого
рівня життя населення;
- культурні (ідеологічні) вигоди: Широкий доступ до інформаційного потенціалу ЄС.
До негативних наслідків вступу України в ЄС можна назвати такі загрози:
- політичні загрози: Небезпека втягнення України в конфлікт цивілізацій між Заходом і мусульманським
світом;
- економічні загрози: Можливе переміщення до України шкідливих виробництв;
- соціальні загрози: Поглиблення демографічного спаду, проблема незаконної міграції та відтоку кадрів;
- культурні (ідеологічні) загрози: Падіння духовності[3].
Для України дилема «ЄС — МС» є радше цивілізаційним вибором. Цей вибір визначить на довготермінову
перспективу місце України у світі: європейська рівноправність або ж середньоазіатська третьосортність.
Приєднання до ЗВТ з Євросоюзом означатиме високі зарплати та покращення стандартів життя, освіти,
медицини; підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та поступове вироблення власної
якісної продукції, а не лише торгівля сировиною, як це відбувається наразі; демократизація у політичному
житті та поступове втілення принципів верховенства права.
Вступ до Митного союзу означатиме відмову майже від усіх національних інтересів країни; низьку
зарплатню та відсталу, побудовану на використанні сировинних ресурсів економіку; ще більшу корупцію в
освіті, медицині; повернення радянських вже оновлених ідеології, способу мислення, догм про братні народи;
деградацію залишків здобутих демократичних процесів та погіршення і не без того невтішної ситуації з
правосуддям, опозицією, дотриманням прав громадян[4].
1. Перспективи і недоліки вступу України у Митний союз [Електронний ресурс] – Режим доступу:
blog.ubr.ua/politika/perspektivi-nedolki-vstupu-ukrani-u-mitnii-souz-623 2. Переваги та недоліки вступу України до
Митного Союзу [Електронний ресурс] – Режим доступу: visnikdnu.com.ua/2013/03/perevagi-ta-nedoliki-vstupuukrayini-do-mitnogo-soyuzu.html 3. Позитивні та негативні наслідки вступу України [Електронний ресурс] –
Режим доступу: до ЄС essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/28990/1/integration.pdf 4. Куди далі: зона вільної
торгівлі з ЄС чи Митний союз? [Електронний ресурс] – Режим доступу: bintel.com.ua/uk/guests/Kuda-dal'shezona-svobodnoj-torgovli-s-es-ili-tamozhennyj-sojuz/.

Дурдела І.І.
гр. МЕ-13
Науковий керівник – асист. Сенів Л.А.
СТРАТЕГІЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ЄС ТА МОЛОДІЖНЕ БЕЗРОБІТТЯ
Країни Європи не в змозі зупинити неухильне зростання безробіття. Молодь – це передусім один із
найважливіших стратегічних ресурсів країни, який здатний створювати та стимулювати розвиток інновацій,
відтворювати матеріальні та інтелектуальні ресурси. Крім того, в умовах старіння суспільства навантаження на
молодь дедалі зростає.
Ускладнення життя, загострення багатьох соціально-економічних, політичних і духовних процесів, криза
духовних ідеалів та орієнтирів громадян у країнах перехідного періоду від тоталітаризму до демократії
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посилили потребу в розробці та реалізації принципово нової соціальної молодіжної політики. Також важливою
причиною формування молодіжної політики як окремого напряму соціальної політики є проблемність процесу
соціалізації молоді в сучасних умовах.
Згідно з даними статистичних агенцій, загальна кількість незайнятого населення Євросоюзу становить 26
млн. осіб, серед яких переважна більшість – молодь. Відповідно до показників, оприлюднених Єврокомісією,
кожна п’ята молода людина в ЄС немає роботи. Найвищий показник безробіття серед молоді у віці від 15 до 25
років – у Греції, Іспанії, Португалії та Італії: там він перевищує 35%. В Іспанії та Греції не працює кожен
другий.
В одинадцяти країнах ЄС, серед яких Франція, безробіття серед молоді вище 25%. У восьми державах ЄС,
серед яких Великобританія, Швеція, Фінляндія, цей показник нижче 25%. І лише чотирьом країнам ЄС вдається
протистояти європейській тенденції до зростання безробіття серед молоді: Австрії, Нідерландах і Данії, де цей
показних нижче 15%, Німеччині – всього 8%.
Світова спільнота, починаючи з 1950-х років, проводила цілеспрямовану політику щодо молоді. Особлива
роль у цьому процесі належить Організації Об’єднаних Націй (ООН).
У широкому розумінні «молодіжна політика» - це не тільки ті сфери політики, які спеціально націлені на
молодих людей, а й ті, які опосередковано впливають на них.
Основні напрями молодіжної політики:
 забезпечення громадських прав й обов’язків;
 безпека і захист молоді;
 боротьба із соціальною ізоляцією та сприяння включеності в суспільство;
 мобільність та інтеграція;
 забезпечення та використання інформації, в тому числі нових інформаційних технологій;
Основа участі молоді у державній молодіжній політиці – це молодіжні організації. Наприклад, в Німеччині
налічується близько 90 міжрегіональних молодіжних організацій і союзів, в яких бере участь приблизно 25%
всього молодого населення держави. У питанні соціальної роботи з молоддю держава поступається місцем
молодіжним союзам, спілкам, релігійним об'єднанням, фондам та іншим незалежним організаціям, завдяки
чому створюється широкий спектр соціальних послуг. У Фінляндії державна фінансова підтримка надається 75
національним організаціям. На місцевому рівні молодіжні об'єднання отримують фінансову та іншого роду
підтримку (навчання, приміщення, забезпечення устаткуванням) з боку місцевих органів влади.
Обсяги безробіття молоді в європейських державах стають дуже небезпечним явищем. Працевлаштувати
таких людей у майбутньому, навіть коли у державах настане економічне відновлення, буде дуже дорого.
Підраховано, що економічні втрати в Євросоюзі через молодіжне безробіття виливаються в 150 млрд. євро
щороку.
У молодому віці відсутність перспектив на майбутнє особливо небезпечна. Безробіття несе собою не тільки
бідність та різке погіршення якості життя. Неминучими наслідками молодіжного безробіття стають алкоголізм і
наркоманія, проституція і злочинність, що призводить молодих людей до повної деградації. Суспільство
втрачає молоде покоління, а отже – і своє майбутнє.
В умовах економічної кризи найважливішими і водночас найефективнішими є інвестиції в людину, у
працівника, у розвиток його інтелекту, в його творчий і трудовий потенціал. Людський капітал в роки
економічних потрясінь завжди був і залишається найважливішим ресурсом майбутнього піднесення та
розвитку. Ставка на людину, а не на техніку і гроші – ось найпродуктивніший підхід до економіки в країнах ЄС.
І насамперед це стосується молодіжної політики держави.
Система європейських інститутів молодіжної політики пройшла тривалий шлях становлення і розвитку. У
сучасному вигляді вона є складно організованим, але ефективним механізмом реалізації молодіжної політики,
основні принципи якого можуть виявитися корисними при визначенні інноваційних шляхів розвитку
молодіжної політики в Україні.
1.Астахова О.В. Молодіжне безробіття та стратегія молодіжної політики в країнах ЄС/ О.В. Астахова//
Ринок праці та зайнятість населення. Київ, 2013.- №2.- 68 с. 2. Тименко В.М. Тенденції розвитку європейської
державної
молодіжної
політики. [Електронний
ресурс].–Режим
доступу:
archive.nbuv.gov.ua/
portal/soc_gum/domtp/2012_1/Tumenko.pdf.
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МІЖНАРОДНА ТРУДОВА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Міжнародна трудова міграція робочої сили посідає чинне місце в системі міжнародних економічних
відносин. Дослідження цієї проблеми завжди є актуальним та корисним щодо розгляду економічних відносин
між країнами світу.
Вільне або примусове переміщення людей відбувалося завжди. Серед причин, що впливають на міграцію,
вирізняють економічні та неекономічні. До першої групи включають політико-правові, релігійні, етнічні,
екологічні, освітньо-культурні, психологічні чинники. До економічних факторів слід віднести насамперед
наявність країн з різним рівнем соціально-економічного розвитку, що викликає переміщення робочої сили з
бідних країн до країн з високим рівнем життя; стан національного ринку праці й тенденції його розвиту;
структурну перебудову економіки, яка супроводжується зростанням потреб у робітниках високої кваліфікації, з
одного боку, та наявністю структурного безробіття з іншого; зростання масштабів міграції капіталу тощо.
За даними державної статистики, обсяги офіційно зареєстрованої трудової міграції постійно зростають: у
2005р. вони становили 19 тис. осіб, у 2008р. - 31 тис. осіб, а у 2012р. - 51 тис. осіб. Проте вважається, що дані
офіційної статистики навіть приблизно не відображають дійсні масштаби трудової міграції за кордон.
Спеціальні дослідження та експертні оцінки дають підставу стверджувати, що реальна кількість працівниківмігрантів у десятки, а то й у сотні разів більша за офіційну. Наприклад, за даними проведеного у 2012р.
Державним комітетом статистики України обстеження "Життєві шляхи населення України", чисельність
українських громадян, які працюють за кордоном, становить щонайменше 1 млн. осіб.
Основною сферою зайнятості українців за кордоном є будівництво (понад половину мігрантів). На другому
місці - робота домашньої прислуги (16,3%), далі сільське господарство, торгівля, промисловість. Значна
частина трудових мігрантів з України працюють за кордоном без належних дозволів, тобто нелегально. За
даними Держкомстату 2011р., 35,1% заробітчан мали дозвіл на проживання та роботу, 39,3% - тимчасову
реєстрацію, жодного офіційного статусу перебування за кордоном не мали 25,6% мігрантів.
Процеси міжнародної міграції робочої сили є невід'ємною складовою розвитку міжнародних економічних
відносин. Сьогодні ці відносини відчувають помітний вплив процесів світової глобалізації. Глобалізація суттєво
прискорює процеси міжнародної міграції робочої сили. Україна бере активну участь в міжнародній міграції
робочої сили.
Проведений аналіз основних проблем зовнішньої трудової міграції населення України свідчить про
наявність суттєвої загрози втрати нашою державою частки свого людського капіталу.
Вирішення цієї проблеми вимагає: зростання реальної заробітної плати, як основного джерела грошових
надходжень населення та важливого стимулу до трудової активності; удосконалення законодавства та
реформування органів виконавчої влади у сфері; посилення соціальної відповідальності різних відомств та
органів влади всіх рівнів у сфері реалізації міграційної політики; посилення соціальної відповідальності
роботодавців за використання робочої сили, ролі соціального партнерства у розв'язанні проблем зайнятості
населення та поліпшення ситуації на національному ринку праці.
Розглядаючи міжнародну міграцію робочої сили, слід розрізняти необхідність і можливість її здійснення.
Наслідки міграції залежать від того, чи є певна країна країною-постачальником або країною-користувачем
іноземної робочої сили. Процес еміграції фахівців потребує ретельного аналізу й розробки спеціальних заходів.
Насамперед, необхідно створити в Україні належні соціально-економічні, організаційні, правові умови для
створення умов життя, навчання, розвитку економіки та особистості.
Задля прискорення цього процесу, держава повинна повернутися обличчям до розвитку науки, підвищити
її фінансування, обрати інноваційно-інвестиційний шлях економічного зростання. Цей шлях передбачає
поширення науково-прикладних і науково-технічних знань.
Україна не повинна весь час на когось рівнятися, хоча сучасні процеси глобалізації потребують певних
світових стандартів розвитку, а йти вперед, обираючи свій шлях розвитку. Такий розвиток вимагає
використання усіх здобутків світової цивілізації та примноження власних. Глобалізація економіки суттєво
вплинула на формування нового підходу до міграційної політики. Цей підхід полягає в переході від
контролюючих функцій держави до комплексного управління міграційними процесами, основу якого складає
створення умов, що протидіють міграції. В умовах взаємозв'язку й взаємозалежності національних економік
стає можливим стимулювання економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення доходів,
формування сприятливого клімату у країнах еміграції.
Отже, задля ефективного управління міграційними процесами в Україні потрібно виконувати здійснювати
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означені пропозиції не поетапно, а комплексно, інакше може скластися критична ситуація на ринку праці в
національній економіці.
1. Горбачова І. Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації. Україна:
аспекти праці/ І. Горбачова// Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2013 – №5 – 52 с.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Ба́нківська система України — це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний
банк України, інші банки та небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів,
розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, банківську
інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.
Сьогодні банківська система України — це один із найрозвинутіших елементів господарського механізму,
оскільки її реформування було розпочате раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю
банків при вирішенні завдань переходу до ринку[1]. Динаміку чисельності банків, що зареєстровані в Україні
протягом 2008-2013рр., наведено на рис.1. Динаміка результатів діяльності банків України відображена в
таблиці 1.
Базовими для будь яких сценаріїв розвитку банківського сектора в найближчі роки будуть наступні
завдання:
 налагодження синергетичного ефекту в роботі з різними клієнтськими сегментами;
 орієнтація на клієнтів з середнім і вище середнього рівнем доходу;
 розвиток віддалених систем обслуговування клієнтів;
 підвищення якості ризик-менеджменту;
 розширення каналів дистрибуції.
Згідно даних, представлених в рейтингу стійкості банків, що здійснюється на основі інформації з
офіційних і відкритих джерел, за участю оцінки експертів інвестиційної компанії Dragon Capital, рейтингового
агентства "Експерт-Рейтинг" та аналітичної групи Da Vinci AG, діяльність банків оцінюється за такими
показниками як стресостійкість і лояльність вкладників, враховуючи якість активів, ліквідність, можливість
зовнішньої підтримки, приріст вкладів, платіжну репутацію тощо[3].
За результатами оцінки, згідно розрахованих показників, найуспішнішими банками в Україні визначено
наступні: Райффайзен банк Аваль (5), Укрексімбанк (3), Ощадбанк (2), УкрСиббанк (13), Креді Агріколь Банк
(19), ВТБ банк (11), Укрсоцбанк (6), ПУМБ (9), Альфа-банк (10), ОТП банк (16 номер за розміром активів НБУ
відповідно)[3].
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Рис.1 Динаміка чисельності банків в Україні
Джерело:[2]
Таблиця 1
Назва показника
Доходи
Витрати
Результат діяльності

Показники діяльності банків України, млн. грн.
Роки
01.01. 2009*
01.01. 2010*
01.01. 2011*
01.01. 2012*
122580
142995
136848
142 78
115276
181445
149875
150486
7304
-38 450
-13 027
-7 708
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01.01. 2013*
150449
145550
4 899

Джерело:[2] *станом на вказану дату
В цілому, незважаючи на значний спектр проблем, що супроводжують розвиток банківської системи України,
вона характеризується достатньо високим рівнем конкуренції і має потенціал розвитку.
1. Германцев Д. Банківська система України / Д. Германцев // Юридична газета. — 31 травня 2007р. — №
22. – 106 с. 2. Oсновнi показники діяльності банків України [Електронний ресурс] / Офіційне інтернет представництво Національного банку України. - Режим доступу: bank.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessioni
d= B601B0782D8AC1E44FB0613AD7702136?art_id=36807&cat_id=36798. 3. Рейтинг устойчивости банков за 2
квартал 2013 [Електронний ресурс] / Финансовый портал Минфин. - Режим доступу:
minfin.com.ua/banks/rating/.
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ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ В ЄС
Наріжним каменем української зовнішньої політики стала стратегія повноцінної і повномасштабної
інтеграції до Європейського Союзу. Ідея об’єднаної Європи є для нас найбільш ефективною і привабливою
моделлю розвитку, в якій динамічна економіка і технологічний поступ вдало гармонізуються з підвищенням
стандартів життя і захистом прав людини. Україна поставила собі за мету політичну асоціацію та економічну
інтеграцію.
Центральним елементом економічної частини угоди повинні стати положення про запровадження зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС. Кінцевою метою руху в даному напрямку повинно бути створення єдиної
нормативно-правової бази торгівлі між Україною та ЄС, що відкриє для неї високий ступень доступу до
внутрішнього ринку ЄС.
Важливим елементом співпраці є посилення технічної та експертної допомоги для України. Мотивується
це тим, що існуюча система та обсяги допомоги не відповідають складності завдань, що випливатимуть із
зобов‘язань України за новою угодою. Слід зазначити, що за підсумками 2011 року об’єм прямих іноземних
інвестицій (ПІІ) в Україну із країн ЄС склав 4 млрд. дол. США. Значний об’єм прямих інвестицій із країн ЄС
зосереджений на підприємствах промисловості – 33,4%, в фінансових установах акумульовано – 33,1 % прямих
інвестицій від загального обсягу надходжень до України.
Підсумовуючи, зазначимо, що орієнтація на євроінтеграцію є для України виправданим як економічно, так
і геополітично. Адже політика якомога тіснішого співробітництва України з ЄС вже сьогодні виправдана з
багатьох точок зору. Досить важливою складовою діяльності України на цьому шляху має бути широка
структуризація відносин, внутрішні реформи, формування належної суспільної думки, адекватних представлень
про завдання і наслідки розв’язання тих чи інших задач щодо інтеграційних перспектив нашої держави.
1.Чалий В. Перспективы евроинтеграции Украины/ В. Чалий // Аргументы и факты – 2007 - № 25 – с.6-10
2. Пироженко О.В. Європейська інтеграція України як проблема економічної діяльності – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: ucipr.kiev.ua/publication s/evropeiska-integratciia-ukraiini-iak-problema-ekonomichnoiidotcilnosti.
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СУСПІЛЬНІ НАСЛІДКИ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
Монополістична конкуренція - це така ринкова ситуація, за якої відносно велика кількість невеликих
виробників пропонують схожу, але не ідентичну продукцію. Слід зазначити, що така ситуація є найбільш
поширеною моделлю ринку.
Монополістична конкуренція несе в собі вагомі наслідки не лише для виробників продукції, але й для
споживачів та суспільства, а також для всієї економіки загалом. Такими наслідками є: гальмування науково362

технічного прогресу  послабивши конкуренцію, монополістична конкуренція створює тенденції до
стримування запровадження технологічних новинок, уповільнення нововведень; послаблення стимулів до
вдосконалення процесу виробництва  перебуваючи у стані монополістичної конкуренції компанія деградує,
оскільки не має стимулів для удосконалення; деградація споживача – споживач не має вибору у придбанні
товарів або не може розібратися в цінах і тарифах, які йому нав’язують, відтак змушений погоджуватися на
будь-які умови, пропоновані монополістичною конкуренцією.
Незважаючи на ці наслідки, монополістична конкуренція також спричиняє позитивні зрушення у
суспільстві, такі як: легкість заснування нової фірми чи компанії будь-яким членом суспільства; легкість
виходу з бізнесу; вигідна кон'юнктура на ринку з монополістичною конкуренцією притягує нових продавців, а
отже з’являється більша кількість зайнятого населення; монополістична конкуренція постійно націлює фірму на
пошук варіантів виділення свого продукту серед аналогічних товарів галузі, найповніше враховуючи при цьому
різноманітність потреб споживачів. Це досягається шляхом проведення нецінової конкуренції.
Отже, монополістична конкуренція має як позитивні, так і негативні сторони впливу на суспільство. Проте
сьогодні існує ціла низка серйозних конфліктів між учасниками монополістичної конкуренції, що означає
сприятливу ситуацію, коли самі учасники зацікавлені у чіткості, прозорості й можливості впливати на політику
монополістичної конкуренції, зокрема, а отже і на саме суспільство, загалом.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
Аграрний сектор посідає досить важливе місце в економіці суспільства, адже це одна з найважливіших
сфер матеріального виробництва, в якій створюються матеріальні блага рослинного і тваринного походження
для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості – сировиною. Особливості аграрного
сектору полягають у тому, що земля в сільському господарстві – головний об’єкт виробничих відносин і
основний засіб виробництва; характерним є збіг часу виробництва і робочого періоду, що породжує сезонний
характер виробництва, а також тут тісно переплітаються економічні і природні процеси відтворення, тому
кінцевим результатом є сума зусиль людини і природи[1].
Реформування аграрного сектору України – одна із надто актуальних проблем сучасності. Це пояснюється
тим, що саме від його розвитку залежить нормальне функціонування всього господарства країни і добробут
людей. В українському аграрному секторі поширюються економічна нестабільність, загострюється проблема
задоволення потреб населення у продуктах харчування.
У сучасних умовах агропромисловий комплекс переживає важкі часи, пов’язані зі світовою фінансовою
кризою, тому перед аграрним сектором постає низка проблем.
Основним з недоліків є низький ступінь освоєння підприємствами сучасних інноваційних технологій та
низькі темпи техніко-технологічного оновлення виробництва, що призводить до збільшення виробничих витрат
на продукцію та зростання її якості і безпечності, які б відповідали міжнародним стандартам[2].
Не менш важливою проблемою розвитку аграрного сектору в Україні є недостатність нормативноправових засад та відсутність мотивації до кооперації та укрупнення дрібних сільськогосподарських виробників
в рамках сільських громад та ослаблення економічного підґрунтя їхнього розвитку. Тому основним напрямком
подолання даної проблеми є посилення кооперації виробників сільськогосподарської продукції та
налагодження співпраці між ними та дослідними установами.
Однією із ключових проблем є значні втрати продукції через недосконалість інфраструктури аграрного
ринку, логістики зберігання та відсутність мотивації виробників до дотримання агроекологічних вимог
виробництва.
Актуальною стає проблема загострення трудових ресурсів, оскільки в аграрних підприємствах деяких
областей зростає дефіцит робочої сили. За останні роки середньорічна кількість працівників
сільськогосподарських підприємств зменшилась майже на 30%. Потреба у сільськогосподарських працівниках
за рахунок механізації праці, удосконалення її організації та інших факторів скорочується повільніше, що
погіршує забезпечення господарств робочою силою[3].
Однією з найвагоміших перешкод на шляху розвитку аграрного сектору є непоінформованість значної
частини сільськогосподарських виробників про умови ведення бізнесу в галузі та недостатнє фінансове
забезпечення даного сектору. Для подолання наявної проблеми необхідно створити спеціалізовані банки для
кредитування сільськогосподарських підприємств на пільгових засадах[4].
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Нині постає ряд питань, які необхідно розв’язати для подолання проблем розвитку в агропромисловому
комплексі: поліпшення якості, забезпечення екологізації, конкурентоспроможності та мінімізації використання
продукції, оптимізація рівня цін, задоволення попиту на ринку і надання максимуму пропозиції[3].
Отже, сьогодні існує потреба прийняття в аграрному секторі невідкладних і ефективних заходів з метою
припинення подальшого розвитку негативних тенденцій і забезпечення зростання масштабів виробництва
більшості видів сільськогосподарської продукції, покращення її якості, поліпшення цінової кон’юнктури на
споживчому ринку тощо. Держава повинна знижувати податкове навантаження, стимулювати експорт
сільськогосподарської продукції, контролювати сировинні ринки. Обов’язковими умовами економічного
зростання галузі є створення ефективних систем ціноутворення, податкової політики, кредитування та
інвестування.
1. Проект Міністерства аграрної політики та продовольства України «Стратегія розвитку аграрного
сектору економіки України на період до 2020 року». 2. Бородіна О., Прокопа І. Сільський розвиток в Україні:
проблеми становлення // Економіка України. – 2009. - №5. – с.59-67. 3. Березовський В. Фінансовий механізм
регулювання експортно-імпортних операцій із сільськогосподарською продукцією // Економіка АПК. – 2008. №1. – с.94-100. 4. Бабенко А. Державне регулювання та підвищення конкурентоспроможності аграрного
сектору // Економіка АПК. – 2008. - №5. – с.85-88.

Корпало О.Р.
гр. МЕ-23
Науковий керівник – к.е.н., асист. Комаринець С.О.
ВПЛИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА НА ФОРМУВАННЯ РИНКОВОГО ПОПИТУ
Ринковий попит — це сума індивідуальних попитів при певному рівні цін. Бажання різних споживачів
придбати товар при однакових цінах будуть відрізнятися, тому що в них різні уподобання і доходи. Іншими
словами, ринковий попит — це кількість товару, яку всі споживачі готові придбати за тими чи іншими
цінами[1, c.23-25.]. У процесі вибору споживачем товару, виникає таке поняття як еластичність попиту. У
загальному випадку ступінь впливу одного показника на зміну іншого називається еластичністю. У
мікроекономічних дослідженнях частіше визначають як зміниться попит внаслідок зміни ціни товару, доходів
покупців та цін інших благ, тому розрізняють цінову, дохідну і перехресну еластичність попиту[2, c.30].
Сьогодні досить важливим є питанням, як саме змінюється попит на ринку відповідно до різних критеріїв
вибору споживачем того чи іншого товару чи послуги. Фірма, що володіє інформацією щодо переваг та
уподобань споживачів продукції, яку вона випускає, може прогнозувати попит та враховувати потреби
споживачів у процесі виведення продукції на ринок. А це обумовлює необхідність володіння керівництвом
фірми інформацією про основні особливості споживчого вибори та їх вплив на попит. Фірма, що
проаналізувала та розібралася в основних положеннях споживацького вибору, може суттєво покращити попит
на свою продукцію. Саме тому і фірми і науковці витрачають так багато зусиль на дослідження поведінки
споживачів[3, c.22-32].
Огляд та аналіз літератури з мікроекономіки дозволив нам узагальнити інформацію про положення
споживчого вибору з точки зору їх впливу на попит[4, c. 53-59]. Можемо сказати, що відповідно до проведеного
дослідження вихідними положеннями споживацького вибору є: потреби та їх класифікація, блага та їх
класифікація, корисність благ, множина доступних варіантів вибору, суверенітет споживача, наявність переваг
та здатність їх ранжувати, економічна раціональність споживача, наявність певних обмежень, інформованість
споживача, наявність критеріїв вибору[5, c.34 -46]:
 потреби та блага;
 наявність певних обмежень;
 доступні варіанти вибору;
 інформативність споживача;
 сувернітет споживача, свобода вибору;
Крім вищесказаного кожен споживач відчуває на собі вплив смаків і переваг інших споживачів. Сучасна
економічна наука особливо виділяє три найбільш типові форми впливу інших споживачів, які породжують в
поведінці покупця три ефекти[6, c.86-88]:
 ефект приєднання до більшості (“юрби”);
 ефект сноба (покупець-сноб в жодному разі не придбає те, що купують всі);
 ефект Веблена (престижного, або демонстративного, споживання);
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При прийнятті рішення щодо виробництва будь-якого товару необхідно знати особливості поведінки
споживача задля прогнозування обсягів продаж, які фірма отримає після виведення товару на ринок. Теорія
поведінки споживача заснована на положенні, що людина веде себе раціонально у намаганні максимізації
задоволення своїх потреб. Аналогічно максимізувати свої потреби хоче й підприємство, тобто прагне отримати
найбільший прибуток. Сьогодні пріоритетним завданням будь-якої фірми, що прагне бути конкурентоздатною
на ринку своїх товарів чи послуг, є вивчення поведінки споживача. Потрібно знати всі критерії, якими
керується споживач при виборі товарів та послуг на ринку. З іншого боку, потенційний споживач повинен бути
максимально проінформованим про підприємство та його продукцію.
З урахуванням вищевикладеного, можемо зробити висновок, що підприємству слід ретельно вивчати
вподобання та смаки покупців, те чим вони керуються при виборі товару. Проводити об’єктивну цінову
політику, встановлюючи «приємні» для споживачів ціни, які не будуть перешкодою, обмеженням для його
вибору.
1. Мікроекономіка: Підручник / А.П. Наливайко, Л.А. Азьмук, П.Г. Банщиков, 2011. 2. Стадницький Ю.
Причини виникнення та існування природних монополій //Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 10. – С.2540. 3. Маркетинг — Бутенко Н.В., 2008 – 46с. 4. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И.
Микроэкономика, 2002 – 349с. 5. Піндайк Р.С., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з англ.Р.С. Піндайк,
Д.Л. Рубінфелд – К., 1996. 6. Авер’янова Г., Москаленко В. Особливості економічної соціалізації молоді в умовах
трансформації українського суспільства // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в
Україні / За ред. Максименка С.Д., Циби В.Т., Шайгородського Ю.Ж. – К.: Український центр політичного
менеджменту, 2003. – С. 296 – 318.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
Інфляція - це тривалий неперервний процес знецінення грошей, котрий проявляється як стійке підвищення
загального рівня цін у результаті перевантаження сфери обігу грошовою масою, незабезпеченою матеріальними
цінностями. Збільшення грошової маси може призводити до зростання цін, однак цілком очевидним цей
взаємозв'язок стає лише за високого зростання пропозиції грошей. Окрім збільшення пропозиції грошей, існує
досить багато причин виникнення і розвитку інфляційних процесів.
Згідно статистичних даних за 2008-2011 роки спостерігався спад інфляції в Україні. За це період країна
перебувала в стані галопуючої інфляції. Спад інфляції спричинив зростання рівня життя населення в країні.
Темп
інфляції
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інфляції (%); 2008;…
(%); 2007;…
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(%); 2009;…

Темп
Темп
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Рис. 1. Темпи інфляції в Україні у 2007-2011рр.
Примітка. Побудовано за даними[2]
Проаналізувавши рис. 1, можна зробити висновок, що найвищий рівень інфляції спостерігався у 2008 році.
Саме в цей рік була перша хвиля світової економічної кризи, що і стало причиною зростання загального рівня
цін та знецінення національної грошової одиниці. При цьому темп інфляції становив 22,3%. У наступні роки
ситуація в країні поступово стабілізувалася та у 2011 році рівень інфляції становив 4,6%, що і призвело до
покращення економічної ситуації країні.
1. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. — 3-тє. — К.: Либідь, 2005. — 616с.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу
ukrstat.gov.ua/metod_polog/s_cin/ciny_7.htm. 3. Петрик О.І. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи /
О.І. Петрик // Вісник НБУ. — 2007. — № 3-С.2-8.
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ПРОБЛЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Основною метою діяльності будь-якого підприємства є збільшення результативності його діяльності[1,
с.94]. Не можливо виокремити якусь одну сферу діяльності, у котрій не боролися б за підвищення
результативності, використовуючи при цьому різні методи щодо зниження собівартості. З врахуванням цього,
можна зазначити, що поняття собівартості є одним із ключових аспектів прийняття важливих рішень на
підприємстві[2, c.217].
В умовах конкуренції для виробників продукції ваги набуває завдання підвищення її якості з одночасним
зниженням собівартості. У цьому контексті особливо важливою стає проблема прогнозування рівня
собівартості продукції, яку у теоретичних аспектах вивчали: І. Білоусова, М. Чумаченко (запропоновано
методологію обліку виробничих витрат і калькулювання рівня собівартості продукції), Г. Мубаракзянов
(розроблено математичну модель собівартості продукції), Б. Фірман (виведено математичну модель
формування витрат при комплексній переробці сировини)[3, c.87].
Метою прогнозування собівартості є отримання економічно обґрунтованої величини собівартості
продукції, яка закладається в основу формування відпускної ціни. Від правильності встановлення ціни
реалізації продукції прямо залежить величина прибутку, отримуваного підприємством, а отже, і перспективи
його існування та подальшого розвитку[4, c.64].
Основою прогнозування, тобто передбачення майбутнього стану середовища, яке базується на наукових
методах та інтуїції, або процесу обґрунтування кількісних та якісних змін у майбутньому розвитку є
оцінювання середовища. Враховуючи це, можна визначити конкретні фактори, котрі впливають на
прогнозування собівартості продукції.
Так, до внутрішніх факторів слід віднести фактори праці (нормування праці, співвідношення між темпами
росту продуктивності праці і темпами росту середньої заробітної плати та інші), фактори предметів праці
(норми витрат сировини та матеріалів та інші), фактори засобів праці (автоматизація та механізація
виробництва, обслуговування основних виробничих фондів тощо), фактори інформації, а до зовнішніх –
систему правових відносин, систему оподаткування, розвиток науки, техніки, технології, міжнародні події,
міжнародне оточення, стан економіки країни та інше.
Прогнозування собівартості необхідно здійснювати як в цілому для організації, так і для її структурних
підрозділів або виробництва окремих видів продукції чи видів діяльності.
В економічній теорії виділяють наступні основні параметричні методи прогнозування собівартості:
- метод питомих витрат;
- бальний метод, який ґрунтується на експертній оцінці впливу основних параметрів виробу на його
собівартість;
- кореляційний метод, що дає змогу встановити залежність собівартості виробу від його параметрів у
вигляді емпіричних формул, виведених на підставі аналізу фактичних даних для групи аналогічних виробів. У
процесі аналізу з'ясовується форма зв'язку (лінійна, статична) собівартості і основних параметрів виробу, а
також її густина. Кореляційний метод прогнозування собівартості нових виробів є найточнішим і поширеним;
- агрегатний метод, згідно з яким собівартість виробу визначається як сума собівартості конструктивних
його частин – агрегатів.[5, c. 64].
Отже, прогнозування собівартості – важливий компонент діяльності підприємств і являє собою
передбачення майбутнього стану внутрішнього і зовнішнього середовища фірми, яке базується на наукових
методах та інтуїції, тобто це процес обґрунтування кількісних та якісних змін розвитку в майбутньому.
Підприємству доцільно проводити моніторинг за своєчасним виявленням нерентабельних видів продукції,
перегляд номенклатури продукції, що випускається, коригування ціни продукції у бік зниження (для
підвищення конкурентоздатності продукції) або підвищення (з метою забезпечення необхідного рівня
рентабельності), виявлення внутрішніх резервів зниження рівня витрат, формування цін на нові види продукції
та прийняття рішень про доцільність їх випуску.
1. Мякота В. О. Собівартість продукції: від випуску до реалізації / О. В. Мякота. – Х.: 2006. – 2008. -268 с.
2. Попівяк Ю. «Вартість» та «собівартість» у категоріальних аспектах економіки / Ю. Попівяк; Вісник Львів
УН-ТУ. – 200. Вип.40. – с. 215-220. 3. Нетьоса Н. Основні принципи планування собівартості продукції / Н.
Нетьоса. – 2006. – 120 с. 4. Попов Є.В. Ціноутворення: методи встановлення цін, їх класифікація / Є. В. Попов,
О. Крючкова. – 120 с. 5. Велш Г. А. Основи фінансового обліку / А. Г. Велш, Г. Д. Шорт; пер. з англ. О. Мінін, О.
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РОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ У ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємство є конкурентоспроможним, якщо вміє оперативно і якісно задовольнити потреби споживачів.
Своєчасно відреагувати на зміни у цих потребах підприємству дозволяє здійснення інноваційної діяльності.
Запровадження ефективних інноваційних технологій дає змогу, з одного боку, підприємству отримати
конкурентні переваги: покращити конкурентну ситуацію на ринку свого продукту та фінансовий стан, якісно
підвищити виробничий потенціал та потенціал персоналу тощо, а з іншого - потребує значного часу та ресурсів.
Щоб забезпечити високу ефективність інноваційних заходів, сьогодні зростає актуальність системного,
своєчасного та комплексного аналізу інноваційного потенціалу підприємства (ІП).
ІП є так-званою «мірою готовності» підприємства здійснювати інноваційну діяльність та залежить від
забезпеченості підприємства різними видами ресурсів, що необхідні для інноваційного розвитку. Науковці[1-3]
зазначають, що структуру ІП складають такі види ресурсів:
1. фінансові (власні, позикові, інвестиційні тощо);
2. інтелектуальні (технологічна документація, винаходи, патенти, ліцензії, корисні моделі, промислові
зразки);
3. матеріальні (дослідно-приладова база, обладнання, тощо);
4. кадрові (лідер-новатор, зацікавлений в інноваціях, кваліфікований персонал тощо);
5. інфраструктурні (конструкторський відділ, відділ головного технолога, відділ маркетингу нової
продукції, лабораторія контролю якості продукції тощо);
6. додаткові джерела (партнерські та особисті зв’язки співробітників з НДІ та ВНЗ, інформаційний відділ,
стратегічне управління підприємством тощо).
Визначати ІП підприємству необхідно для чіткого розуміння бізнесу та прийняття адекватних
управлінських рішень. Відсутність визначення ІП призводить до запізнення продукування інновацій та
подальшого послаблення конкурентоспроможних позицій підприємства[4].
Нині, при дуже швидкому розвитку високих технологій та суттєвому скороченні тривалості освоєння
інновацій, на ІП визначальний вплив чинить достатність фінансових ресурсів підприємства, які забезпечують
можливість здійснення інноваційного процесу та його ефективність.
Водночас з інноваційною діяльністю на підприємстві існує необхідність здійснювати виробничу, тому
залежно від рівня забезпеченості останньої фінансовими ресурсами можна виділити різні стратегії
інноваційного розвитку підприємства, наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Стратегії інноваційного розвитку для підприємств різних рівнів забезпеченості фінансовими
ресурсами[5]
Інноваційні
Джерела витрат на виробництво
Рекомендована стратегія інноваційного розвитку
можливості
Власні кошти
Високі
Лідер - освоєння нових технологій
Послідовник або лідер - освоєння нових або
Власні кошти, довго-строкові кредити
Середні
поліпшення існуючих
Власні кошти, довгостро-кові та
Низькі
Послідовник – поліпшення існуючих технологій
короткострокові кредити
Нульові
Інноваційних можливостей немає
Таким чином, підприємство, яке забезпечує виробництво своєї продукції шляхом використання як власних
коштів, так і за рахунок короткострокових та довгострокових кредитів, має значно менші інноваційні
можливості, ніж те підприємство, яке в змозі забезпечити виробничий процес власними коштами, а позикові
залучити у інноваційні розробки.
1. Федулова Л. І. Менеджмент організацій / Федулова Л. І. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
pidruchniki.ws/10880816/ menedzhment/innovatsiyniy_potentsial_ 2. Коваль Н. В. Інноваційний потенціал
підприємства: сутність та структура / Н. В. Коваль // Інноваційна економіка. - 2011. - №7. – С.165-170. 3.
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Бачевський Б. Є. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. / Б. Є. Бачевський, І. В. Заблодська,
О.О. Решетняк. – К.: Центручбової літератури, 2009. – 400 с. 4. Консалтинговая группа «Регион Альянс» /
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: region-alliance.com/potencial.html 5. Креативная экономика /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: creativeconomy.ru/articles/8883/.
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ЦІНОВА ПОЛІТИКА ТА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ
Ефективність функціонування підприємства можна охарактеризувати обсягами збуту його продукції та
прибутками, які воно отримує. Одним з головних факторів, що визначатиме ці показники, є ціна. Тому
важливим є дотримання організацією правильної цінової політики та визначення її стратегії ціноутворення, які
будуть впливати на діяльність цієї організації на всіх стадіях її розвитку. Від обрання тієї чи іншої стратегії і
навіть від способу її формування залежить конкурентоспроможність продукції та прибутковість підприємства.
В той самий час, обрання Україною інноваційного типу розвитку зумовило створення нових технологій та
продуктів, що формують базу для розробки нових стратегій цінової політики, які мають враховувати сучасні
умови діяльності підприємств.
Формування стратегій ціноутворення є не лише наукою – це мистецтво, адже, формуючи ціну, необхідно
враховувати такі різноманітні фактори, як рівень попиту, його обсяг і динаміка, платоспроможність покупця та
його сім'ї, зацікавленість споживачів у пропонованому товарі, структура витрат підприємства тощо.
Вибір підприємством цінової політики залежить від цілей, яке воно переслідує. Переважна більшість
науковців виділяють такі основні цілі цінової політики підприємств:
 забезпечення виживання;
 максимізація прибутку;
 утримання ринку;
 політика «збиткового лідера»;
 політика психологічного ціноутворення;
 політика проходження за лідером.
Після встановлення підприємством ціни на її товар виникає питання: як буде змінюватися ця ціна? Це
залежить від того, для якого товару визначалася ціну: нового чи вже існуючого. Відносно нових товарів фірми
часто застосовують цінові стратегії «зняття вершків» та прориву на ринок. Щодо існуючих товарів виділяють
такі стратегії ціноутворення: встановлення ковзної падаючої ціни та стратегія переважної ціни[1].
Розглянемо дію стратегій ціноутворення на прикладі американської компанії The Coca-Cola Company та її
продукту – безалкогольного напою Coca-Cola. Використання стратегії «зняття вершків», яка полягає у
встановленні високої ціни на високоякісний продукт, який не має аналогів, з метою отримання прибутків від
продажу продукту високозабезпеченим шарам суспільства з подальшим зниженням ціни, не буде коректним
для даного підприємства, оскільки The Coca-Cola Company виробляє товари широкого вжитку і набуде слабких
позицій перед конкурентами з низькими цінами. Основний принцип цієї компанії – зайняти найбільшу частку
ринку та отримати прихильників бренду. Для виходу напою Coca-Cola на ринок було характерним застосування
«проривної» стратегії. Серед її переваг: мала ймовірність швидкої появи конкурентів; широке коло споживачів;
міцне закріплення на ринку. Також існує імовірність подальшого підвищення цін за умов збереження розмірів
охопленого ринку.
Із проходженням даним товаром стадій його життєвого циклу «впровадження» і «ріст», необхідно обрати
нову стратегію, щоб пригальмувати стадію «старіння». Встановлення ковзної падаючої ціни не буде доцільним,
адже це поступово знизить прибутковість компанії і згодом зробить її діяльність збитковою. Ефективнішим
вибором буде стратегія переважної ціни, яка передбачає отримання переваги підприємством за одним із двох
напрямів[2]:
 по витратах, тоді ціна встановлюється нижче цін конкурентів;
 за якістю, тоді ціна встановлюється вище цін конкурентів, щоб товар оцінювався як престижний і
унікальний.
За вищевказаною причиною зниження ціни не буде доцільним. Але поступове підвищення ціни на продукт
не тільки суттєво не знизить попит, а й призведе до більших прибутків, адже назва «Coca-Cola» для споживачів
поступово стала гарантією якості і незначне підвищення ціни не зможе змінити їх вибір.
Науковці та практики схиляються до розгляду проблем формування цінових стратегій на засадах
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планування заходів з підвищення конкурентоспроможності продукції, оскільки саме цей фактор є визначальним
при розробленні загальної стратегії розвитку підприємства. Світовий економічний поступ зумовив розроблення
великої кількості цих стратегій, що пояснюється збільшенням модифікацій загальних стратегій розвитку
підприємств та можливих ситуацій на ринку.
1. Тарасевич В. М. Ценовая политика предприятия. 2-е изд. / В.М. Тарасевич. – СПб.: Питер, 2003. – 288с.:
ил. – (Серия «Учебник для вузов»). 2. Элитариум: центр дистанционного образования / [Електронний ресурс]. Режим доступу: elitarium.ru/2010/02/25 /cenovaja_politika.html.
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РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Фармацевтична галузь посідає значне місце в економіці України, оскільки є важливим сегментом
національного ринку та багато в чому визначає національну і оборонну безпеку країни. Упродовж п’яти
останніх років галузь демонструє стійку тенденцію до зростання в грошовому вираженні на рівні менше 20% на
рік.
Українська фармацевтична промисловість виробляє близько 1400 із 3000 препаратів, що продаються в
Україні. Компанії України виробляють лікарські засоби майже в усіх формах (твердих, рідких,
порошкоподібних). Основними групами є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для
лікування респіраторної та ендокринної систем, шлунково-кишкового тракту і антибіотики.
Фармацевтичні субстанції в Україні виробляють 49 зареєстрованих підприємців. У структурі вироблених
субстанцій 76 найменувань синтетичного походження, а 82 – природного. Субстанції вітчизняного виробництва
складають лише 30% від загальної кількості, інші імпортуються з Китаю, Німеччини, Індії, Росії та США.
На фармацевтичному ринку сьогодні наявна продукція понад 300 виробників з країн далекого зарубіжжя,
СНД і Балтії і 160 вітчизняних, серед яких 22 виробники, що залишилися ще з часів Радянського Союзу.
Українські компанії намагаються диверсифікувати товар для задоволення потреб покупців, з кожним
роком покращуючи якість і асортимент своєї продукції. Одним з основних факторів розвитку даного ринку є
зростання купівельної спроможності населення. Однак за даними експертів, на ринку спостерігається тенденція
до збільшення частки дорожчих і, як правило, ефективніших препаратів за рахунок зниження сегмента дешевих
класичних препаратів. Суб’єктивними причинами збільшення на ринку частки дорогих препаратів є: покупець,
як і в інших сферах, наслідує віянням моди. Часто виходить, що фактично платять лише за нову упаковку і
бренд.
За даними Державного комітету статистики, обсяг реалізованої фармацевтичної продукції вітчизняними
підприємствами у 2009 році на 44,12% більше, ніж у 2008р. Також у 2009 році спостерігалося зростання обсягів
експорту фармацевтичної продукції в національній валюті на 45,7%. Станом на 01.01.2010р. МОЗ України в
установленому порядку зареєструвало 13 772 лікарських засоби. Як повідомляється на сайті Українського
союзу промисловців і підприємців (УСПП), фармацевтична галузь в Україні стрімко розвивається, не дивлячись
на економічні проблеми у світі та повільне зростання вітчизняної економіки. В 2012р. об’єм роздрібної
реалізації лікарських засобів досяг 27 млрд грн., збільшившись на 17%, порівняно з 2011р. У 2013р. приріст
фармацевтичного ринку в грошовому вираженні очікується на рівні щонайменше 15%. Такі стрімкі темпи
збільшення реалізації лікарських засобів в Україні роблять фармацевтичну галузь привабливою для інвестицій з
боку виробників і дистриб’юторів. Станом на кінець 2012р. функціонувало 116 фармацевтичних підприємств і
21 тис. точок роздрібної реалізації лікарських засобів (більше 14 тис — аптеки)[1].
Фармацевтична галузь України упродовж останніх років демонструє стійку тенденцію до зростання.
Зростають й обсяги продажу лікарських засобів вітчизняного і закордонного виробництва, адже у І півріччі
цього року аптеки продали ліків та товарів медичного призначення на 17,2 млрд грн.
Загалом український фармацевтичний ринок має досить великий потенціал для розвитку, проте, я вважаю,
його потрібно удосконалювати. Нинішня політика структурної перебудови промисловості України повинна
сприяти прискореному розвитку конкурентоспроможних галузей та підприємств. Гадаю, що все ж передумовою
для впровадження конкурентної стратегії галузі в умовах відкритої економіки є вдосконалення і стабілізації
нормативно - правового поля щодо виробництва та реалізації фармацевтичної продукції.
Я вважаю, що основним обмеженням обсягу нашого ринку є низька платоспроможність населення. Тому
можна зробити висновок про необхідність стабілізації макроекономічної ситуації в країні та створення умов для
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стабільного економічного зростання. Також увагу слід приділити перспективам, пов’язаним з освоєнням ринку
країн Закавказзя і Середньої Азії (деякі виробники вже відмічають прогрес цих експортних напрямків), через
втрату позицій на традиційних ринках збуту.
Паралельно з цим необхідно поступово удосконалювати такі мікроекономічні аспекти: систему
взаєрозрахунків виробників і дистриб’юторів, систему маркетингових заходів, сприяти підвищенню
кваліфікації працівників всіх рівнів, ефективно формувати асортиментне портфоліо галузі тощо.
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу
ukrstat.gov.ua. 2. Linet M.S., Stewart W.F., Celentano D.D., Ziegler D., Sprecher M. An epidemiologic study of
headache among adolescent and young adults // JAMA. — 1989. — 261. — P. 2211–2216. 3. Офіційний сайт
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу
ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/26.html.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Одним із перспективних напрямів економічного розвитку України є мале та середнє підприємництво, які
виступають важливою складовою сектора економіки країни і регіонів та найбільш динамічним елементом
структури господарської діяльності. Проблема становлення та розвитку малого та середнього бізнесу набуває
особливої актуальності, адже вони здатні ефективно вирішувати щонайгостріші економічні та соціальні
проблеми економіки, сприяють послабленню монополізму та розвитку конкуренції, складають основу
дрібнотоварного виробництва, надають ринковій економіці необхідної гнучкості та роблять вагомий внесок у
вирішення проблеми зайнятості. Важлива функція малого бізнесу полягає в пом’якшенні соціальної напруги і
демократизації ринкових відносин, бо саме він є фундаментальною основою формування середнього класу[1].
В сучасних умовах господарювання за нестійкої економічної, політичної ситуації, фінансової кризи
діяльність малих та середніх підприємств гальмується наявністю суттєвих проблем та перешкод у даній сфері.
На шляху розвитку малого та середнього підприємництва постає низка проблем. Великий вплив на
розвиток бізнесу має держава, яка визначає основні напрямки та форми правового, економічного і
організаційного сприяння розвитку підприємництва[2]. Недостатня підтримка з її боку може призвести до
зниження конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, низького рівня розвитку виробничої та
соціальної інфраструктури, недостатньої інвестиційно-інноваційної активності. Також визначальною
проблемою є відсутність чітко сформульованих правових актів державної політики у сфері підтримки даних
підприємств та надмірне втручання органів державної влади в діяльність суб’єктів господарювання. Слід також
зазначити, що високий рівень корупції з боку державних чиновників гальмує процес розвитку малого та
середнього підприємництва в Україні.
На зниження життєздатності суб’єктів малого та середнього бізнесу в Україні впливає збільшення
адміністративних бар’єрів (ліцензування, реєстрація, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики,
регулювання орендних відносин тощо), доволі громіздка система бухгалтерського обліку та звітності, а також
значний податковий тиск. Податкове законодавство є недостатньо стабільним механізмом, який зумовлений
численними доповненнями та змінами існуючих нормативно-правових актів. Це призводить до ускладнення
роботи підприємств зі сплати податкових платежів[3].
Однією з найвагоміших перешкод на шляху розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на
сьогоднішній день є відсутність доступних фінансових ресурсів для створення нових та розширення вже
діючих підприємств. Адже фінансове забезпечення є основним рушійним фактором розвитку підприємницької
діяльності. Досвід початківців і підприємців, що вже діють, показав, що 75% їх на перше місце серед інших
проблем ставлять дефіцит фінансів. Власних капіталів більшість не має, банківські кредити дають на 2-3 місяці
з високою процентною ставкою, а інших доступних джерел фінансової підтримки малого та середнього бізнесу
в Україні не існує[2].
Велике значення на сучасному етапі розвитку малого та середнього підприємництва має використання
світового досвіду. В усіх країнах з розвиненою ринковою економікою діють свої програми підтримки малого
бізнесу, але ринкове середовище цих країн наближено до досконалого. Тому застосування світового досвіду для
України є досить обмежене і це стосується усіх сфер економіки[4].
Отже, мале та середнє підприємництво в Україні має значний потенціал та перспективи, особливо в умовах
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ринкової економіки, яка базується насамперед на приватному бізнесі та особистій ініціативі. Таким чином,
актуальним є спрямування усіх зусиль держави на створення відповідної правової бази, фінансово-кредитної та
матеріально-технічної підтримки, науково-методичного, інформаційно-консультативного та кадрового
забезпечення малого та середнього підприємництва в Україні.
1. Бех М.С., Бех Н.М. Сутнісна характеристика малого і середнього бізнесу в трансформаційних умовах
реформування економіки України // Сталий розвиток економіки - 2011-№5- C.53-56. 2. Бех Н.М. Особливості
розвитку і функціонування малого і середнього бізнесу в Україні // Галицький економічний вісник. – 2010. №1(26). -С.16-18. – (проблеми мікро- та макроекономіки України). 3. Пивоваров М.Г. Стан, розвиток
інфраструктури малого, середнього бізнесу в Україні та концепція її вдосконалення // Держава та регіони серія Економіка та підприємництво, 2010.- №6 – С.128-136. 4. Барановський О. Державна підтримка малого
бізнесу: Світовий досвід і Україна // Економіка України. – 1993. - №6. – С. 74-79.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ
Проблема збереження якості сільськогосподарських земель з кожним роком стає все гострішою, проте
зростання світового дефіциту продовольства у світі активізує дії щодо захисту земель. Найціннішим природним
ресурсом та фундаментом національного багатства будь-якої країни є земля. Україна має надзвичайно великий
потенціал у цій сфері: 27% чорноземів світу розміщені на території України.
Проте, сьогодні сільське господарство як головна галузь агропромислового комплексу опинилось у
надзвичайно важкому економічному становищі. Головними причинами цього є відсутність достатнього рівня
наукового обґрунтування економічних реформ і надмірна заполітизованість процесу їх реалізації. За час
реформування економічного механізму в Україні допущено ряд помилок, головними з яких є ігнорування дії
об'єктивних економічних законів. Так, наприклад, порушено об'єктивний закон вартості, який передбачає, що
ціни мають відповідати вартості продукції, тобто відшкодовувати витрати і приносити певні прибутки. Проте
ціни на продукцію сільського господарства не забезпечують рентабельного виробництва. Вони нижчі світових
у 2-3 рази, тоді як на промислові товари вони значно вищі від світових.
Не враховано також дії закону відповідності попиту і пропозиції, який проявив в таких умовах свій
зворотний вплив. Через нерегульовану державою лібералізацію цін штучно втратили купівельну спроможність
не тільки сільськогосподарське виробництво, а й населення[1].
Також, однією із проблем є проблема раціонального використання земельних ресурсів. Високо оцінюючи
зусилля аграріїв та внесок в осягнення взаємозв’язків щодо проблеми розвитку земельної ситуації в аграрному
секторі, можна сказати, що вся земля – загальнонаціональне багатство. Держава повинна дбати про те, щоб
земля була раціонально розподіленою та ефективно використаною[2]. Тому досить важливу роль у розвитку
аграрного сектора повинна відігравати держава, проводячи реформи галузі та створюючи умови для
ефективного виробництва сільськогосподарської продукції.
Але поки що аграрна реформа не дала очікуваного результату, не зумовила суттєвого підвищення обсягів
та ефективності аграрного виробництва, раціонального використання його земельно-ресурсного потенціалу і, як
наслідок, забезпечення продовольчої безпеки країни. Проведені зміни не змогли стимулювати сталий розвиток
сільськогосподарських підприємств державної та приватної форм власності[3]. До того ж очевидним фактом
стало руйнування виробничого потенціалу галузі та зниження рівня життя населення.
Можна виділити кілька основних проблем розвитку аграрного сектора:
 низька ефективність сільськогосподарського виробництва;
 недосконалість механізмів інвестиційного забезпечення.
 нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення
 зниження забезпеченості сільськогосподарською технікою та критична зношеність основних виробничих
фондів.
 недосконалість інфраструктури та механізмів регулювання кон’юнктури аграрних ринків.
 деформація структури виробництва.
 загострення соціальних проблем в сільській місцевості.
Виходячи із зазначених проблем розвитку аграрного сектору необхідно оперативно прийняти ефективні
управлінські рішення. Адже Україна здавна славилась своїм сільськогосподарським виробництвом[4].
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Погіршення якості сільськогосподарських земель є сучасною проблемою не тільки для України але й для
усього світу. Основними причинами є: низька ефективність сільськогосподарського виробництва;
недосконалість механізмів інвестиційного забезпечення; нераціональне використання земельних ресурсів
сільськогосподарського призначення. В подальшому, для збереження земельного потенціалу для нащадків,
потрібно, щоб держава взяла під свою опіку стан сільськогосподарських земель, провівши вдалу аграрну
реформу
1. Данік Н.В. Проблеми розвитку аграрного сектору економіки. Інтернет ресурс:[ intkonf.org/kand-ekonomnauk-danik-nv-problemi-rozvitku-agrarnogo-sektoru-ekonomiki/]. 2. Вікторія Гмиря, Світлана Власюк. Ринок
земель сільськогосподарського призначення в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. //Ринок землі. 2011 - №3. 3. Ольга Вишневська, Надія Бобровська. Еколого-орієнтований підхід у забезпеченні сталого
розвитку аграрного сектору // Економіка природокористування. - 2013. - №6. – С.46-48. 4. Андрій Зеленський
«Проблеми розвитку аграрного сектору України в умовах європейської та світової інтеграції». Інтернет
ресурс:[ conftiapv.at.ua/publ/konf_9_10_grudnja_2010_r/problemi].

Пікуліцка С.І.
гр. ФК-22
Науковий керівник – ст. викл. Криса О.Й.
ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ
Необхідність покращення показників національного ринку праці в умовах сьогодення зумовлює здійснення
нових якісних перетворень, серед яких важливе місце належить працевлаштуванню молоді. Регулювання
зайнятості населення, зокрема молодих фахівців, займає важливе місце у соціально-економічному розвитку
будь-якої держави, особливо в тих умовах, коли стоїть завдання досягнути стійкого, довготривалого піднесення
в усіх сферах суспільного життя. Залучення молоді до розвитку економіки та інших галузей суспільного
виробництва – це шлях до забезпечення гідного існування не лише окремої людини, а й усієї держави. Для
України такий шлях є важливим стратегічним параметром, оскільки він може забезпечити економічне
зростання держави.
На сьогоднішній день, ми бачимо перенасичення кадрами з вищою освітою, проте вакантні місця та
необхідність в таких спеціалістах відсутня. Необхідний стаж та досвід роботи за фахом є однією із
найпоширеніших проблем, а головне те, що відсутність досвіду та працевлаштування взаємопов’язані
проблеми.
Проблема працевлаштування молоді полягає сьогодні не стільки у відсутності робочих місць, як у
нездатності держави, роботодавців та самих молодих спеціалістів знайти спільну мову. Роботодавці не хочуть
брати на роботу початківців, мотивуючи це відсутністю у них досвіду. Збалансувати цей очевидний конфлікт
інтересів мала б насамперед держава, представники якої не втомлюються проголошувати, що молодь –
майбутнє держави. Звідси постає необхідність напрацювання ефективної державної політики щодо
працевлаштування молоді. Понад те, загострення проблеми молодіжного безробіття тягне за собою цілу низку
соціальних небезпек для суспільства загалом. При цьому масштаб та глибина останніх перебувають мало не у
геометричній прогресії до кількості молодих осіб, які втратили або не можуть знайти роботу.
Тому навіть в одній проблемі є ряд питань. Зараз для поліпшення цієї проблеми налагоджується робота
студентських центрів зайнятості у кожному вузі, метою якого є сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників університету, забезпечення їх зайнятості у вільний від навчання час, розвитку молодіжних
ініціатив у трудовій сфері та працевлаштування після закінчення університету. Єдиними променями надії є
утворення при ВНЗ відповідних підрозділів (клінік, консультацій, майстерень тощо), а також проходження
практики та стажування від ВНЗ. Зі створенням обов’язкових студентських центрів зайнятості нажаль ситуація
може не змінитися, якщо влада не введе підприємцям якісь дотації та пільги, хоча б на півроку поки випускник
не набереться досвіду і не увійде в курс справи[1].
За прогнозами Міжнародної організації праці, частка молодих людей, які не можуть знайти роботу
протягом шести і більше місяців, зростає[3]. За даними статистичних щорічників рівень безробіття населення
від 15 до 24 років протягом останніх 5 років перевищує 17%[2]. Молодіжне безробіття призводить до
збільшення злочинності, психічних розладів, самогубства, також до втрати молоддю віри у життя, суспільство
та справедливість. Невирішені проблеми працевлаштування молоді призводять до зниження рівня життя.
Основними заходами, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед молоді, мають бути
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агітаційна та просвітницька роботи. Отже, необхідним є:
 забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю, яке здійснює державна
служба зайнятості;
 забезпечення роботодавцем, якому надано дотацію, гарантії зайнятості прийнятих з дотацією осіб та не
розривати трудовий договір з ними за скороченням чисельності або штату працівників протягом двох років;
 фінансування заходів щодо забезпечення молоді першим робочим місцем, яке покладається на місцеві та
державні бюджети;
 створення Молодіжної біржі праці;
 розроблення проектів, орієнтованих на фінансування активних заходів сприяння зайнятості серед молоді;
 проведення досліджень з метою визначення спеціальностей, професійних навиків та рівня кваліфікації,
якими повинні володіти випускники;
 включення до навчальних програм обов'язкового стажування студентів останніх курсів на
підприємствах, в установах та організаціях для набуття випускниками практичного досвіду роботи[4].
До того ж підприємствам слід підтримувати соціальну політику держави в контексті трудового
забезпечення молодих спеціалістів, а саме через можливість надання безоплатної трудової практики студентів
старшокурсників.
1. С.А. Панасюк. ТОВ «ЮК «ВАРТА ПРАВА», 2010-2013. 2. Статистичні щорічники 2007-2012рр. 3.
Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці; Конвенції Міжнародної організації праці. —[К.],
1999. — 39 c. 4. Конституція України: Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII; Закон
України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 05.02.1993 № 2998-ХІІ;
Закон України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим
місцем з наданням дотації роботодавцю» від 04.11.2004 № 2150-IV.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Одним із перспективних напрямів економічного розвитку України є розвиток малого і середнього бізнесу,
який виступає однією зі складових сектора економіки країни і регіонів. Формування ринкової системи
господарювання є неможливим без процесів становлення і розвитку приватного підприємництва, особливо
сфери малих підприємств, у якій ці процеси розвиваються найбільш динамічно. В Україні для ефективного
розвитку малого підприємництва створено всі необхідні передумови, включаючи високий ресурсний,
виробничо-технологічний, науковий, кадровий потенціал. Головне завдання державної політики підтримки
малого бізнесу полягає у реалізації потенційних можливостей для того, щоб підприємницька активність
населення сприяла піднесенню економіки як регіонів, так і держави загалом.
Найбільш органічним структурним елементом ринкової економіки є малий бізнес. Цей сектор був
первинною вихідною формою ринкового господарювання у вигляді дрібнотоварного виробництва. Саме тому
дрібнотоварне підприємництво відіграло структуроутворюючу роль в історії становлення економіки
конкурентно-ринкового типу. Ця специфіка та своєрідне функціональне призначення малого бізнесу набувають
особливого значення для країн, які йдуть шляхом відтворення ринкової системи господарювання. У структурі
сучасної змішаної економіки співіснують та органічно взаємодоповнюються малий, середній та великий бізнес.
У розвинутих країнах Європи, а також країнах Азії та Америки малий та середній бізнес складають основу
національної економіки (більше 60-80 % в ВВП), у той час коли в Україні даний показник зафіксовано на рівні
11 % в ВВП. Якщо говорити про частку зайнятих в даному сегменті економіки, то в розвинутих країнах цей
показник становить 50-90 % занятого населення, а в нашій країні 5-6 %, але якщо враховувати тіньову
економіку, то можемо говорити про 30 % населення, яке зайняте в малому та середньому бізнесі. Поряд з цим,
існують певні проблеми щодо повноцінного та ефективного функціонування сектору малого та середнього
бізнесу тому, існує й потреба їх вирішення для реального розвитку та економічного процвітання національної
економіки.
Однією із переваг України перед розвинутими країнами з погляду розвитку малого та середнього бізнесу –
численність незаповнених ніш, сьогодні значного розвитку досягли будівництво, торгівля, а це саме ті сектори,
де існує можливість малому та середньому бізнесу проявити себе. За словами багатьох науковців, які
займаються дослідженням розвитку малого та середнього бізнесу – економічно розвинутою країною можна
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назвати лише ту державу, де нормально розвивається малий та середній бізнес. На сьогодні, Україна одна з тих
держав, яким притаманна складна система оподаткування, тому деякі підприємці переходять до тіньового
сектору економіки.
Малий і середній бізнес є «двигуном економічного розвитку», що підтверджується даними Державного
комітету підприємництва, в Україні 99,7 % усіх зареєстрованих підприємств – малі та середні.
Основним джерелом розвитку життєздатного й ефективного середнього сектора є малий приватний бізнес,
що у процесі свого росту переходить в іншу «розмірну» категорію.
Важливе значення малого і середнього бізнесу для розвитку економіки визначає необхідність пильної
уваги держави до його формування і функціонування. Малий та середній бізнес відіграє в економіці досить
вирішальну роль та є фундаментом для ринкової економіки. Незважаючи на те, що малий бізнес має величезне
значення для розвитку підприємницької ініціативи і конкуренції, його роль не слід перебільшувати, як і не слід
забувати про важливість середнього бізнесу для нормального розвитку економіки і формування середнього
класу. На рівні державної політики це означає, що політика, спрямована на розвиток підприємництва, повинна
містити в собі завдання зі створення умов для ефективного розвитку середнього бізнесу. Дані сектори
створюють необхідну атмосферу конкуренції, здатні швидко реагувати на будь-які зміни ринкової
кон’юнктури. Розвинутий сегмент малого та середнього бізнесу – це, перш за все, високий рівень сервісу та
низькі ціни на товари і послуги для споживачів. Високий рівень конкуренції стимулює розвиток економіки і
веде до зростання зарплат. А за рахунок високої інноваційної складової, притаманній малому та середньому
бізнесу, розвиток даного сегменту повинен сприяти виводу економіки на якісно новий рівень. Отже,
необхідність розвитку і державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні є досить значною, і
вирішальною.
1. Майсюра О.М. Сутність та проблеми розвитку малого підприємства в економіці України/
О.М.Майсюра // Економіка та держава. - 2010. - С.25-34. 2. Сатир В. В. Економіко-математичне моделювання
впливу на державне регулювання економіки. / В.В.Сатир// Актуальні проблеми економіки. - №33(117). – 2011. –
С.256-270.
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО БЕЗРОБІТТЯ
З часів незалежної України в державі все більш гострою стає проблема безробіття. У нашому суспільстві
ця проблема набула масштабного характеру, який не є результатом повсякденних причини.
У сучасному суспільстві людський ресурс вважається основним державним багатством. Історія показує, що
сформована організаційна національна культура за будь-яких умов приведе до успіху державу.
У ХХ столітті в українського народу сформувалося протилежне бачення спричинене тиском радянського
капіталізму. Їхня ідеологія передбачала придушення власного "я", тобто бажання у розвитку, до навчання, на
роботі; проявлення креативності, гнучкості, оригінальності; і перетворення особистості у сіру масу (бути я усі).
Колишній керівний прошарок мав ідеологічні освітній, моральний, культурний і професійний рівні.
Владою були "свої" люди. На жаль, їхнє місце посідали часто родич, колеги, яким не потрібно було обтяжувати
себе освітою, вихованням і практичним досвідом.
Тому протягом останніх 20 років ми продовжуємо експлуатувати "радянську спадщину". Зношеність
основних фондів інфраструктури перевищила на даний момент 60-70% і створює загрозу масштабних
техногенних катастроф. Також не вкладаються кошти для елементарного капітального і поточного ремонту і
"консервує" непродуктивну систему праці. Це настільки унеможливлює працю, що люди звільняються.
Через те, що Україна ще з радянських часів експортує сировину, у нас низький обсяг ВВП. За
міжнародними показниками Україна належить до країн із низьким рівнем доходу на душу населення. Вона
навіть поступається за цим показником Росії у 3,5 рази. Це спричиняє масштабні еміграції. А також масові
закриття заводів та фабрик, скорочення персоналу є чинниками безробіття.
Із більш сучасних причин безробіття є: засоби масової інформації, що пропагують безтурботний світ, у
якому робота, самовдосконалення, національна гідність та інше посідає останнє місце; служби зайнятості, які
пропонують клієнтам інформацію головним чином про низькооплачувані робочі місця; стимулювання
реєстрації безробітних у державних центрах зайнятості шляхом збільшення допомоги з безробіття та ряд інших.
Отже, безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства, яку за допомогою низки
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заходів можливо вирішити.
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ОСОБЛИВОСТІ «ГАЗОВОЇ ВІЙНИ» МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ
Сьогодні тема газових контактів дуже гостро постала між Україною і Росією. Вона викликає різні
суперечки і непорозуміння. У разі одностороннього перегляду газового контракту з боку РФ можливі санкції
проти України. Спроби переглянути газові стосунки між цими країнами спричинять очевидні юридичні
наслідки. Існує ціла низка різноманітних чинників, що зумовили газовий конфлікт. Криза стала результатом
усього комплексу економічних, політичних і зовнішньополітичних відносин.
Падіння світових цін на енергоносії та намагання Росії стримати падіння цін на газ в Європі, підрив
конкурентоздатності української промисловості через завищені ціни на газ та бажання Росії отримати контроль
над українською газовотранспортною системою, це не повний перелік проблем, що постали перед Україною.
Проте і відсутність концепції сталого розвитку України як стратегічного плану для нашої держави,
комплексної програми енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії призвело до значних
змін ціни на природний газ для комунально-побутових, промислових споживачів і бюджетних установ
протягом 2009 – 2013 років.
З 1 червня 2009 року встановлено наступні роздрібні ціни для комунально-побутових, промислових і
бюджетних установ (грн. за 1000 куб.м.): комунально-побутові і промислові споживачі та бюджетні установи 2020,25 грн. З 1 серпня 2010 року: комунально-побутові і промислові споживачі та бюджетні установи- 2187,20
грн. З 1 жовтня 2011 року: комунально-побутові і промислові споживачі -3382,00 грн. З 1 вересня 2012 року:
комунально-побутові і промислові споживачі та бюджетні установи - 3492,33 грн. З 1 серпня 2013 року:
комунально-побутові і промислові споживачі та бюджетні установи - 3459,00 грн.
Отже, газова війна між Україною та Росією мають значний вплив на життя населення, оскільки різке
підвищення ціни на газ спричинить істотне зростання частки витрат домогосподарств на оплату комунальних
послуг. Значну роль у гарантуванні енергетичної безпеки України повинні відігравати інтеграція України з
іншими країнами та повна прозорість і підзвітність у газовій сфері.
1. Україну очікує неминуча газова війна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ua.korrespondent.net 2.
Каплюк Г., Україна-Росія: похолодання без прояснень/ Г. Каплюк, А. Блохтур// Газета «Главком».
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: glavcom.ua/articles/3940.html.
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ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ СТИХІЙНИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В
УКРАЇНІ
Існування стихійних ринків сільськогосподарської продукції є актуальною проблемою як для Львівської
області, так і України в цілому. Небезпека таких ринків обґрунтовується антисанітарією продукції та псуванням
культурного вигляду вулиць міста. Світова організація торгівлі (СОТ) поставила перед Україною вимогу: до
2015 року стихійні ринки як явище мають бути ліквідовані. На разі, за браком фінансування якісних проектів по
усуненню цієї проблеми, єдиним важелем впливу працює міліція, яка отримала наказ «ліквідовувати» стихійну
торгівлю. На разі, такий важіль впливу не є ефективним, оскільки породжує корупцію: торговці пропонують
міліції хабарі за невтручання у їх роботу.
Передумовою появи такої проблеми стали некомфортні умови продажу власної продукції сільськими
мешканцями, які полягали як у недостачі вільних торгових місць на організованому ринку, так і у недоступній і
невигідній ціні такого місця. Неодноразово створювались проекти по вирішенню цієї проблеми. У 2002 році
фахівцями кафедри підприємництва та міжнародної економіки Львівського аграрного університету було
розроблено проект, який відображав структуру організованого ринку сільськогосподарської продукції для
селян. Проект не був реалізований за браком фінансування. У 2012 році Львівською міською радою було
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видано постанову про створення організованого ринку сільськогосподарської продукції на вул. Городоцькій.
Реалізація постанови наразі триває, та мешканці Львова слушно зауважують, що ринок не здобуде прихильності
стихійних продавців, оскільки розташований надто віддалено від станцій залізничного транспорту, що є
вагомим фактором для сільських мешканців.
Експерти відзначають, що кризові явища в агропромисловому комплексі країни вимагають застосування
ефективних підприємницьких стратегій. На разі, нові концепції ведення сільськогосподарської діяльності не є
дієздатними через високі кошти на їх впровадження та високий ризик застосування[1, с. 79 -81]. Вихід із
ситуації, яка склалась вбачається у створенні сільськогосподарських кооперативів[2]. Фахівці закликають селян
організовувати кооперативи самостійно, що дозволить їм збільшити ефективність та прибутковість своєї
діяльності за рахунок зменшення ризиків. Звісно, таке рішення не є простим, але селяни зможуть швидко
оцінити його переваги. Фінансування проектів по створенню організованих ринків затримується через високий
рівень ризиків як для бюджету місцевої влади, так і для інвесторів. У разі організації сільських кооперативів,
ініціативність селян дозволить місцевій владі швидше залучити інвестиції для створення комфортних умов для
реалізації сільськогосподарської продукції. Формування кооперативів стримується недосконалістю
законодавства, слабкою матеріальною базою, відсутністю кваліфікованих кадрів – організаторів
кооперативного руху, недостатньою обізнаністю селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації. У
той же час країни – члени ЄС, через обслуговуючі сільськогосподарські кооперативи реалізовують 70 %
продукції[2].
У 2013 році Міністерством аграрної політики було розроблено програму «Рідне село», яка сформована на
основі кооперативної діяльності, і на яку, за словами чиновників, покладають надію велика кількість
українських фермерів[3]. Також вагомим фактором чиновники Міністерства аграрної політики називають
кадровий голод, відсутність лідерів, фахівців з менеджменту, бухгалтерського обліку, права, що особливо
стосується сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Також варто брати до уваги роль лідерства,
підготовленості та вміння організувати відкриту та прозору роботу. Важливою проблемою є законодавче
забезпечення аграрної сфери, яке є непослідовним, недостатнім та несистемним. Нагальною є необхідність
певної кодифікації, приведення законів та підзаконних актів у відповідність як між собою, так і до сучасних
політичних викликів та реальних потреб села[4].
Можна зробити висновок, що ключовими рішеннями, необхідними для вирішення даної проблеми є
удосконалення законодавства та стимулювання отримання вищої освіти у аграрній сфері серед студентів, а
також залучення їх до активної громадянської діяльності, що виховає у них навички лідерства.
1. Економіка підприємств:[підруч.] / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. - К.:
Знання, 2010. - 463 с. 2. Герасимчук Н. А. Формування ринку сільськогосподарської продукції Україні та
обґрунтування напрямів його розвитку на основі маркетингового підходу. / Н. А. Герасимчук, В. П. Горьовий. //
Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – 2011. - Випуск 112. –
Режим доступу до журн.: archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkhdtusg/2011_112/06.pdf 3. Програма розвитку
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України на 2013-2020 роки. – Режим доступу: coopunion.org.ua/?page_id=1063. 4. Чи є розвиток українського села справжнім пріоритетом державної політики?
– Режим доступу: csi.org.ua/www/?p=2264.
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ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ
Входження України до європейського економічного простору та поглиблення процесів глобалізації
зумовлюють необхідність трансформації національної податкової системи відповідно до світової практики.
Завершеність процесів формування вітчизняної системи оподаткування у зв’язку з прийняттям Податкового
кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування актуалізує проблематику
вдосконалення механізмів стягнення податків з урахуванням зарубіжного досвіду. Це стосується насамперед
податків на власність та одного з найбільш вагомих серед них податку на нерухомість.
Податок на нерухоме майно існує майже у 130 країнах світу. Так, наприклад у Франції, Німеччині, Австрії,
Швейцарії, Англії і інших європейських державах ставки податку на нерухомість складають в середньому 1–2%
від її вартості. Оскiльки в багатьох iноземних державах цей податок є мiсцевим, його надходження формують
основну частину доходiв бюджетiв мiсцевих органiв влади.
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Жоден з податків не викликав стільки чуток та спорів, як податок на нерухомість. Спочатку його збирались
вводити ще з січня 2012 року. Потім – з технічних причин – введення цього податку перенесли на 1 липня 2012
року. Потім – на початок 2013 року, а тепер на 1 січня 2014 року.
Податок сплачується 1 раз на рік фізичними особами і щокварталу юридичними особами. Ставка податку
встановлюєтьcя місцевими органами влaди залежно від житлової площі об'єкту нерухомості. Для квартир,
житлова площа яких не перевищує 240 кв.метрів, а також житлових будинків, житлова площа якиx не
перевищує 500кв. метрів, ставки податку нe повинні перевищувати 1% розмiру мінімальної заробітної плати,
встановленої законoм на 01 січня звітнoгo року, за квадратний мeтр. Для апартаментів, житлова площа яких
перевищує вказаний розмір, Кодексом встановлена чітка ставка податку — 2,7% розміру мінімальної зараплати,
встановленою законом на 01 січня звітнoго (податкового) року
Вся інформація про об'єкти нерухомості в органи податкової служби передається органами державної
реєстрації прaв на нерухоме майно, тобто вона поступає незалежно від власників нерухомості.
Законом України від 4 липня 2013 року № 403-VII внесено зміни до ст. 265 Податкового кодексу України
щодо порядку нарахування та сплати податку на житлову нерухомість фізичними особами.
Власниками житлової нерухомості – фізичними особами податок за 2013 рік буде сплачуватись до
бюджету у 2014 році.
Власники об’єктів житлової нерухомості на підставі оригіналів документів про право власності на об’єкти
житлової нерухомості та про житлову площу таких об’єктів можуть здійснювати звірку до 31 грудня 2013 року
(включно)
Змінено порядок визначення площі фізичних осіб, яка не підлягає оподаткуванню. Так, не сплачуватимуть
податок власники квартир, якщо їх загальна житлова площа не перевищує 120 кв. м. Для власників будинків
неоподатковувана площа визначена у розмірі 250 кв. м. незалежно від того, якою кількістю будинків володіє
особа. Якщо у власника є і квартира, і будинок загальною житловою площею до 370 кв. м., він також не
сплачуватиме податок на нерухомість.
Зазначена пільга не розповсюджується на об’єкти житлової нерухомості, які надаються в оренду, лізинг
або використовуються у підприємницькій діяльності.
У разі наявності у платника податку — фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, у тому числі
різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків, у тому числі їх часток), база
оподаткування обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів.
Попередня редакція закону передбачала, що пільга, на яку зменшується податкова база на нерухомість
фізосіб (120 м? - для квартири і 250 м? - для дому), застосовується тільки до одного з об'єктів, що обирає
платник податку.
Отже, можна зробити висновок, що введення в Україні сучасного, соціально справедливого та, будемо
сподіватись, економічно ефективного податку на нерухомість дозволить адаптувати національне законодавство
до Європейських стандартів, знизить маніпуляції на ринку нерухомості, забезпечить збільшення надходжень до
місцевих бюджетів.
1. Податковий кодекс України: за станом на 1 січня 2013р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
rada.gov.ua. 2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України
щодо об’єктів нерухомост»і від 4 липня 2013 року № 403-VII. 3. Барбара Н. Макленнон, Річард Е. Бонз
Оподаткування нерухомості: принципи та практичне використання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
geomatica.kiev.ua/training/PlanValTax/chapter200.html.

Соколова О.А.
гр. МК-21
Науковий керівник – асист. Іваницька Н.Б.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Малий бізнес є найбільш численним і найбільш динамічним сектором економіки. Але в цей же час він є
дуже нестійким та слабким. Малі підприємства в Україні мають багато проблем функціонування. З них можна
виділити такі:
1. Головна проблема — недостатність ресурсів як матеріально-технічних, так і фінансових.
2. Влада явно пригнічує малий бізнес (корупція, моральний тиск, рейдерство). Стосунки між владою та
малим бізнесом завжди були напружені. Україна, на відміну від країн ЄС, ще немає достатнього потенціалу для
реалізації ефективної політики в сфері малого бізнесу[1].
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3. Велику небезпеку для малого бізнесу чинить «Податковий кодекс». Після його прийняття більш ніж 56
тисяч підприємств закрили свій бізнес.
Вивчення закордонного досвіду малого підприємництва сприяє розвиткові державної політики шляхом
поєднання різних форм, засобів регулювання та підтримки. Серед яких є: законодавчо-правова, фінансовокредитна підтримка, цільове субсидування та бюджетне фінансування, пільгове кредитування, сприятлива
податкова політика, організаційно-управлінська підтримка, технічна допомога, стимулювання зусиль у сфері
самоорганізації бізнесу[2, 37].
Доводиться з жалем констатувати, що реформи чинного уряду не усунули головну перепону для
процвітання малого і середнього бізнесу – тотальну корупцію та чиновницьке свавілля. Існує чимало спроб
полегшити життя бізнесу. Чиновництво зацікавлене не усувати бар’єри для «маленьких бізнесменів», а навпаки
– створювати і брати з них гроші.
Таким чином, розвиток малого підприємництва - важлива економічно-політична проблема, розв'язання якої
потребує цілісної системної методології розвитку з точки зору як бюджету і податків, так і ставлення держави
до малого бізнесу. Уряд старається з цим боротися, але ніхто не упевнений, що це не чергова обіцянка, яку не
збираються виконувати.
1. М. Желяк. Чи підтримає держава малий бізнес? /Українська правда. [Електронний ресурс].- Режим
доступу: epravda.com.ua /publications/2013/08/4/387418/ 2. Державне регулювання економіки:[підруч.] / І.
Михасюк, А. Мельник, А. Крупка, З. Золога. 2-ге вид. – К.: Ельга-Н, 2002. – 592 с.
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ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день боротьба з бідністю є головним завданням багатьох держав і суспільств. Вивчення
різних аспектів цієї проблеми давно знаходиться в центрі уваги вчених-економістів, так і соціологів,
психологів, політологів. Існує глобальна потреба в узагальненні і глибокому аналізі практичного досвіду щодо
подолання цієї проблеми, а також у розробці програм і спеціальних заходів боротьби з бідністю[1].
Періоди економічних потрясінь супроводжуються посиленням диференціації доходу різних груп
населення. Наслідком диференціації доходів є проблема бідності. Саме тому для підвищення ефективності
подолання цієї проблеми в країнах з перехідною економікою, потрібно глибоко та всесторонньо досліджувати
фактор бідності, виявляти його економічні аспекти та причини виникнення.
Ринковий механізм є недосконалим. А доказом цього є дані соціологічних досліджень домогосподарств за
показниками динаміки диференціації рівня доходів між 10% найбільш заможних громадян і 10% найбідніших.
Розрив між категорією найбільш забезпечених та категорією найбідніших збільшується. Проведені дослідження
бідності в Україні показують, що у 2011 році категорія найбільш забезпечених перевищує категорію
найбідніших у 5,4 рази[2]. Головною проблемою бідності є низький рівень доходів. Проте, зростання доходів
населення в цілому щороку відбувається за рахунок 10% найбільш забезпечених громадян.
Основними чинниками, що викликають бідність є як природні, географічні, демографічні, так і такі, що
залежать від державного регулювання: економічні, адміністративно-урядові, соціальні, медичне
обслуговування, тощо[3].
Рівень нерівності доходів постійно зростає. Питання бідності в Україні потребує системного вирішення.
1. Бідність, як об’єкт соціально-економічної політики. - Режим доступу: librar.org.ua/sections_l
oad.php?s=business_economic _science&id=233. 2. Різниця між доходами найбагатших та найбідніших в
Україні. – Режим доступу: rss.novostimira.com/n_2870354.html 3. Бідність в Україні: причини, особливості,
шляхи подолання. - Режим доступу: stud24.ru/sociology/bdnst-v-ukran-prichini-osoblivost/123703-363611page1.html.
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ПРОБЛЕМИ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Молодіжне безробіття є однією з найбільших соціальних проблем у світі, і зокрема в Україні. На
сьогоднішній день міжнародна організація праці оцінює рівень безробіття в Україні серед молоді в 20%, у
сільській місцевості - 30%. На, жаль, в Україні ще не розроблена цілісна концептуальна модель
працевлаштування випускників державних вузів. Тому забезпечення зайнятості та працевлаштування молоді є
першочерговим завданням держави.
В Україні вже зараз кожен п’ятий громадянин віком від 15 до 24 років не працює. Однією з причин
безробіття молоді є відсутність необхідних знань та навичок для працевлаштування, а також досвід роботи,
який вимагають працедавці. Слід зауважити, що загальна чисельність безробітних у нашій країні у віці від 15 до
70 років за методологією МОП зросла з 1417,6 тис. чол. в 2007р. до 1785,6 чол. в 2010р., тобто з 6,4 до 8,1% від
економічно активного населення. У той же час потреба в робочій силі на кінець року скоротилася з 169,7 тис.
чол. в 2007р. до 63,9 тис. чол. в 2010р. Не дивлячись на таку негативну тенденцію, рівень зайнятості серед
людей у віці 25 - 49 років в 2010р. досяг 75% від загальної чисельності населення відповідної вікової групи,
проте серед молодих людей від 15 до 24 років він склав усього 34, 5%.
Молодіжне безробіття сьогодні є не лише проблемою України, а досягло рівня загальносвітового, й
потребує негайного вирішення, як в нас, так і в інших країнах. Тому для його подолання потрібно вивчати як
вдалий так і негативний досвід інших країн, необхідно додавати зусилля з боку урядів всіх країн та
міжнародних організації.
Для підвищення ефективності працевлаштування молоді доцільно
створити належні умови на ринку праці. Для цього потрібно впровадити основні напрями у сфері освіти і
професійного навчання, спрямовані на всебічний розвиток молодої особи, підвищення її освітнього рівня і
забезпечення ринку праці якісною робочою силою.
1. Волкова О.В. Ринок праці. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с. 2.
Синенко Н. Молодежная безработица в Украине и пути ее преодоления. / Н. Синенко // Справочник кадровика.
– 2007. – № 3. – С. 86–89.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Україна – це держава з величезним природно-ресурсним потенціалом, який не використовується належним
чином. Туристична галузь належить до тих галузей, що може забезпечити додаткове наповнення бюджету,
зростання зайнятості населення, розвиток економіки загалом. Україна може зайняти вагоме місце у світовій
туристичній індустрії, проте існують численні перешкоди, які на даному етапі, не дозволяють розвиватись
туристичній галузі.
Маючи у власному ресурсному активі тисячі кілометрів чорноморського узбережжя, українці їдуть
відпочивати до Туреччини чи Болгарії, також варто зазначити, що в умовах кризи туризм – це одна із найменш
ризикованих і найбільш перспективних галузей. Розвиток туризму в Україні дозволить створити тисячі робочих
місць, що має особливе значення з огляду на наслідки економічної кризи[1].
Туризм в Україні – це ключова галузь економічної системи держави, розвиток якої повинен забезпечити
відкритість вітчизняної економіки, підсилити демократичність та євроінтеграційний курс держави. Отримання
Україною права на проведення чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, стало своєрідною «візиткою» в
глобальному туристичному бізнесі, однак загальнонаціональні проблеми, притаманні практично всім сегментам
туристичного ринку нашої держави, суттєво стримують подальший його розвиток. Тому першочерговим
завданням у сфері побудови потужної туристичної індустрії в Україні є розробка стратегії адаптації
вітчизняного туристичного бізнесу до сформованих лідерських стандартів країн ЄС і світу в цілому. За
нинішніх стандартів сервісу українські курорти ніколи не виграють у міжнародній конкуренції, яка стає дедалі
гострішою. Українські курорти втрачають платоспроможних клієнтів, які готові платити не лише за житло і
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харчування, але й за розваги та культурну програму[2].
На сучасному етапі в Україні туристична діяльність перебуває у стадії реформування та розвитку. Наявні
туристичні ресурси використовуються не повністю, проте динаміка туристичного ринку України свідчить про
тенденції до зростання числа туристів[3].
Сучасний туризм є інформаційно-насиченою діяльністю, в якій збір, обробка, передача й використання
інформації забезпечують щоденне злагоджене функціонування туристичної галузі та є необхідною умовою
діяльності будь-якого суб’єкта туристичного ринку.
Конкурентоспроможність туризму як галузі економіки залежить від швидкості передачі, обміну, якості,
актуальності, адекватності інформації. Туристичні продукти, всупереч значним туристичним ресурсам і
рекреаційному потенціалу України не включені в міжнародну туристичну мережу. Однією з основних причин
цього є відсутність якісного інформаційного забезпечення державної політики розвитку туризму, недостатня
інформатизація й автоматизація процесів туристичної діяльності. В умовах динамічного розвитку світової
індустрії туризму та нових інформаційних технологій важливим чинником є визначення шляхів і напряму
розвитку інформаційного забезпечення державної політики розвитку туризму й процесів її реалізації. Виявлено,
що витрати на інформаційне забезпечення туризму, а також розвиток й оновлення інформаційних технологій
протягом 2005-2020рр. в Україні мають схожі тенденції розвитку з процесами інформатизації у світовому
туризмі, проте темпи приросту витрат на розвиток й оновлення технологій в Україні значно нижчі порівняно з
темпами витрат світового туризму[3].Серед інших проблем – повільні темпи зростання обсягів інвестицій у
розвиток матеріальної бази туризму; відсутність відповідних об’єктів для розвитку туристичної діяльності в
сільській місцевості; невідповідність значної частини туристичних закладів міжнародним стандартам;
недостатній розвиток туристичної, сервісної інфраструктури в зонах автомобільних шляхів та міжнародних
транспортних коридорів; неузгодженість питань щодо використання рекреаційних ресурсів та їх збереження[4].
Отже, існує безліч причин, які стримують розвиток туристичної галузі України, серед який недостатнє
інформаційне забезпечення, обмежені інвестиції, невідповідний сервіс та невідповідність туристичних закладів
міжнародним стандартам, хоча туристична галузь на даний момент розвитку України вважається чи не
найбільш перспективною, тож саме ця галузь може суттєво вплинути на покращення економіки нашої держави.
1. С.М. Шкарлет, О.М. Кальченко.Тенденції і перспективи розвитку туристичної галузі України у складі
національної та світової економіки. // Економіка та управління національним господарством. 2009. – С.24-30.
2. Криховецький Іван Зеновійович. Туристична індустрія України: стан, проблеми та перспективи розвитку. //
Науково-інформаційний вісник. Економіка. - 2011 - №3. 3. Віра П. Батюк. Інформаційне забезпечення держаної
політики розвитку туризму. // Економіка та управління національним господарством. - 2013. - №8. – С.24-30.
4. Тетяна Драбик. Іноземний туризм України: динаміка та проблеми розвитку. //. Науковий вісник НЛТУ –
2011 - №21. – С.22-25.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА РАХУНОК ПОКРАЩЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Ефективність суспільного виробництва - відносний показник, що характеризує результативність
виробництва у співставленні з використаними виробничими ресурсами, їх витратами. Американські економісти
К.Р. Макконелл і С.Л. Брю визначають ефективність виробництва так: "Економічна ефективність характеризує
зв’язок між кількістю одиниць рідкісних ресурсів, які застосовуються у процесі виробництва, і отриманою в
результаті кількістю якогось потрібного продукту"[1].
Для всіх ланок сучасного виробництва характерні два основних напрямки підвищення ефективності:
- зростання виробництва продукції, необхідної для задоволення потреб на основі підвищення фондо-,
електро- й енергооснащеності праці, що призводить до економії живої праці;
- ресурсозбереження, тобто використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів чи використання
альтернативних джерел енергії.
Проблема використання альтернативних джерел енергії активно досліджується у вітчизняній науковій
літературі.
У Є. Бузовського, В. Скрипниченка, М. Лучника[2] досліджуються практичні аспекти планування,
організації, та оперативного управління інноваційним розвитком на основі застосування альтернативних
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джерел енергії та енергозберігаючих технологій. Ці автори наголошують на виключній ролі енергетичних
ресурсів в розвитку світового господарства.
До сучасних технологій виробництва альтернативних джерел енергії з метою ресурсозбереження, згідно
статистичної інформації, якою оперують міжнародні статистичні організації, зокрема Міжнародна Енергетична
Агенція (IEA), слід віднести: гідропотенціал (включаючи роботу гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС);
біомасу (а саме, тверде паливо з біомаси); геотермальну енергію; тверді горючі відходи міст та ВЕР
промисловості і сільського господарства; енергію припливу та хвиль океану; вітрову енергію; біогаз (газ, який
одержується в результаті анаеробної діяльності бактерій з використанням різної сировини та відходів
життєдіяльності тварин та людей); сонячну енергію на основі технологій: фотоелектричні перетворювачі та
СЕС (теплові); інші вторинні горючі відходи (муніципальні та промислові), як не поновлювані ресурси.
На початку ХХІ ст. в світі простежується тенденція до зростання ролі енергетичних ресурсів у розвитку
економіки. Це пояснюється стабільним ростом промислового виробництва та зростанням населення планети,
що провокує зростання споживання енергетичних ресурсів. Згідно Глобальної моделі розвитку людства «World
3», розробленої в Массачусецькому Технологічному Університеті, спостерігається безперервний, стійкий
приріст світового споживання паливно-енергетичних ресурсів у середньому на 1-2% щорічно, що в абсолютних
величинах становить близько 200 млн. тонн умовного палива. Окрім того, згідно цієї моделі, частка країн
третього світу цьому процесі постійно зростає і до 2020р. досягне 70% від загального споживання. Згідно цієї ж
моделі, в найближчому майбутньому очікується різке зниження обсягів видобутку сировинних енергетичних
ресурсів.
Зокрема, за найбільш імовірного сценарію, світові запаси нафти будуть вичерпані за наступні 39 років,
природного газу – за 37 років. Причому, термін вичерпання ресурсів був обчислений, виходячи з припущення,
що протягом наступних десятиліть розвідані ресурси зростуть в 5 разів, порівняно з сучасними даними, за
рахунок відкриття нових родовищ[3]. Звідси можна зробити припущення, що ціна енергоносіїв в майбутньому
буде зростати в міру скорочення їх видобутку.
Таким чином, визначення найбільш перспективних напрямів розвитку альтернативної енергетики в Україні
та реалізація її потенціалу можуть стати основою підвищення ефективності суспільного виробництва та
прискорення економічного розвитку країни.
1. Макконелл К.Р. Економикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т: Пер. с англ. 13-го изд.: Учеб. / К.Р.
Макконелл, С. Л. Брю. - М.: ИНФА-М, 2001 –Т.1 - 974 с. 2. Бузовський Є.А. Інноваційний розвиток
альтернативних джерел.енергії / Є. А. Бузовський., В. А. Скрипниченко, М. М. Лучник // Науковий вісник
Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – № 3. – С. 14-20. 3. Медоуз Д.
Х. Пределы роста. 30 лет спустя / Д. Х. Медоуз, Д. Л. Медоуз, Й. Рандерс; пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 2007.
– 342 с.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОЇ ЦІНИ НА ЗОЛОТО
Золота як продукт виробництва було поставлене в один ряд з іншими товарами (Ямайська угода 1976р.). У
зв’язку з поступовою втратою золотом функції світових грошей і набуттям властивостей товару, під впливом
економічних та політичних факторів: нафтової кризи, загострення міжнародної ситуації, спекулятивному
натиску, спостерігається стрімке зростання ціни на золото. А саме, за останні 40 років вона зросла у 26 разів, а
за період 2002-2011рр. у 5,73 рази[1, c.247]. Дане питання є особливо актуальним у зв’язку з останніми
тенденціями розвитку світової економіки, нестабільністю фінансових ринків, значною мінливістю валютних
курсів.
Ціни на золото формуються на світовому ринку, тому їх динаміка значно залежить від економіки та стану
фінансового ринку США. Тому спрогнозувати ціни на золото можна досить точно, якщо звернути увагу на дії
ФРС з емісії доларів. Якщо в Україні знецінення гривні порівнюють з девальвацією національної валюти
стосовно долара, то у світовій економіці знецінення долара визначається динамікою цін на золото. Сьогодні на
ринку золота спостерігається глобальне падіння цін, так як ціни на золото залишаються пов’язаними до суми
емісії доларів США[2].
На ціну золота впливає також курс швейцарського франка, оскільки Швейцарія є світовим центром
торгівлі золотом, де проходить біля 50% операцій з купівлі золота промислово-ювелірного призначення.
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Важливими чинниками впливу на ціну золота є біржові індекси (DowJones, Nasdaq, DAX, CAC) та ціни на
нафту. В очікуванні дестабілізації внутрішньої чи міжнародної економіки попит на золото зростає і
скорочується у фазах пожвавлення, оскільки при оптимістичних очікуваннях перевага надається інвестиціям не
у золото, а в реальну економіку. Відтак зростання попиту та підвищення ціни на золото, можуть слугувати
наближенню кризи або пожвавлення економіки[3].
Оскільки попит на золото формується під впливом різних факторів, чутливих до макроекономічної ситуації
у регіонах, його динаміку важко передбачити. Наприклад, підвищення попиту на золото у Китаї зумовлене
стрімким економічним розвитком держави і зміцненням юаня, а також зростанням чисельності та рівня
добробуту середнього класу, високою нормою заощаджень населення; в Індії  національними традиціями,
вагомою роллю ринку ювелірних прикрас, економічним піднесенням країни[4, с.27].
Саме золоту надають перевагу уряди країн під час формування державних резервів. Йому притаманні
високоліквідні властивості, що дають змогу інвесторам не лише вигідно вкладати та зберігати свої
заощадження, а й істотно примножувати їх навіть під час економічних криз[1, c.247]. Високий попит на золото з
боку інвесторів, який залежить на 50% від пропозиції і на 50% від макроекономічних чинників (25% – від
долара США, 10% – від інфляції, 10% – від монетарної політики та на 5% – від процентної ставки),
нестабільність долара стосовно основних світових валют, нові максимальні ціни на нафту
спричиняютьзростання цін на золото[5, с.100]. Світовий попит на цей метал в 2-му кварталі 2013 року знизився
на 12% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року[2].
Отже, ціноутворення на золото, як глобальний актив, залежить від безлічі факторів – темпів зростання
регіонів, ситуації з глобальною ліквідністю, курсу долара США й швейцарського франка. Розрахунки фахівців
показують, що між попитом на золото, динамікою його світової ціни, показниками економічної активності і
валютної стабільності існує тісний зв’язок, а ціна дорогоцінного металу й фінансових активів співвідносяться в
оберненій залежності[1, c.244]. Купівельна спроможність золота зростає, коли купівельна спроможність
міжнародних валют знижується, що завжди відбувається у часи високої інфляції або фінансової і
макроекономічної нестабільності. Учасники валютних і товарних ринків приймають ціну золота не лише як
показник співвідношення попиту та пропозиції на нього, а передусім як узагальнюючий показник кон’юнктури
світового ринку.
1. Мицак О. В. Деякі аспекти функціонування ринку золота /О. В. Мицак, І. В. Федчук //Науковий вісник
НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7 – С. 243-247.
2. Золотий пил: які очікуємо ціни на золото в майбутньому. [Електронний ресурс]  Режим доступу:
news.finance.ua/ua/~/ 2/0/all/2013/07/29/30 6226. 3. Гронтковська Г.Е. Реінкарнація золота: повернення до
стабільності чи ознака дестабілізації глобальної економіки? [Електронний ресурс]  Режим доступу:
archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2012_3/ 1_5.pdf. 4. Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів:
сучасний стан та основні чинники впливу [Текст] / Н. Бодрова // Вісник Національного банку України.  2011. 
№ 7.  С. 26-32. 5. Михальський В. В. Про фінансові та товарні аспекти ринку золота як один із чинників
зростання економіки / В. В. Михальський // Фінанси України – 2007  №4 – С. 95-105.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Безробіття – одна з основних соціально-економічних проблем сучасного етапу розвитку економіки.
Глобальна світова фінансово-економічна криза посилила негативні процеси та явища у сфері зайнятості.
Україна – одна з країн, які найбільше постраждали від впливу цього процесу. У таких умовах, посилених
значним рівнем безробіття, збільшується кількість проблем, які призводять до скорочення рівня купівельної
спроможності населення, зменшення кількості платників податків і, як наслідок, до зростання ризику
соціального напруження. Треба зазначити, що такі закономірності поширюються на всі сфери суспільного і
державного життя. Ця тема залишається актуальною і не може бути вирішена остаточно, оскільки природній
рівень безробіття є неминучим. Оптимальний шлях вирішення окресленої проблеми, на думку науковців і
економістів, полягає у пошуках зниження рівня безробіття до мінімуму, сприятливого для нормального і
безперебійного функціонування економіки[1, с.76].
Суспільство цінує високий рівень зайнятості з двох причин:
1) висока зайнятість означає високий обсяг національного виробництва та доходів;
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2) праця в багатьох країнах високо цінується сама по собі. Коли безробіття високе, значна частина
продукту не добирається, доходи зменшуються, а люди потерпають від втрати почуття власної гідності[2,
с.329].
Безробіття зумовлює не лише економічні, а й великі соціальні втрати. Вимушена бездіяльність призводить
до втрати кваліфікації, втрати самоповаги, занепаду моральних принципів. Безробіття негативно позначається
на психіці людини, на її фізичному здоров’ї: зростають кількість серцевих захворювань, алкоголізм тощо.
Психологічні тести показують, що втрата роботи – це психологічна травма, яка за рівнем стресу поступається
тільки смерті найближчих родичів та тюремному ув’язненню[1, с.77].
Слід зазначити, що існує два види наслідків безробіття: позитивні і негативні. До негативних економічних
наслідків безробіття в Україні належать:
 зменшення ВВП України;
 скорочення податкових надходжень, що посилює тиск на державний бюджет;
 зменшення рівня доходів та добробуту в суспільстві, що призводить до втрати кваліфікації безробітними;
 посилення негативних психологічних тенденцій у суспільстві;
 скорочення виробництва;
 порушення суспільного спокою, яке може призвести до нестабільного політичного життя в державі[3,
с.309].
Шляхи подолання негативних наслідків безробіття в Україні:
 відновлення ринку праці;
 відновлення роботи підприємств, а внаслідок – створення нових робочих місць;
 модернізація виробництва;
 дослідження ринку праці щодо актуальності різних спеціальностей;
 надання роботодавцям коштів на перекваліфікацію співробітників;
 застосування нових методів подолання безробіття, наприклад громадські роботи;
 створення глобальних державних програм: на будівництво доріг та інфраструктури в державі,
використовуючи незайняту робочу силу;
 покращення інвестиційного клімату в Україні[3, с.309].
Після розвалу Радянського Союзу Україні дісталися великі проблеми, однією з яких була розвинена
індустрія, зорієнтована на утримання потужного військово-промислового комплексу. Ці заводи стали
непотрібними Україні, бо Україна перестала готуватися до війни з «капіталістичним заходом», щоб
запроваджувати комуністичну диктатуру в усьому світі, як це намагався робити колишній СРСР. У результаті
величезна армія працівників стала непотрібною. Також в Україні дуже енергомістке виробництво, а енергоносії
сильно подорожчали, що призвело до нерентабельного виробництва продукції і неконкурентоспроможності на
світовому ринку.
1. Баланда А. Соціально-економічні ризики та наслідки безробіття в Україні / А. Баланда // Міжнародний
науково-практичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 75-78. 2. Самуельсон П. Макроекономіка / П. Самуельсон, В.
Нордхаус.  М.: ДИС, 2009. 345 с. 3. Панчишин С. Макроекономіка / С. Панчишин: Навчальний посібник,
2002р. – 616 с.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
В умовах економічної глобалізації роль малого підприємництва полягає не лише у здатності малого та
середнього бізнесу створювати нові робочі місця, а й у гнучкості та ефективності управління, можливості
втілення нових інноваційних проектів.
Вітчизняне підприємництво значно відстає від європейського за показниками якості продукції, рівня
продуктивності праці, тощо.
За даними Світового банку бізнес-клімат в Україні залишається досить складним і потребує суттєвого
покращення. Україна за даними[1] у 2010 році посіла 145 місце серед 183 країн світу. На даний час це
становище є не кращим.
Серйозними проблемами для українського підприємництва на сьогодні є довготривалий і суттєво
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затратний процес отримання ліцензій, дозволів, погоджень, експертних висновків у будівництві; складна
процедура закриття бізнесу.
Розвиток малого і середнього підприємництва в Україні відбувається з певними перепонами та свідчить
про необхідність реалізації виваженої державної політики, яка повинна бути спрямована на створення
позитивного економічного та правового клімату.
Основними причинами, що перешкоджають розвитку малого і середнього підприємництва є: недостатня
кількість внутрішніх фінансових ресурсів та проблема зовнішнього фінансування; недосконале здійснення
процедур державного контролю; складність процедур сертифікації і стандартизації товарів та послуг;
недосконалість законодавства; неузгодженість механізму партнерства між державою та підприємництвом;
недосконала система підготовки та підвищення кваліфікації працівників підприємств тощо[2].
Виходячи з вище наведеного, розвиток малих та середніх підприємств в Україні має певні резерви і
перспективи. Немає іншого способу становлення і зміцнення держави, окрім розвитку ринкової економіки, яка
ґрунтується насамперед на приватному бізнесі, особистій ініціативі, що й дає кожному можливість
самореалізації і самоутвердження.
1. Розвиток підприємницької діяльності в Україні. - Режим доступу: ukrexport.gov.ua/ukr/zakon_v_sferi_zed
/ukr /5225.html 2. Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на
2014-2024 роки. - №641 від 28.08.2013р. - Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80.

Юрчишин І.М.
гр. МЕ-26
Науковий керівник – к.е.н., асист. Комаринець С.О.
ПРОБЛЕМИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Тінізація економіки характерна майже для усіх країн. В Україні є проблеми корумпованості, нелегального
виробництва і збуту продукції, фіктивних грошових операцій. Неефективна податкова політика призводить до
зменшення бюджетних надходжень. Існує брак інформації про рівень тінізації економіки[1, с.15]. Критичним
рівнем тінізації економіки вважається 40% ВВП. Обсяг тіньової економіки Японії, Німеччини  10-15%, Росії –
50%, України  52%, Грузії  63% ВВП[2, с. 27]. До заходів протидії тінізації слід віднести активні заходи з
подолання корупції у державних органах; здійснення незалежної експертизи чинного законодавства на предмет
його відповідності Конституції та антикорупційниму законодавству; приведення у відповідність з соціальноекономічними умовами цивільного, господарського, кримінального, процесуального законодавства;
забезпечення максимальної гласності та прозорості здійснення приватизації; посилення контролю за
ефективністю використання державної власності; забезпечення постійного моніторингу процесів на фондовому
ринку; зміцнення державного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів, кредитних ресурсів та
іноземних інвестицій з метою виявлення та припинення демпінгового та іншого невигідного для економічних
інтересів держави експорту, контрабандного імпорту, запровадження обмежень використання готівки та
посилення контролю за її рухом, впровадження прямої відповідальності державних службовців за незаконні дії
чи бездіяльність, які завдали збитків підприємству. Реалізація заходів щодо детінізації економіки не лише
сприятиме формуванню повноцінного ринкового середовища, розвитку економіки, легалізації капіталу, процесу
демократизації економіки і суспільства в цілому, а й забезпечить відродження та ефективний розвитку
вітчизняного підприємництва[3, с. 37].
1. Предборський В. А. Тіньова економіка як загроза національній безпеці / В. А. Предборський //
Формування ринкових відносин в Україні. – № 9. – 2005. – С. 14-18. 2. Предборський В. А. Тінізаційний аспект
процесів початкового нагромадження капіталу в Україні / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин
в Україні. – №6.  2007. – С. 26-30. 3. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації:
монографія / за ред. З. С. Варналія. – К.: НІСД, 2006. – 576 с.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Бовт І.В.
гр. ЕП – 41
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кривцун І. М.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогоднішній день однієї ефективності економіки замало, щоб підприємство розвивалось та стабільно
функціонувало. Необхідність вирішення екологічних проблем, виникнення нового типу поживача – все це
призвело до формування нових цілей сучасного підприємства, що ґрунтуються на соціальній відповідальності.
Кожне підприємство як економічний суб’єкт крім виконання функцій, що стосуються отримання та
розподілу прибутку, повинно виконувати низку соціальних функцій, брати активну участь у життєдіяльності
суспільства. Отже, соціальна відповідальність підприємства (СВП) - це політика діяльності суб’єкта
господарювання, спрямована на покращення суспільного розвитку, а не лише економічного стану.
У фаховій літературі зустрічаються різні підходи до визначення СВП, хоча в них є спільна основа:
соціально відповідальна організація здійснює управління діяльністю для створення загального позитивного
впливу на суспільство. Розбіжність визначень може більше стосуватись етичної поведінки, сталого розвитку,
довкілля[1, с.24]. У більшості визначень підкреслюється взаємозв’язок між економічними, екологічними й
соціальними аспектами та впливом діяльності організації. Наявність власних соціальних програм та соціальна
активність – це одна з ключових конкурентних переваг, що дає можливість підприємству випередити свої
суперників та зміцнити свої позиції на ринку.
Вигоди від впровадження соціальної відповідальності пов’язані як з чинниками успіху бізнесу (зростання
прибутковості, скорочення витрат, підвищення продуктивності, підвищення інвестиційної привабливості тощо),
так і з чинниками сталого розвитку (покращення управління, екологічних процесів, управління людськими
ресурсами,економічний розвиток місцевості та розвиток громади).
В світовій практиці соціальної відповідальності бізнесу (СВБ) найбільш поширеними є дві моделі
поведінки підприємств та організацій - американська і європейська.
З історичної точки зору для США характерно мінімальне втручання держави в діяльність підприємств.
П.Вернер характеризує соціальну відповідальність як самостійний вибір підприємств щодо внеску в розвиток
суспільства, при якому держава зі свого боку мотивує соціально відповідальну діяльність за допомогою
відповідних податкових пільг[2, с. 214].
Відповідно до європейської моделі, підприємство включає соціальну відповідальність в стратегію
створення додаткової вартості підприємства. Т.Парсонс, С.Перегудов характеризують європейську модель
соціальної відповідальності наявністю державного регулювання через законодавчо закріплені обов’язкове
медичне страхування, охорону здоров’я, пенсійне регулювання тощо[3,с.117].
Проте, характеризуючи українське бізнес-середовище, можна зазначити, що ані європейська, ані
американська моделі соціальної відповідальності не можуть бути застосовані в Україні в повному обсязі,
оскільки сучасному етапу розвитку СВБ притаманна відсутність підтримки соціально відповідальних ініціатив
підприємств з боку держави.
В ЄС питання щодо впровадження принципів СВБ вже давно набуло міждержавного значення. Його
правову основу нині складають Декларація прав людини, Пакт ООН про економічні, соціальні та культурні
права, 185 Конвенцій та понад 200 Рекомендацій МОП, Європейська соціальна хартія, Конституції та інші
законодавчі акти країн.
Розвиток СВБ в Україні консолідувався навколо міжнародних організацій та проектів. Коли необхідно
продіагностувати СВП, то частіше згадують принципи, задекларовані в Глобальному договорі ООН та норми
Міжнародної організації праці.
Однак тема СВБ поки що не набула масового звучання та практичного поширення в Україні. Про це
свідчать такі факти, зокрема:
• порушення з боку роботодавців міжнародних прав людини та трудових стандартів;
• недотримання законодавчо встановлених соціально-трудових прав і гарантій;
• низький рівень заробітної плати;
• тривала заборгованість із виплати заробітної плати;
• невиправдана економія на інвестиціях в охорону праці та здоров'я працівників, а також у професійний
розвиток[4].
Отже, можна зробити висновок, що краще і ширше впровадження СВБ українськими компаніями може
допомогти створити нові ринки в Україні та за її межами, допомогти вирішити соціальні та екологічні
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проблеми, покращити доступ компаній з українським капіталом до міжнародних ринків, підвищити
капіталізацію українських компаній та забезпечити сталий розвиток країни загалом.
1.Царик І.М., Регулятивні інструменти посилення соціальної відповідальності бізнесу в системі
національної економіки [Текст]: монографія/ І.М. Царик. – Чернігів: Чернігівський державний інститут прова,
соціальних технологій та праці, 2011. – 152с. 2. Вepнep П. Социальное конструирование реальности [Текст] /
П. Вернер, Т. Лукман. - М., 1995. - 368с. 3. Парсонс Т. Система современных обществ [Текст] / Т. Парсонс. М.: Экономика, 1997. - 230с. 4. Мельник С.В., Тресвятська Т.А., Будьонна Л.В.[Електроний ресурс] – Режим
доступу: lir.cci.lg.ua; lir.ukrpost.net.

Боримська Н.О.
гр. ЕП-42,
Науковий керівник – к.е.н., доц. Воробець С.Й.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РАЙОНІВ ОБЛАСТІ З
ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН
Інвестиційна привабливість - це сукупність об’єктивних і суб’єктивних умов, що сприяють або
перешкоджають процесу інвестування. Оцінка інвестиційної привабливості потенційного об'єкта інвестування це перший крок під час прийняття інвестиційного рішення. Ціль об'єкта інвестування - підвищення
інвестиційної привабливості та залучення максимально можливого обсягу інвестицій[1].
Для визначення рівня інвестиційної привабливості районів області використовуємо теорію нечітких
множин. Отже, аналіз буде проводитись у такі етапи[2]:
Етап 1. Будуємо дерево логічного висновку (рис.1).
Y1(наявність природних ресурсів) = f (х11 (площа сільськогосподарських угідь), х12 (площа лісів), х13 (площа
водойм); Y2(вигідність географічного розташування) = f (х21 (віддаленість від кордону), х22 (віддаленість від
обласного центру)): Y3 (наявність висококваліфікованих трудових ресурсів)= f (x31 (чисельність населення
працездатного віку), х32 (чисельність населення, яке має вищу освіту)): Y4(наявність добре розвиненої
інфраструктури) = f (х41(довжина автомобільних шляхів), х42 (щільність залізничних шляхів сполучення)): Y5
(розмір інвестицій, вже вкладених у розвиток регіону)).. Отже, рівень інвестиційної привабливості району I=
f(Y1, Y2, Y3, Y4, Y5)
Площа сільськогосподарських угідь
Площа лісів

Природні ресурси

Площа водойм
Віддаленість від обласного центру
Віддаленість від кордону
Чисельність населення працездатного віку
Чисельність населення, яке має вищу освіту
Довжина автомобільних шляхів

Географічне
розташування
Трудові ресурси

Рівень
інвестиційної
привабливості
району

Інфраструктура

Щільність залізничних шляхів сполучення
Розмір інвестицій, вже вкладених у розвиток району

Рис.1. Дерево логічного висновку
Етап 2. Вводимо лінгвістичні змінні Y1, Y2, Y3, Y4, Y5:
Етап 3. Побудова функцій належності і фазифікація нечітких оцінок факторів впливу. Етап фазифікації
включає вибір нечітких термів для лінгвістичної оцінки факторів впливу, що задані на відповідних
універсальних множинах. Нечіткою множиною, за допомогою якої формалізується терм, є сукупність пар –
,
де {u1, u2, ….un}= U – універсальна множина, на якій задається нечітка множина SU; s(ui) – ступінь
належності елемента, uiU нечіткій множині.
Розв’язання задачі фазифікації ґрунтується на ідеї розподілу ступенів належності універсальної множини
згідно з їх рангами.
Етап 4. Побудова бази знань для оцінки рівнів лінгвістичних змінних, в якій визначені залежності
інвестиційної привабливості району (І) від проміжних лінгвістичних змінних {Yj }(j=1,5), а останніх відповідно
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від вхідних лінгвістичних змінних (хij). База знань представляє система нечітких логічних рівнянь, які
характеризують поверхню належності змінних за відповідним термом. Фрагмент такої бази знань в виді
логічних рівнянь представлено співвідношеннями (1)-(3).
н(I)=(н (Y1)  н (Y2) н (Y3)) н (Y4)) н (Y5))  (н (Y1)  н (Y2) н (Y3)) н (Y4)) c (Y5))  (н (Y1) 
н (Y2) н (Y3)) c (Y4)) c (Y5)); (1)
c(I)=(c (Y1)  c (Y2) c (Y3)) c (Y4)) c (Y5))  (c (Y1)  c (Y2) c (Y3)) c(Y4)) в (Y5))  (c (Y1)  с
(Y2) с (Y3)) в
(Y4)) в (Y5)); (2)
в(I)=(в (Y1)  в (Y2) в (Y3)) в (Y4)) в (Y5))  (в (Y1)  в
(Y2) в (Y3)) в(Y4)) с (Y5))  (в (Y1)  в (Y2) в (Y3)) с
(Y4)) с(Y5)); (3)
Етап 4. Дефазифікація нечіткої множини І буде здійснюватись згідно методу “Centroid”, за формулою:

Структура такої системи нечіткого логічного висновку представлена на рис. 2.
Ф-ції логічного виводу
х

x
Фазифік
атор

Y
Машина логічного
висновку

Y
Дефазифік
атор

Нечітка база знань

Рис. 2. Система нечіткого логічного висновку
1. Поважний С.Ф. Інвестиційний потенціал регіону: сутність та умови використання /С.Ф. Поважний,
Г.О. Ніколенко.– nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/znpdduu/du/2011_194/a.htm 2. sites.google.com/site/ne4itkalogika
/home
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Соціально-трудові відносини – це об’єктивно існуючі взаємозалежність і взаємодія суб’єктів цих відносин
в процесі праці, направлені на регулювання умов і якості праці.
Розвиток системи соціально-трудових відносини є одною з найважливіших складових функціонування
будь-якої економічної системи, тому її дослідження є надзвичайно актуальним.
Суспільне регулювання процесу розвитку соціально-трудових відносин може включати в себе[1]:
 освоєння всіма суб’єктами соціально-трудових відносин загальноприйнятої системи понять;
 ідентифікація соціально-економічних процесів с точки зору інтересів сторін;
 формування системи показників, які відображають результати взаємодії суб’єктів соціально-трудових
відносин;
 вивчення і узагальнення закордонного досвіду в цій сфері.
Особливого значення набуває проблема коректного урахування соціокультурного, історичного контексту
розвитку системи соціально-трудових відносин. Досягнення економічно розвинутих країн в цій сфері не
повинні механічно проектуватися на Україну, вони мають бути відповідним чином адаптовані до національних
особливостей і норм трудової етики і моралі.
Одна з особливостей перехідного періоду в України полягає в тому, що держава значною мірою
відсторонилась від регламентації соціально-трудових відносин, а інші регулятори ще недостатньо розвинені.
На заміну командно-адміністративній системі регулювання соціально-трудових відносин минулих років в
Україні відразу не сформувались адекватні механізми регулювання, а діяли радше стихійні, безсистемні
регулятори[2].
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Враховуючи дані аспекти можна дійти висновку, що соціальне партнерство, як соціально-трудові
відносини типу “конфліктної співпраці”[1], є найбільш оптимальним методом досягнення балансу інтересів
роботодавців та найманих працівників в соціально-орієнтованій ринковій економіці.
Соціальне партнерство слід розглядати у формі трипартизма, коли відносини найманих працівників і
роботодавців регулює активна діяльність держави в соціально-трудовій сфері[2]. Тоді основними суб’єктами
соціально-трудових відносин виступають: найманий працівник, підприємець(роботодавець), держава.
У загальному вигляді методи регулювання соціально-трудових відносин, які використовуються в ринковій
економіці, можуть бути подані у вигляді таких груп[3]:
 нормативно-правові;
 програмно-цільові;
 адміністративно-розпорядчі;
 договірні.
До нормативно-правових методі відносять закони, постанови уряду, укази Президента та інші нормативні
акти. До законодавчої бази України, що регулює соціально-трудові відносини, відносяться:
 Кодекс законів про працю України,
 закони України “Про зайнятість населення”, “Про колективні договори та угоди”, “Про оплату праці”,
“Про прожитковий мінімум”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів”, “Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття” тощо.
Програмно-цільові методи передбачають розроблення і застосування цільових програм у соціальнотрудовій сфері таких як, програми сприяння зайнятості, розвитку і використання трудового потенціалу,
боротьби з бідністю та інші.
Адміністративно-розпорядчі застосовують переважно на рівні підприємства. Вони передбачають
розроблення організаційних регламентів(оргпроектів), положень про структурні підрозділи, посадових
інструкцій, графіків робочого часу й відпочинку тощо.
Суть договірних методів пов’язана з проведенням переговорів між соціальними партнерами та укладання
системи угод(як письмових так і усних) і договорів на різних рівнях. Використання цих методів – основа
функціонування соціального партнерства.
Загалом соціально-трудові відносини в Україні розвинуті слабко, що проявляється через високий рівень
тінізації економіки, низьку обізнаність населення з трудовим законодавством, відсутність ефективного
контролю за виконанням норм законів і угод, недосконалість законодавчої бази.
1. Мелікьян Г.Г., Колосовий Р.П. Економіка праці і соціально-трудові відносини. – К.:1996.-267с.
2. Маршавін Ю.М. Соціальне партнерство на ринку праці України. – М.:2003. – 440с. 3. Копитко О.В.
Модернізація соціально-трудових відносин в умовах поглиблення економічних реформ в України//Науковий
вісник НЛТУ України. – 2009. - №19 –С.15-23.

Бохонко М.В.
гр. ЕП-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. Крет І.З.
ІННОВАЦІЇ У СФЕРІ РЕКЛАМИ
В сучасних умовах ринку недостатньо просто створити конкурентоспроможний товар, потрібно також
ефективно його «розкрутити». А найкращим способом для цього є реклама.
Сьогодні, в нашому глобалізованому та розвиненому світі вже важко здивувати споживача рекламою в
ЗМІ: телебаченні, газетах, радіо. Для цього щоразу створюються все нові і нові способи впливу на споживача.
Зрозуміло, що інноваційні технології в рекламі такі ж необхідні як і в бізнесі, сфері послуг, будівництві
тощо. В перекладі з англійської «innovation» означає нововведення, нове науково-технічне досягнення. Крім
того, інновацію можна розглядати і як нову функцію виробництва, і як процес створення чогось кардинально
нового.
Отже, основним завданням реклами є пошук для товару споживачів у такій кількості, щоб його було
вигідно виготовляти.
Інноваційні технології активно впроваджуються в рекламний інструментарій XXI ст. Це відбувається як в
традиційних так і в нових видах реклами. Найяскравішими прикладами країн, які сьогодні розробляють і
використовують новинки є США, Японія та Китай.
Одним з найбільш відомих видів реклами, використовуваної за кордоном є технологія X3D, розроблена
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компанією Technologies Corporation. Її сутність полягає у можливості зображення легко виходити за рамки
екрану, тим самим виявляючи неабияким вплив на людей.
Особливістю даної технології є можливість сприйняття зображення на великій відстані та без спеціального
обладнання (шоломів, стерео-окулярів). Ще однією новацією є технологія Ground FX, яка не тільки захоплює
споживача відео-сюжетом, а й дає змогу взяти в ньому участь.
Неабиякий вплив на потенційних покупців справляє японська технологія Free Format Projection. Дана
технологія створює об’ємні зображення в натуральну величину, за рахунок обробки зображення та його
проектування на будь-яку поверхню. Даний вид реклами був використаний на церемонії MTV Europe Music
Awards 2005, де мультиплікаційні персонажі розважали публіку в якості ведучих[1].
Але не обов’язково витрачати купу грошей на таку дорогу рекламу. Найпоширенішим видом все ще
залишається реклама - online, адже інтернет, це те, чим ми користуємось майже щодня.
Найбільш цікавим видом мережевої реклами є комплексна реклама на сайтах, яка змінюється на іншу
кожні декілька секунд, відповідно одна інтернет-сторінка може зацікавити зразу декілька різних груп
споживачів.
Інновації присутні і в такому на перший погляд застарілому виді як друкована реклама. Для прикладу
технологія Pop-Up, яка дозволяє створювати об’ємні зображення навіть на сторінках журналу. Об’ємною така
картинка стає лише тоді, коли ти відкриваєш конкретну сторінку.
А також цікавою є технологія обробки сторінок спеціальними хімічними реагентами, які міняють свій
зовнішній вигляд при деяких обставинах, для прикладу при попаданні яскравого світла[2].
Зокрема, компанія В«Max Media GroupВ» є єдиним в Росії представником московської корпорації
В«Візуальні технології В» та про-понує такі унікальні рекламоносії, як Motion Pro, Triplesign, мультіпанель,
мультіпілларс і туманний екран[3].
Наведемо приклади деяких нововведень у сфері рекламних і маркетингових стратегій[4].
1. Продактплейсмент — рекламний прийом, який полягає у тому, що реквізит у фільмах, телевізійних
передачах, комп'ютерних іграх, музичних кліпах або книгах має реальний комерційний аналог.
2. Вірусний маркетинг — маркетингова технологія, яка вико-ристовує самих людей для підвищення
поінформованості про бренд або товар.
3.Кросс-промоушн. Цей прийом залежить від спільної реклами товарів двох чи більше компаній.
4. Прихований маркетинг, який досить часто згадується у контексті Інтернет-маркетингу.
Крім того, серед інновацій у рекламі, виділимо і наведемо конкретні приклади нестандартних і нових
носіїв реклами, зокрема:
мобільна реклама, реклама на Місяці, відеореклама та електронні чорнила, Інтернет-реклама та
трьохвимірне зображення.
Отже, можна зробити висновок наскільки важливою є ефективна реклама, зокрема при відкритті певного
бізнесу або починанні певної справи. Адже якісна реклама є настільки ж важливим чинником впливу на
споживача, як і сама її якість.
Вона дає можливість збільшити ринок споживачів та попит на той або інший товар чи послугу. Знайшовши
ефективне середовище впровадження реклами, ми тим самим відкриваємо нові можливості для себе.
1. [Електронний ресурс] – bukvar.su/marketing/134612-Innovacii-v-reklame-tovarov-i-uslug.html/. 2.
[Електронний ресурс] – adme.ru/kreativyj-obzor/innovacii-v-pechatnoj-reklame-52601/. 3. [Електронний ресурс] –
ukrefs.com.ua/134612-Innovacii-v-reklame-tovarov-i-uslug.html. 4. [Електронний ресурс] – buk-var.su/marketing/page,4,134534-Reklama-v-kontekste-innovacion-nogo-vektorarazvitiya-kul-tury.html.

Возняк Р.В.
гр. ЕП-41,
Науковий керівник – к.е.н., доц. Ємельянов О.Ю.
ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Рівень конкурентоспроможність будь-якого підприємства не є сталою характеристикою його конкурентних
переваг, а змінюється у часі під впливом чинників внутрішнього та зовнішнього середовища господарюючого
суб’єкта. Знання закономірностей впливу цих чинників на рівень конкурентоспроможність підприємства
дозволяє створювати відповідні механізми підвищення рівня конкурентоспроможності господарюючого
суб’єкта за допомогою цілеспрямованого впливу на чинники, які зумовлюють рівень конкурентних переваг
підприємства.
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У науковій літературі, присвяченій проблемі оцінювання та управління конкурентоспроможністю
підприємств, наводяться різні способи групування чинників, які її обумовлюють[1, с. 70-92; 2, с. 136-139 та ін.].
При цьому науковці виокремлюють в якості провідного такого чинника рівень конкурентоспроможності
продукції, хоча і зазначають важливість інших факторів, які визначають цей рівень[3, с. 110-114].
Слід відмітити, що при встановленні рівня конкурентоспроможності певної продукції потрібно
враховувати лише сукупність її властивостей (та відповідних властивостей подібної продукції, яку
виготовляють конкуренти), тоді як при оцінюванні рівня конкурентних переваг господарюючого суб’єкта
потрібно включати у розгляд також і загальні характеристики його діяльності (та діяльності його конкурентів).
Отже, за таких умов конкурентоспроможність продукції може оцінюватися рівнем відносної ефективності її
виробництва та реалізації на певному ринку.
Враховуючи викладене, можна запропонувати таку послідовність визначення переліку чинників
конкурентоспроможності продукції: 1) встановлення узагальненого показника рівня конкурентоспроможності
продукції (в якості такого показника може виступати результат зіставлення фактичної прибутковості інвестицій
у виготовлення цієї продукції певним її виробником та максимальної на даному ринку прибутковості інвестицій
у виробництво цієї продукції (або певного її різновиду, що відрізняється рівнем споживчих властивостей)); 2)
визначення попереднього переліку показників-чинників, що впливають на значення обраного на попередньому
етапі узагальненого показника; 3) відбір показників-чинників, сукупність значень яких повною мірою визначає
величину узагальненого показника рівня конкурентоспроможності продукції; 4) відсіювання тих показниківчинників, що мають дублюючий один відносно іншого характер.
У свою чергу, якщо на ринку існує декілька видів продукції, що характеризуються різним рівнем
споживчих властивостей, ціна одиниці даного виду продукції буде являти собою функцію двох показників –
ціни одиниці аналогічної продукції базового рівня якості та відносного рівня споживчих властивостей даної
продукції відносно продукції базового рівня якості. При цьому в якості продукції базового рівня споживчих
властивостей може бути обраний будь-який її вид, що представлений на даному ринку. Зокрема, доцільно
приймати в якості такого виду продукції той її вид, для якого досягається максимальна прибутковість
інвестицій у її виробництво та реалізацію. За таких умов чинниками рівня конкурентоспроможності певного
виду продукції будуть такі параметри:
 ціна одиниці продукції базового рівня якості, за якої прибутковість інвестицій у її виробництво та
реалізацію є найвищою серед усіх видів даної продукції на певному товарному ринку;
 собівартість одиниці продукції даного її виду та того її різновиду, за якого прибутковість інвестицій у її
виробництво та реалізацію є найвищою серед усіх видів даної продукції на певному товарному ринку;
 питома капіталомісткість продукції даного її виду та того її різновиду, за якого прибутковість інвестицій
у її виробництво та реалізацію є найвищою;
 рівень якості продукції даного її виду та того її різновиду, за якого прибутковість інвестицій у її
виробництво та реалізацію є найвищою.
Поданий перелік показників-чинників рівня конкурентоспроможності певного виду продукції слід вважати
вичерпним та таким, що не містить взаємодублюючих параметрів, так як володіння інформацією про кількісні
значення цих показників-чинників є необхідною та достатньою умовою для обчислення відносного рівня
конкурентоспроможності певного виду даної продукції.
1. Должанський І.З. Конкурентоспроможність підприємства: Навч. посібник / І.З. Должанський,
Т.О. Загорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. 2. Паршина О.А. Управління
конкурентоспроможністю інноваційної продукції в умовах глобалізації / О.А. Паршина // Наука й економіка. –
2008. – № 1. – С. 135-140. 3. Афанасьев А.А. Создание модели зависимости выручки розничной торговой точки
от факторов конкурентоспособности / А.А. Афанасьєв, М.Б. Левин. // Маркетинг в России и за рубежом. –
2004. - №3. – 108-115.

Гандзюк Ю.О.
гр. ФК-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Селюченко Н.Є.
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
На сьогодення розвиток людського капіталу є одним із найважливіших факторів економічного розвитку як
цілої держави, так і окремого підприємства. Це пов’язано з тим, що за умов безперервного науково-технічного
прогресу конкурентоздатними залишаються лише ті підприємства, на яких якнайповніше введено нові техніко390

технологічні ідеї, тобто новації, що, у свою чергу, неможливо без висококваліфікованих, творчо активних
працівників[1]. В Україні підтвердженням цьому слугує високий коефіцієнт кореляції між індексом розвитку
людського капіталу й індексом рівня соціально-економічного розвитку її регіонів — 0,785[2].
Доцільність інвестування в розвиток людського, а не основного капіталу, також характеризується
співвідношенням «золотого перетину». В основному він становить 0,6/0,4 з перевагою інвестицій у людський
капітал, хоча це значення й залежить від багатьох чинників[1].
У джерелі[3] стверджується, що боротьба за кращий людський капітал полягає в забезпеченні працівників
якнайкращими умовами праці та життя. Тому розвиток людського капіталу на підприємстві полягає саме у
створенні таких умов, які є необхідними для залучення висококваліфікованих кадрів та їхнього подальшого
професійного розвитку. Проаналізувавши джерела з відповідної тематики, можемо сформулювати такі фактори
розвитку людського капіталу на підприємстві:
- створення умов для безперервного навчання: постійні оплачувані курси підвищення кваліфікації,
відвідування спеціалізованих конференцій (у тому числі міжрегіональних і міжнародних), оплата необхідних
для роботи посібників, курси вивчення іноземних мов тощо;
- удосконалення системи мотивації: введення об’єктивних грошових винагород за особистий внесок у
кінцевий результат, створення на підприємствах внутрішньої конкуренції між працівниками одного сектора,
надання за особливі досягнення пільг, знижок, котрі привабливі для робітників не лише з економічної точки
зору (наприклад, путівка до екзотичної країни набагато більш приваблива, ніж просто сума грошей, за яку б
можна було придбати цю путівку);
- створення комфортних умов і сприятливого для трудової діяльності психологічного мікроклімату через
підвищення професіоналізму керівництва, перехід від технократичного до гуманістичного підходу в управлінні
працівниками, а також через наявність на середніх і великих підприємствах психолога, котрий займався б
попередженням і вирішенням конфліктів у середовищі працівників;
- підвищення якості трудового життя через збагачення змісту праці: виконання робітниками лише тих
обов’язків, які безпосередньо пов’язані з їхніми спеціальністю та посадою, диференціювання функцій
працівника відповідно до його вподобань і здібностей, мінімізація рутинності за допомогою автоматизації
тощо;
- надання можливостей для професійного та службового зростання, творчого самовираження через
інноваційну діяльність.
На державному рівні виділяють ще один фактор розвитку людського капіталу – рівень медицини та її
доступність. Це пояснюється тим, що здоровий працівник буде виявляти набагато більшу ініціативу та
працездатність, ніж той, який має проблеми зі здоров’ям[3]. Удосконалення системи охорони здоров’я також
збільшить середню тривалість життя, а отже, й тривалість продуктивного періоду, досвідченість інженерних,
науково-технічних та інших кадрів, де досвід відіграє вирішальну роль.
Враховуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що покращувати рівень охорони здоров’я слід не лише
на загальнодержавному рівні, а й на рівні окремого підприємства. Це можливо шляхом запровадження
оплачуваного роботодавцями страхування життя та здоров’я, організування безкоштовних медоглядів у
приватних клініках, агітації та матеріальних винагород за позбавлення від шкідливих звичок, видачі путівок за
знижками в санаторії тощо. Ці заходи будуть сприяти збереженню здоров’я працівників, а також уселятимуть у
них упевненість у майбутньому, а це дасть їм змогу працювати з більшою віддачею. Незважаючи на високу за
таких умов собівартість людського капіталу, прибутковість підприємства зросте завдяки підвищенню
ефективності праці та посиленню інноваційної діяльності.
Прискорення розвитку людського капіталу підприємства й активізація інноваційної діяльності
забезпечуватимуть його економічне зростання.
1. Ушенко Н.В. Розвиток людського капіталу інноваційно-орієнтованого підприємства [Електронний
ресурс]: Вісник Запорізького національного університету, 2012. – Режим доступу: web.znu.edu.ua
/herald/issues/2012/eco-1-2012/045-53.pdf. 2. Янишівський В.М. Оцінка сучасного стану розвитку людського
капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України
[Електронний ресурс]: Економічний вісник Донбасу, 2010. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc
_gum/evd/2010_3/4.pdf. 3. Жуковська А.Ю. Умови формування та розвитку людського капіталу як фактор
конкурентоспроможності національних економік [Електронний ресурс]: Бюлетень Міжнародного
Нобелівського
економічного
форуму,
2010.
–
Режим
доступу:
archive.nbuv.gov.ua/portal/
soc_gum/Bmnef/2010_1_2/15.pdf.
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ФАКТОРИ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Будь-який господарюючий суб’єкт повинен прагнути до постійного розвитку. У сучасній літературі
подається досить багато різноманітних способів тлумачення категорії «розвиток» та, зокрема, підходів до
трактування поняття «розвиток підприємства». Найбільш узагальненим трактуванням сутності розвитку є
ідентифікація його зі змінами, що відбуваються у певному об’єкті. Так відзначається, що розвиток – це, в першу
чергу, - зміна, рух. Багато науковців, конкретизуючи трактування поняття «розвиток», зазначають наявність
при цьому якісних змін певного об’єкта. Загалом, розглядаючи сутність економічного розвитку підприємства,
слід відмітити такі основні його особливості: розвиток являє собою зміни, що мають внутрішню природу, тобто
їх джерело знаходиться всередині підприємства; зовнішнім проявом розвитку підприємства є зростання
результатів його діяльності (насамперед, доходів та прибутків); розвиток підприємства пов'язаний із
збільшенням його економічного потенціалу (зокрема, із зростанням маси виробничих та інших ресурсів, якості
цих ресурсів та здатності ефективно їх використовувати). Враховуючи викладене, під економічним розвитком
підприємства доцільно розглядати незворотні, керовані, закономірні зміни його внутрішнього середовища, які
призводять до зростання економічного потенціалу підприємства і зумовлюють можливості щодо збільшення
розміру фінансових результатів його діяльності.
З даного визначення випливає, зокрема, така відмінність між розвитком та зростанням підприємства, а
саме – не усяке зростання супроводжується розвитком, наприклад, збільшення цін та попиту на продукцію
підприємства внаслідок покращення кон’юнктури на ринках збуту при незмінному рівні його економічного
потенціалу може призвести до економічного зростання підприємства, однак, таке зростання не буде пов’язане із
розвитком підприємства.
Важливим завданням аналізу параметрів економічного розвитку підприємства є встановлення міри
інтенсифікації цього розвитку. З цією метою потрібно визначити частку приросту обсягів продукції, яку
виготовляє підприємство, у звітному періоді порівняно із попереднім, що склалася завдяки підвищенню
ефективності використання того чи іншого виду його виробничих ресурсів. На теперішній час у теорії
економічного аналізу відсутній єдиний підхід до вирішення цієї задачі, що зумовлено існуванням різних
альтернативних способів врахування спільної дії чинників, які містяться у детермінованих факторних моделях.
Зокрема, найбільш поширеним є підхід, за якого при розрахунку впливу зміни розміру певного ресурсу
підприємства на зміну обсягів продукції, що виготовляється за допомогою нього, показник ефективності
ресурсу приймається на рівні попереднього періоду, тоді як при оцінюванні впливу на зміну обсягів продукції
зміни продуктивності ресурсу показник його розміру приймається на рівні звітного періоду. Однак, проведене
нами дослідження показало, що в загальному випадку такий підхід не можна вважати коректним.
Планування економічного розвитку пов’язане складною взаємозалежністю з такими складовими:
фінансовою, інформаційною, кадровою, правовою, виробничою, техніко-технологічною. Підвищення чи
зниження показників, які характеризують кожну зі складових, може спричинити зміну економічного розвитку
підприємства. Під час планування економічного розвитку підприємства важливо оцінити фінансову стійкість
підприємства. Також вагому роль відіграє ефективне управління фінансовими ресурсами та раціональна
інвестиційна політика. Використання раціональної організаційної структури управління та ефективна трудова
діяльність керівника, в поєднанні з працею кваліфікованих трудових ресурсів, забезпечують можливість вибору
та реалізації стратегії економічного розвитку підприємства. Сучасні інформаційні технології, ефективні методи
збору, обробки та передачі інформації здійснюють інформаційно-аналітичне забезпечення процесу
господарської діяльності підприємства. Ефективна стратегія використання та формування ресурсного
потенціалу підприємства є передумовою планування економічного розвитку підприємств. Задовільний стан
матеріально-технічної бази, ефективне використання обладнання, будівель та споруд забезпечує технологічну
незалежність та формування виробничого потенціалу підприємства. Необхідність дотримання відповідності
внутрішньонормативної документації вимогам чинного законодавства.
Економічний розвиток є однією з найголовніших цілей функціонування будь-якого підприємства, оскільки
забезпечує задоволення нових потреб споживачів; підвищення конкурентоспроможності організації та
зміцнення її позицій на міжнародній арені; створення умов та фінансово-технологічної бази для подальшого
розвитку тощо. Тобто, ефективне планування економічного розвитку може запровадити в організації нову
стратегію і нову культуру, мобілізувати та сконцентрувати всю енергію й ресурси компанії на досягненні мети.
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ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕРЕЖЕВОГО БІЗНЕСУ
Мережевий бізнес є однією із найефективніших форм організації господарської діяльності в умовах
сьогодення 1. Мережеві організації спільно використовують активи бізнес-структур, які працюють у різних
галузях. У мережевих фірмах значно краще налагоджений рух інформаційних потоків, реалізуються всі вигоди
господарської кооперації, що дозволяє не лише оперативно реагувати на зміни економічної кон’юнктури, але й
здійснювати експансію ринку.
Потрібно зауважити, що під мережевою структурою у сфері господарювання розуміють: мережеві
організації, мережеві форми організації бізнесу, міжфірмові мережі, квазі-фірми тощо.
Головною ознакою, за якою варто відносити ту чи іншу організаційну форму до мережевої, слід вважати
автономність економічних агентів, які вступають у повторювані трансакції обміну, але між ними існує
взаємозалежність в отриманні власних вигод[2]. Особливість мережевої структури – її орієнтація на
використання активів партнерів у створенні споживчої цінності замість зосередження усіх активів всередині
однієї фірми. При цьому взаємодія будується на використанні ринкових механізмів, а не адміністративних
процедур.
Концептуальною основою мережевого бізнесу є поняття мережі, під яким слід розуміти наявність стійких
зв’язків між господарськими агентами або між фірмами чи спеціалізованими бізнес-одиницями. Мережі є
об'єднанням організацій, заснованим на кооперації та взаємному володінні активами (матеріальними і
нематеріальними) учасників групи  виробників, постачальників, торговельних і фінансових компаній.
Мережеві організації – це гнучкі горизонтальні управлінські структури, які функціонують на основі загальної
ресурсної бази, і вдало поєднують формальні й неформальні процедури для координування й узгодження
діяльності фірм-учасників мережі.
Мережеві структури в економіці  поняття не нове, а його втілення вже давно стало об'єктом для вивчення
серед науковців і практиків. Ці дослідження стосуються кластерних утворень, стратегічних альянсів, систем
неформальних відносин, аутсорсингу тощо.
Першими дослідниками, які найчіткіше описали мережеві форми організації бізнесу, були Р. Майлз і
Ч. Сноу[3]. Вони запропонували класифікацію, виділивши три основні форми мереж:
 внутрішню,
 стабільну,
 динамічну.
Внутрішні та стабільні мережі найбільш прийнятні в розвинутих («зрілих») галузях, де потрібні значні
капітальні вкладення. Динамічні мережі є ефективними як для низькотехнологічних галузей з короткими
циклами розробки продуктів так і для розвитку високотехнологічних галузей (наприклад, електроніка і
біотехнологія).
Внутрішня мережа передбачає, що корпорація зберігає свої розміри, межі бізнесу і кількість компаній, які
входять до неї, проте вводить «внутрішні» ринкові механізми, тобто компанії починають працювати за
ринковими цінами та можуть продавати продукцію фірмам, не які входять у корпорацію.
Стабільна мережа особлива тим, що центральна фірма контролює декілька найважливіших активів, які
визначають конкурентоспроможність компанії у тій чи іншій сфері бізнесу. Інші активи вона отримує за
допомогою тісного співробітництва з своїми постійними партнерами (дистриб'юторами, постачальниками
тощо.).
Перевага такої мережі – в стабільності, узгодженості, орієнтації на єдину мету завдяки сильній
взаємозалежності партнерів.
Її недолік – мінімальна гнучкість, неможливість швидкої заміни партнера та переорієнтації виробництва.
Динамічна мережа побудована на максимальному «виведенні» активів поза межі «стрижневої» фірми, яка
контролює лише один-два стратегічні активи, а інколи ж немає жодного, і лише координує інформаційні та
грошові потоки. Усю діяльність щодо створення продукту та його реалізації стрижнева фірма передає своїм
партнерам, які потенційно можуть оперувати як цьому ринку, так й на суміжних ринках. Такі мережі поширені
в галузях, для яких характерна кардинальна зміна попиту протягом короткого проміжку часу.
1. Райсс М. «Границы «безграничных» предприятий: перспективы сетевых организаций» [Текст] /М.
Райсс // Проблемы теории и практики управления. – 1997. – №1. – С. 92-97. 2. Зыков О. «Предпосылки
формирования и проблематика функционирования сетевых форм организации бизнеса» [Електронний ресурс]:
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Режим доступу: perspectives.utmn.ru/?n=6&y=2006&id=114 3. Рюэгг-Штюрм Й. «Сетевые организационноуправленческие формы - мода или необходимость?» [Текст] / Й. Рюэгг-Штюрм., Л. Ахтенхаген //Проблемы
теории и практики управления.– 2000. – № 6. – С. 68-72
Давидяк В.М.
гр. ЕП-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. Воробець С.Й.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС МОДЕЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМ СИСТЕМИ BPWin
Сучасні умови бізнесу характеризуються істотним скороченням часу виконання всіх процесів. Ділові
транзакції займають секунди замість днів, терміни життя продуктів знижуються з десятиліть до десятків
місяців, перетворення в організаціях стають все більш частими і також реалізуються протягом декількох місяців
замість декількох років. До числа характерних змін бізнесу, які мають істотний вплив на використання
інформаційних технологій, відносяться насамперед:
• поява адаптивного стилю бізнесу - перехід від моделі, заснованої на наявній лінійці продуктів (" make and - sell "), до моделі, заснованої на гнучкому реагуванні на потреби ринку - (" sense - and - respond");
• скорочення часу реалізації бізнес-процесів і віртуалізація бізнесу.
Сучасні підприємства стають динамічнішими. Під динамічністю підприємства розуміється здатність його
до швидкої реалізації бізнес-ініціатив з широким використанням можливостей інтеграції. В цьому контексті
особливоактуальним є застосування BPM систем.[2,с.10-12ст.]. За допомогою BPM-системи створюється
цілісна інфраструктура для підтримки погодженого стратегічного та тактичного управління підприємством на
основі єдиної моделі даних. Такі системи призначені для підтримки повного циклу керування підприємством,
основу якого складають моделі бізнес-процесів, їх функціонально-вартісний аналіз і їх оптимізація або
реінжиніринг бізнес-процесів з використанням методів імітаційного моделювання.
Модель бізнес-процесу - це спрощене логіко - математичне (а в нашому випадку ще й графічне) подання
бізнес-процесу, яке з певною точністю повторює його характеристики і поведінку.[1,с.128-130ст.]
Імітаційне моделювання (ІМ) - це метод дослідження, при якому досліджуваний бізнес-процес замінюється
моделлю. З моделлю проводяться експерименти з метою отримання інформації про властивості реальних
бізнес-процесів[1,с.44-47ст.]
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - метод економічного дослідження, спрямований на дослідження
співвідношення між споживчими властивостями продуктів / послуг і витратами на досягнення цих
властивостей. Стосовно реалізації модулів ІМ і ФВА дане визначення є вірним за умови багаторазового
виконання імітацій з різними вихідними параметрами.[1.,с.20-25ст.]
Процес бізнес-моделювання може бути реалізований в рамках різних методик, які відрізняються
насамперед своїм підходом до того, що собою представляє підприємство, система управління якого
моделюється. Методики прийнято ділити на об'єктні та функціональні (структурні). Аналіз програм бізнес
моделювання дозволяє зробити висновок, що для моделювання бізнес процесів, BPwin є унікальною
програмою, яка дозволяє створювати процесні бізнес-моделі, підтримуючи в одній моделі окрім стандарту
(нотації) IDEF0. ще два стандарти (нотації) моделювання - DFD і IDEF3.
Функціональні методики, найбільш відомою з яких є методика IDEF, розглядають підприємство як набір
функцій, які перетворюють вхідний потік інформації у вихідний потік. Процес перетворення інформації
передбачає використання певних ресурсів. Основна відмінність функціональної методики від об'єктної полягає
в чіткому відділенні функцій (методів обробки ресурсів (даних) безпосередньо від самих ресурсів (даних).
Об'єктні методики розглядають підприємство як набір взаємодіючих об'єктів - виробничих одиниць. Об'єкт
визначається як існуюча реальність - предмет або явище, яким властива чітко визначена поведінка. Згідно з
даною методикою підприємство розглядається як множина виділених об'єктів, між якими розподілені
відповідальності за дії, які вони виконують.
У BPwin можлива побудова змішаних моделей, тобто модель може містити одночасно діаграми як IDEF0,
так і IDEF3 і DFD. Основним поняттям стандарту IDEF0 є декомпозиція (Decomposition). Декомпозиція
дозволяє поступово і структуровано представляти модель системи у вигляді ієрархічної структури окремих
діаграм, які роблять її більш наочною і менш перевантаженою.
Метод функціонального моделювання дозволяє оптимізувати існуючі на підприємстві бізнес-процеси.
Однак для оптимізації конкретних технологічних операцій функціональної моделі може бути недостатньо. У
цьому випадку доцільніше використовувати системи імітаційного моделювання. Однією з найбільш поширених
є програмна система імітаційного моделювання Arena, яка дуже добре інтегрується з системою BPwin на рівні
стандарту IDEF3. Імітаційне моделювання - це метод, який дозволяє будувати моделі, яке враховуючи час
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виконання операцій, забезпечує найбільш повні засоби аналізу властивостей динаміки бізнес-процесів.
Імітаційна модель дає більше інформації для аналізу системи. Результати такого аналізу можуть бути причиною
модифікації моделі процесів, які ще інакше називають їх реінжинірингом.
1. Еліферов В.Г., Рєпін В.В. Бізнес-процеси: регламентація
2. Кондратьєв С.С., Кузнєцов М. Бізнес-процеси: Харків, 2012. 425с.
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Дворчин М.О.
гр. ЕП-12
Науковий керівник – к.т.н., доц. Шийко О.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Світовий досвід і практика економічного розвитку України незаперечно доводять, що перетворення
науково-технологічного розвитку у вирішальний фактор економічного зростання, підвищення ефективності і
конкурентоспроможності економіки країни зумовлюють становлення якісно нового, інноваційного типу
розвитку[1].
Сьогодні при здійсненні інноваційних заходів дії підприємств не можуть зводитися лише до простого
реагування на зміни, що відбуваються в економічному середовищі завдяки науково-технічному прогресу (НТП)
та посиленні конкуренції. Усе ширше визнається необхідність свідомого управління інноваційним розвитком на
основі науково обґрунтованого планування та регулювання[1].
Невизначеність факторів зовнішнього середовища та динамічність ринків України зумовлюють на сьогодні
значну актуальність використання концепції управління інноваційним розвитком у цілому та системи
стратегічного управління зокрема шляхом формування і ефективної реалізації стратегії інноваційного розвитку
підприємства.
У теорії стратегічного управління виділяють різні підходи до розроблення стратегій залежно від типу
керівництва на підприємстві[2, с.42-43]:
 модель планування, сутність якої полягає в тому, що стратегічні рішення приймаються з використанням
послідовного спланованого пошуку оптимальних рішень для чітко визначених проблем. Цей процес є високо
раціональним і спирається на конкретні відомості;
 модель інтерпретації. Згідно даної моделі підприємство інтерпретується як оточення керівництва, звідси,
стратегія – наслідок реалізації існуючих на підприємстві цінностей;
 модель політична трактує стратегію, як результат компромісів, конфліктів, переговорів, угод і
конфронтації;
 модель логічного нарощування передбачає, що стратегія є сумою стратегічних підсистем, які визначають
цілі з існуючих потреб, а не з аналітичного планування;
 модель екологічна зазначає, що стратегії наперед визначені і виживуть найкраще адаптовані до
зовнішнього середовища підприємства;
 модель проникливого керівництва стверджує, що стратегія результат упровадження бачення керівництва
і довіри до нього.
Переважна більшість цих моделей (крім екологічної) передбачає розроблення власної стратегії, а не
впровадження існуючої. Це доводить, що не існує ідеальної моделі та ідеальної стратегії й кожне підприємство
має здійснювати їх вибір. Як цей вибір відбуватиметься, які вимоги і обмеження сформулює підприємство –
таким і буде результат.
Незалежно від підходів до процесу розроблення стратегії, більшість науковців (І. Анософф, А. Вайсман, Г.
Дій, М. Мак-Дональд, М. Портер і т.д.) виділяють такі етапи формування стратегії:
 оцінка зовнішнього середовища. Сутність даного етапу зводиться до визначення сприятливих
можливостей, тобто чинників, які можуть сприяти досягненню цілей підприємства та загроз (небезпек) для
підприємства, які обмежують його можливості у просуванні до мети;
 оцінка ресурсного потенціалу зводиться до виявлення сильних та слабких сторін підприємства;
 формування стратегії передбачає формування альтернативних напрямків розвитку підприємства, їх
оцінка і вибір кращої стратегічної альтернативи;
 реалізація стратегії передбачає дiяльнiсть керiвництва, що спрямована на модернiзацiю, в разi
необхiдностi, системи управлiння, приведення її до вiдповiдностi зi стратегiчними цiлями органiзацiйної
структури фірми, виділення необхідних ресурсів, а також підготовку персоналу.
Інноваційна діяльність підприємства можлива за умови інноваційної активності його персоналу.
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Статистичні дані свідчать про скорочення кількості впроваджених у виробництво раціоналізаторських
пропозицій: у 2010 році їх використано на 5,2% менше, ніж у 2009 році, у 2008 році – на 4,8% менше, ніж у
2007 році[3]. Такі показники в основному спричиненні низьким рівнем матеріального заохочення працівників і
їх нерозумінням необхідності здійснення пропонованих змін.
Тому, для ефективного формування і реалізації стратегії інноваційного розвитку вітчизняним
підприємствам необхідно до перелічених вище етапів формування стратегії додати ще один «формування
системи мотивації». Даний етап включатиме мотиваційні заходи, які сприятимуть залученню працівників до
процесу розробки і безпосередньої реалізації стратегії підприємства за рахунок формування комунікаційномотиваційної стратегії, яка дозволить повідомити і переконати (мотивувати) працівників, що виконання
стратегічних цілей компанії залежить від їх оперативної діяльності.
1. Захаркіна Л.С. Стратегічне планування в системі управління інноваційним розвитком машинобудівних
підприємств: дис. канд. екон. наук / Л.С. Захаркіна. – Суми, 2011; 2. Мак-Дональд М. Стратегическое
планирование маркетинга / М.Мак-Дональд. – СПб.: Питер, 2000. – 320с.; 3. Офіційний сайт Державного
комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Комерційні банки, що працюють на фінансовому ринку, знаходяться в конкурентній боротьбі за
збереження та поліпшення свого ринкового становища. Через зниження довіри клієнтів до банківських установ,
прагнення банків уникнути витрат, посилюється конкуренція на ринку банківських послуг.
В сучасних умовах мають можливість розвиватися тільки ті банки, які зберігають стабільність і володіють
високою конкурентоспроможністю, тобто здатністю певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів.
Сферою банківської конкуренції є банківський ринок. Згідно думки Г.Г. Коробової, суб'єктами банківської
конкуренції є не тільки самі банки, але і всі інші фінансові та нефінансові установи – учасники банківського
ринку[1].
Ніконова І.А. і Шамгунов Р.Н. вважають, що конкуренто-спроможність комерційного банку в сучасних
умовах визначається ступенем його відповідності потребам клієнтів і високими темпами зростання його
клієнтської бази[2, с.15].
Кожна кредитна організація прагне підвищити свою конкурентоспроможність, конкурентоспроможність
своїх продуктів і послуг, щоб споживачі скористалися саме її пропозицією. Тому, управління
конкурентоспроможністю є одним з головних завдань комерційного банку. А для цього необхідно, перш за все,
оцінити конкурентоспроможність кредитної установи.
Банки можуть оцінювати та аналізував власні конкурентні переваги за допомогою різних методів:
аналітичних, аналітико-прогностичних, графічних, експертних тощо.
Зокрема, графічні методи оцінки конкурентоспроможності (багатокутник конкурентоспроможності, метод
кругових діаграм, метод гістограм та інші) дають змогу наочно продемонструвати конкурентне становище
комерційного банку в порівнянні з конкурентами.
Головне для кредитної організації – відповідати запитам клієнтів. За результатами дослідження ринку
банківських послуг для фізичних осіб, проведеного компанією GFK Ukraine в 3-ому кварталі 2012 року,
клієнтами КБ «ПриватБанк» є більш ніж 44,6% усіх українців, що користуються банківськими послугами. При
цьому, кожний третій (34,7%) вважає цю банківську установу своїм основним банком.
Графічний метод оцінки конкурентоспроможності банків зображено на рис.
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Имекс Банк

Комерційні банки можуть досягати конкурентних переваг за допомогою цінової та нецінової конкуренції.
Цінова конкуренція здійснюється шляхом зміни ціни (її підвищення або зниження). Особливістю
банківської цінової конкуренції є відсутність чіткого взаємозв’язку споживчої вартості банківської послуги і її
ціни.
Нецінова конкуренція базується на покращенні якісних характеристик банківських продуктів і проведенні
активної комунікаційної політики.
Посилення конкурентної боротьби та розвиток сучасних інформаційних технологій призводить до того, що
маркетинг стає одним з основних інструментів підвищення ефективності банківської діяльності. Основними
елементами системи маркетингу банківських послуг є дослідження ринку банківських послуг, розробка і
реалізація на цій основі ринкової (конкурентної) стратегії.
Аналізуючи тенденції та закономірності сучасної банківської конкуренції можна зробити висновок, що
кожна з них окремо і всі вони в сукупності характеризуються єдиним напрямком дії - приводять до загострення
конкурентної боротьби та її ускладнення. Це в свою чергу є об'єктивним фактором посилення ролі
маркетингових інструментів у банківській діяльності.
1. Коробова Г.Г. Банковское дело: учебник для высших учебных заведений / Г.Г. Коробова. – М.:
Экономистъ, 2006. – 766с.; 2. Никонова И.А., Шамгунов Р.Н. Стратегия и стоимость коммерческого банка. /
И.А. Никонова, Р.Н. Шамгунов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 304с.; 3. Ткачук В.О. “Маркетинг у банку”:
Навчальний посібник. -Тернопіль: “Синтез-Поліграф”, 2006.- 225с.

Загорецька С.Ю.
гр. АР-31
Науковий керівник –к.т.н., доц.. Мельник В. М.
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕНЕРГООЩАДНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ М. ЛЬВОВА
Розбудова державності України, входження її повноправним членом у світове співтовариство, вимагають
зменшення залежності від імпорту енергоресурсів та їх ефективного використання.. Значна кількість затраченої
енергії, а значить і великі резерви її економії зачіпають таку галузь народного господарства, як будівництво.
При чому, це стосується як виготовлення будматеріалів та виробів, зведення будівель і споруд, так і подальшої
їх експлуатації
Витрати на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька разів менші від,
витрат на його видобуток чи купівлю. Тому в умовах України і Львівської області підвищення
енергоефективності та енергозбереження стає стратегічною лінією розвитку економіки та соціальної сфери на
подальшу перспективу.
На даний час в Україні введено нові вимоги по теплозахисту будинків, якими встановлено значення
термічних опорів стін та перекриттів, стали жорсткішими вимоги до теплозахисту вікон, встановлено нові
контрольні показники теплових потоків для різноманітних типів житлових та громадських будівель, проте
будинки, побудовані в ті часи, коли паливні ресурси здавалися безмежними, сьогодні потребують так багато
енергії, що їх експлуатація лягає важким тягарем на паливно-енергетичний комплекс держави.
Проведеними дослідженнями встановлено, що приблизно третина загального кінцевого енергоспоживання
міста припадає на житловий фонд, а показник корисної енергії для опалення приміщення всіх типів житлових
будинків складає в середньому 200 кВтгодм2/рік, тоді як нормоване значення енергетичного показника в
європейських країнах встановлене в межах 60-90 кВтгод/м2рік., та не більше 15 кВтгодм2/рік для будинків
пасивного енергоспоживання[1,ст.44].
Слід відзначити, що значні витрати теплової енергії в житловому фонді припадають на існуючу забудову
так званих масових серій 75-85рр. Тому, виникає необхідність оцінки енергозберігаючих заходів, що
передбачають реконструкцію існуючої забудови, розрахунку їх економічної ефективності.
Для проведення таких досліджень нами вибрано типовий житловий будинок серії 67-042/1.2, приведеною
загальною площею – 1190,2 м2, приклад наймасовішої забудови в період 1970 – 1990рр. Для поліпшення
характеристик будівлі було передбачено утеплення зовнішніх фасадів будівлі за системою “Драйвіт” (Dryvit), а
також поліпшення теплофізичних характеристик вікон і перекриття верхнього поверху. Вартість виконання
робіт, розрахована за допомогою програмного комплексу АВК-5 і приведена на 1 м2 склала 574,7 грн/ м2.
Для оцінки доцільності проведення передбачених заходів, відповідно до вимог діючих нормативних
документів[2, ст.10-13], розраховано теплотехнічні характеристики елементів будівлі по фактичному та
проектованому варіантах (таблиця 1).
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Таблиця 1
Теплотехнічні характеристики огороджуючих конструкцій будівлі
Термічний опір, м2К/Вт
Елементи будівлі
Площа, м2
Теплоізоляційні заходи
Фактичний
Проектний
Зовнішні стіни
1120
Драйвіт, 10 см пінополістиролу
0,83
3.23
Перекриття горища
316
Утеплення, 6 см пінополістиролу
0,62
2,11
Вікна
190
Ущільнення та ремонт рам
0,3
0,4
Розрахунок потенціалу економії енергоресурсів, здійснений на основі формування енергетичного балансу
житлової будівлі наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Економія теплових витрат при реконструкції існуючої забудови
Фактичний стан
Після реконструкції
Потенціал економії
Показник
МВтгод/рік
МВтгод/рік
МВтгод/рік
Трансмісійні втрати тепла
230,7
87.4
143,3
Вентиляційні втрати тепла
113,2
38.2
75,1
Брутто-потреба тепла
343,9
125,6
218,4
Питома річна потреба тепла
0,289
0,106
0,183
Виконаний розрахунок засвідчив можливість отримання економії в 183 КВтгод/рік на м2 існуючої
забудови, що відповідає 17,02 м3 природного газу. Враховуючи поточні ціни на газ, ефект складатиме
78,2грн/м2, а прогнозний термін окупності – 7,5 років.
На основі описаних симулятивних розрахунків енергоощадного потенціалу та враховуючи кількість
будівель і коефіцієнт корисної дії системи централізованого теплопостачання у Львові (близько 45%), можна
визначити теперішнє значення енергоспоживання і відповідний потенціал економії теплоенергії у будинках
того ж типу міської забудови, що складатиме близько 600 ГВтгод/рік.
1. Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д. Енергозберігаючі технології в будівництві. – Львів: В
НУЛП, 2012.- 236с. 2. ДБН В 2.6-31:2006; 3. Програма енергозбереження в житлово-комунальному
господарстві Львівської області,№ 23 від 05. 01. 2011р.

Зеланов Ю.В.
гр. ЕП - 32
Науковий керівник – асист. Мищишин О.Л.
ІННОВАЦІЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ПОЛІТЕХНІЦІ ТА ВТІЛЕННЯ ЇЇ У ЖИТТЯ
Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів
наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг[1].
Вона завжди спрямована на досягнення певних позитивних економічних результатів у довгостроковому періоді
і проводиться з розрахунком на більш ніж 1 рік.
У процесі інноваційної діяльності відбувається і створення, і освоєння нового продукту (техніки,
технології) з метою одержання результату, придатного для практичного використання і отримання прибутків[2,
с. 90].
Інновація — це нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання
відомого в інших цілях.
Як відомо, в нашій державі існує значна енергетична залежність. Альтернативним вирішення цієї проблеми
є використання сонячної енергії, яка є загальнодоступною, невичерпною та безпечною для навколишнього
середовища.
Яке це має відношення до Львівської Політехніки? Пропонується використання даху корпусів (за
виключенням Головного корпусу) для надання в оренду з метою встановлення на них сонячних батарей.
Як повідомляє ТСН: в Києві вже розраховують площу дахів бюджетних установ для здачі їх в оренду на 20
років німцям взамін на ремонт дахів. Проте НУ “ЛП”, як самобутній заклад може сам диктувати умови оренди
своїх дахів, відповідно ще й заробляти на цьому. Також існує можливість самостійно закупити сонячні батареї
та продавати цю енергію або використовувати її для власних потреб.
Якщо взяти за приклад 4-й навчальний корпус НУ “ЛП”, орієнтовна площа даху складає 1 кв.км. На такому
даху може вміститись орієнтовно 233 фотослайди (сонячні батареї), вони разом будуть виробляти 350-360 кВт398

год/місяць в літні місяці, і 100кВт-год/місяць в зимові місяці (дані вказані в розрахунку на Львівську обл.).
Орієнтовний час окупності системи складає 5 років[3].
Можемо зробити висновок, що впровадження нових систем зробить наш університет не лише енергетично
незалежним, але й стане прикладом застосування енергії природи без шкоди для навколишнього середовища.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст.
266-290. 2. Тульчинська С.О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу.
/Стратегічні пріоритети, №1(6), 2008р. 3. siriusone.net/

Зінько Н.Р.
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Симак А.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО-2012 В УКРАЇНІ

Економічні наслідки

Проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні стало важливою подією в економічному
розвитку країни, оскільки, сприяло збільшенню кількості іноземних туристів, підвищенню завантаженості
об’єктів готельного господарства, активізацію внутрішнього туризму та інформаційно-рекламної діяльності на
міжнародному і національному рівнях.
На підготовку до Євро-2012 в Україні було освоєно 79,5 млрд грн., або майже 8 млрд євро[1]. Для
порівняння: Євро-2008 коштував Швейцарії та Австрії близько 640 млн євро (6,4 млрд грн.), Португальське
Євро-2004 - 2,5 млрд євро (25,4 млрд грн.)[1].
В Україні за останні чотири роки в містах проведення Євро з`явилися 70 нових готелів, з яких п`ять
належать світовим мережам – Hilton, Holiday Inn, Ibis, Sheraton, Fairmont. Для порівняння: за 17 років
незалежності в Україні відкрилося лише два мережеві готелі – Hyatt і InterContinental. Попри заклики до
бойкоту й антиукраїнську кампанію, що розгорнулася в Європі напередодні чемпіонату, менше ніж за місяць
Україну відвідали 7 мільйонів туристів[2].
Понад 1,4 млн глядачів подивилися матчі Євро-2012 на стадіонах. Порівнюючи Євро-2008, що відбувався у
Швейцарії та Австрії ця цифра склала 1,14 млн осіб. Майже 3 млн уболівальників відвідали фан-зони у Києві,
Харкові, Донецьку та Львові. Це на 500 тис. осіб більше, ніж побувало у фан-зонах Польщі. Матч між Швецією
й Україною відвідали 64640 осіб. Ця гра стала рекордною за відвідуваністю стадіонів на Євро-2012 – навіть під
час фіналу глядачів було на 1470 осіб менше. 360 тис. осіб і 70 тис. автомобілів перетнули державний кордон
України 1 липня, в день, коли в Києві проходив фінальний матч чемпіонату – це національний рекорд. За час
проведення Євро-2012 аеропорти Києва, Львова, Харкова та Донецька прийняли 15,3 тис. Рейсів - це майже
втричі більше, ніж вони приймають у звичайний час[1].
Іноземні туристи в Києві, за підсумками 2012 року, витратили 1,4 млн $ – на 29,8% більше, ніж роком
раніше. Кожен турист за день чемпіонату в Україні в середньому витрачав 100 євро. На 40% вдалося збільшити
свою виручку українським таксистам[2]. В Україні на проведення Євро-2012 було потрачено 79,5 млрд. грн., з
них приватні інвестиції становлять 19,2 млрд. грн. і 60,3 млрд. грн. – з держбюджету[2].
Однак, проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 все ж не принесло очікуваних інвестицій в
економіку України. Основні аспекти проведення Євро-2012, їх позитивні та негативні сторони подано в
таблиці.
Таблиця
Наслідки Євро - 2012
Наслідки від
проведення ЄвроПозитивні сторони
Негативні сторони
2012
На будівництво та реконструкцію стадіонів, готелів, Будівництво і реконструкція
До проведення
аеропортів, доріг виділялися грошові кошти із держбюджету готелів
здійснювалися
за
Євро-2012
та приватних інвесторів.
рахунок їх власників.
Приватні підприємства отримали значні доходи, за рахунок Втрати
через
неповну
Під час
іноземних «футбольних» туристів, які витратили на 50 % завантаженість готелів та надто
проведення
більше коштів від звичайних туристів. Держава отримала високі ціни на проживання.
Євро-2012
додаткові надходження у бюджет, за рахунок податків.
Після
Доходи від експлуатації об’єктів Євро-2012.
Витрати,
які
перевищують
проведення
доходи від експлуатації об’єктів
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Євро-2012

Соціальні наслідки

Євро-2012.
Оновлення парку та модернізація системи комунального Перед проведенням Чемпіонату
транспорту у містах, що приймають Євро-2012. Додаткові у Європі розгорнулася антиДо проведення
робочі місця на підприємствах, що здійснювали будівництво рекламна кампанія України.
Євро-2012
та реконструкцію стадіонів, готелів, аеропортів, доріг.
Підвищення кваліфікації працівників.
Створення додаткових робочих місць. Приплив значної Дискомфорт для мешканців
Під час
кількості туристів. Покращення якості та рівня сервісу міст, через наплив туристів
проведення
транспортних перевезень, готельних послуг тощо.
(виїзд мешканців із міст, що
Євро-2012
приймали Євро-2012).
Прогнозується
значний
розвиток
туризму
через Неефективне
використання
Після
поінформованість про Україну.
окремих об’єктів, необхідність
проведення
їх підтримки. Погіршення стану
Євро-2012
доріг. Зростання безробіття.
Покращення інвестиційного клімату в Україні на майбутнє можливе за рахунок використання зарубіжного
досвіду, що орієнтований на спільні зусилля органів влади, бізнесу та громадян, залучення інновацій та
іноземних інвестицій.
1. Інформаційно-аналітична служба Кореспондент [Електронний ресурс]: офіційний сайт. – Режим
доступу:
news.bigmir.net/sport/586264-Movou-faktiv-i-cifrKorrespondent-pidbiv-pidsymki-Evro-2012;
2. Інформаційний центр Україна-2012 [Електронний ресурс]: офіційний сайт. – Режим доступу:
ukraine2012.gov.ua/tournament/final/.
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ФОРМУВАННЯ ЦІНИ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
Ціна є базовою економічною категорією, числове значення якої впливає практично на всі економічні
процеси. Тому обгрунтування числового значення ціни і основних чинників, які можуть впливати на нього, є
актуальною проблемою економічної теорії. Встановити ціну товару чи послуг на ринку складно, бо на неї
впливає велика кількість факторів: тип ринку, еластичність споживчого попит, обсяг і динаміка попиту,
економічні можливості покупців, втрати виробництва, ціна на аналогічні товари конкурентів, державне
регулювання цін. Складність процесу ціноутворення готельних послуг полягає в тому, що ціна повинна і
урахувати вимоги ринку, і забезпечити окупність усіх поточних витрат підприємства й отримання
запланованого прибутку. Вона, також, впливає на конкурентоспроможність готельних послуг на ринку.
У 2012р. Львів відвідали 1 млн. 200 тис. осіб. Закономірно, що готельний ринок на Львівщині впродовж
останніх 5 років динамічно розвивається. Кожен готель вибирає свій метод ціноутворення. Вибір залежить від
того, чому надає перевагу підприємство, установлюючи рівень ціни. Найбільш затребуваними методами
ціноутворення є витратні методи, які поділяються на: методи повних витрат, методи прямих витрат, методи на
основі аналізу збитковості. Часто використовують ще один метод ціноутворення на основі витрат, але не
фактичних, а передбачуваних. Це метод Хабберта. Він застосовується готелями, що виходять на ринок уперше,
і передбачає прив’язку середньої ціни продажу номера до тих витрат, які мали місце при будівництві готелю в
пропорції: $ 1 000 затрат = $ 1 у вартості номера (вартість будівництва готелю ділиться на кількість номерів і на
1 000). Зазначимо, що формула Хабберта працює, якщо готель має у своєму розпорядженні не менше ста
номерів і розгорнуту інфраструктуру додаткових послуг, а її середньорічний коефіцієнт завантаження не нижче
70 %.
Формування ціни в готелі залежить насамперед від розряду готелю, категорії номера і надбавок за певні
послуги. Некатегорований готель самостійно визначає перелік послуг, які входять у ціну номера. Отже можна
використати метод, який дозволяє визначити якусь нижню межу ціни таких послуг, який дає можливість
покрити затрати, сплатити податки й отримати відповідний прибуток. Для цього підприємству необхідно
обчислити: 1) середню (віртуальну) ціну послуг,розподіливши планові витрати, пов`язані з послугами із
проживання, пропорційно до кількості номерів; 2) ціну послуг з урахуванням категорії номерів (без урахування
тарифів); 3) ціну послуг з урахуванням категорії номерів (із поправкою на вид тарифу). Можна врахувати й інші
ознаки, які впливають на формування ціни проживання. Рекомендовану ціну послуг ми визначили на прикладі
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готелю «Нобеліс», якому присвоєно 4 зірки. Кількість номерів в даному готелі - 49, з можливістю одночасного
розміщення 100 осіб. В готелі 1-о кімнатних номерів «Півлюкс» 40 шт., 2-х кімнатних номерів «Люкс» 8 шт., 3х кімнатних «Апартамент» 1 шт. Коефіцієнт завантаження готелю – 70%. Згідно з кошторисом затрат (на рік)
загальні витрати готелю, пов’язані з наданням послуг із проживання, становлять 38 789 900 грн. Цінова
політика Готелю «Нобеліс» передбачає орієнтацію на такі розраховані ціни, подані у таблиці.
Таблиця
Номери
Вартість за номер з ПДВ, $
1-о кімнатний номер «Півлюкс»
150
2-х кімнатний номер «Люкс»
250
3-х кімнатний номер «Апартамент»
500
Супутні послуги
Одиниця виміру
Сауна
В годину
100
Оренда конференц-залу
В день
200
Бар
Середній чек
10
Оренда комерційних площ
Кв. м. в місяць
10
Дохід від ресторану
Середній чек
10
Згідно з абзацом «а» п. 17 підрозд. 4 розд. ХХ ПК готелі категорій «5 зірок», «4 зірки» і «3 зірки» звільнено
від сплати податку на прибуток на 10 років. Пільга поширюється на прибуток від надання готельних послуг за
умови, що дохід від реалізації послуг із тимчасового проживання становить не менше 50 % сукупного доходу
готелю за відповідний податковий період, у якому застосовується пільга. При визначенні права готелю на
застосування пільги необхідно знайти два показники: 1) дохід від реалізації послуг готелю, вартість яких
включається в ціну номера і надаються споживачеві згідно з договором у відповідному кварталі; 2) сукупний
дохід готелю, до складу якого повинні потратити податкові доходи від послуг, оренди майна, безповоротної
фінансової допомоги, списання кредиторської заборгованості, продажу основних засобів і ін. Частка від ділення
першого показника на другий, виражена у відсотках, і становитиме шуканий показник. Якщо він перевищить
установлений бар’єр або дорівнюватиме йому, то готель має право застосувати пільгу і звільнити від
оподаткування прибуток, отриманий від реалізації готельних послуг. Щодо ціноутворення для «Нобелісу»
готельна пільга дає можливість знизити ціну на проживання. Тільки сказати на скільки саме можна знизити
ціну важко, оскільки отримати конкретну ціну можна лише емпіричним шляхом.
Універсальних і точних алгоритмів ціноутворення готельних послуг, напевно, не існує. Оскільки ринок
готельних послуг дуже динамічний, і вимагає, відповідно нових ціноутворюючих рішень.
1. Папінова О. Готельні послуги: як розрахувати ціну / О. Папінова // Баланс 3 21, - 2012. – С.59 - 65.
2. Скворцов І.Б., Загорецька О.Я., Балик У.О. Стратегічне ціноутворення: монографія / І.Б. Скворцов,
О.Я. Загорецька, У.О. Балик. – Львів: ЗУКЦ, 2013. – 350с.
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ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БІЗНЕСУ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ
Кількість користувачів Інтернету щороку зростає. За даними офіційної статистики[1], нині цей показник
становить 26,1% населення планети. У країнах ЄС користувачами Інтернету є близько 50,4% мешканців, у
країнах СНД – 20-25%. У віртуальному просторі Інтернету можна отримати практично всі види інформації та
більшість послуг, здійснювати фінансові операції, брати участь у біржових торгах та аукціонах тощо. Легкість у
доступі до спілкування з колегами та рідними, котрі перебувають на далекій відстані (Skype) важко
переоцінити. З огляду на зазначене, та на прискорене зростання кількості Інтернет-користувачів в останні роки,
проблематика розвитку бізнесу у віртуальному просторі є особливо актуальною.
Інтернет-магазин (англ. Internet shop, Online shop) – місце в Інтернеті, де відбувається прямий продаж
товарів юридичній або фізичній особі, враховуючи доставку.[2] Основною ідеєю розвитку електронної торгівлі
є прагнення підприємств до посилення конкурентоспроможності на ринку, підвищення ефективності бізнесу.
Серед основних конкурентних переваг, притаманних Інтернет-магазину, порівняно зі звичайним, з позиції
споживачів, слід віднести:
- витрачання мінімуму часу на відвідини магазину (зручність огляду продукції; можливість переглянути
відгуки людей, які вже її придбали; цілодобовий доступ; індивідуальний підхід до клієнтів);
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- спрощеність процедури пошуку товару (налагодження зручної системи навігації; викладення детального
опису продукції тощо);
- рівень післяпродажного сервісу в Інтернет-магазинах переважно високий (одне неякісне сервісне
обслуговування може обернутися негативним відгуком, що зменшить обсяги продажу даної продукції).
Згідно з[3], у І кварталі 2013р. 42% українців у віці старше 16 років користувались Інтернет-магазинами,
що на 9% більше, порівняно з аналогічним періодом 2012 року.
З точки зору організації бізнесу у віртуальному просторі, підприємства мають змогу підвищити свою
конкурентоспроможність за рахунок таких факторів, як:
- порівняно невисока вартість організування бізнесу (відкриття компаніями Інтернет-магазинів веде до
зростання обсягів продаж в середньому від 5 до 20%); скорочення витрат, пов'язаних з проведенням бізнеспроцесів;
- персоналізація відносин зі споживачами; можливість моніторингу тенденцій купівлі-продажу продукції;
доступність та зручність отримання даних для проведення маркетингових досліджень ринку;
- використання онлайн-банкінгу; вихід на закордонні ринкові сегменти збуту; доступ до іноземних
фінансових та інвестиційних ринків.
Разом з тим, є низка недоліків в Інтернет-магазинів, зокрема: покупець не може візуально оглянути
обраний товар; тривалий період доставки; складність супроводу продукції тощо. Щодня зростає кількість
Інтернет-магазинів, посилюється конкуренція навіть серед немасових товарних сегментів. З метою підвищення
конкурентоспроможності Інтернет-магазинів, нами запропоновано звернути увагу на такі аспекти:
- за статистикою, 70% користувачів Інтернет-пошуку вважають, що на першій сторінці за ключовим
запитом з'являються лідери галузі, отже найпопулярнішим типом Інтернет-магазину є просування за позиціями,
за певним ключовим пошуковим запитом;
- набирає ваги комплексний інструмент просування за позиціями та трафіком, що дає змогу охопити
більшу кількість зацікавлених у купівлі даної продукції споживачів;
- управління он-лайн репутацією компанії;
- використання контекстної реклами (перевагою є її прив’язка до ключових слів та можливість
спрямування на конкретний географічний регіон, тобто рекламу побачать лише ті, хто може стати клієнтом
даного Інтернет-магазину);
- маркетинг у соціальних медіа (інформацію про діяльність Інтернет-магазину, розміщену зокрема на
сторінках Facebook або групах Vkontakte даватиме змогу потенційним клієнтам більше дізнатися про
підприємство та його продукцію, сприятиме формуванню позитивного іміджу у віртуальному просторі).
Вийти на вигідні позиції в пошукових системах в умовах всезростаючої конкуренції досить складно.
Значну роль відіграє професіоналізм фахівців, котрі розробляють концепцію Інтернет-магазину та формування
стратегії його просування.
1. European Statistics: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: epp. eurostat.ec.europa.eu/portal/page/po
rtal/statistics/themes 2. Вільна енциклопедія (українська): [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
uk.wikipedia.org/wiki/Інтернет-магазин 3. Державна служба статистики України: [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: ukrstat.gov.ua/
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ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
Попит – це економічна категорія, характерна для ринкового господарства, яка виражає сукупну суспільну
потребу в різних товарах з врахуванням платоспроможності покупців. Величина попиту оцінюється кількістю
конкретної продукції, яка може бути придбана покупцями[1].
Вивчення попиту на продукцію на ринку, здатність моментально реагувати на найменші його зміни стають
першочерговими завданнями для успішного функціонування підприємства.
Метою прогнозування попиту є передбачення виникнення нових потреб у покупців, зміни їх переваг,
структури попиту, основних мотивів здійснення купівлі тощо.
Прогнозування попиту — це оцінка перспективного попиту на товари й послуги, необхідна для розрахунку
планів виробництва й реалізації продукції.
За функціональною ознакою економічні прогнози поділяють на пошукові та нормативні. Завданням
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пошукового прогнозу є визначення можливих напрямків майбутнього розвитку економічної системи та
значення її параметрів без орієнтації на мету на підставі аналізу минулого і теперішнього стану. Нормативні
прогнози, на відміну від пошукових, орієнтуючись на заздалегідь вказану мету, визначають необхідні траєкторії
і терміни її досягнення. Пошуковий і нормативний прогнози на практиці можуть застосовуватися одночасно і
виступають як різні підходи до прогнозування.
Точковий прогноз попиту – це середня оцінка обсягу реалізації продукції на майбутнє. Вона повинна
міститися у двосторонніх межах, в яких можна очікувати значення прогнозованого показника. Ці межі
задаються у вигляді довірчого інтервалу. Довірчий інтервал – це інтервал, в якому із заданою ймовірністю
будуть лежати фактичні значення прогнозованого показника[2].
Першим кроком прогнозування попиту на продукцію підприємства вважається аналіз:
 динаміки обсягів реалізації продукції у минулих періодах;
 факторів, що впливають на зміну обсягів реалізації.
На підставі результатів аналізу вибирається метод прогнозування.
Для складання прогнозів попиту на продукцію підприємства застосовують інтуїтивні (якісні) та
формалізовані (кількісні) методи. Інтуїтивні методи ґрунтуються на використанні знань певної предметної
галузі для наукового передбачення тенденції функціонування економічної системи. В свою чергу формалізовані
методи ґрунтуються на фактичному поточному і ретроспективному інформаційному матеріалі про об`єкт
прогнозування і на закономірностях його розвитку в минулому.
Серед інтуїтивних методів прогнозування виділяють методи індивідуальних (персональних) та групових
(колективних) експертних оцінок. Методи індивідуальних експертних оцінок полягають в отриманні
незалежних оцінок від кожного експерта (відсутність впливу на експерта думок інших експертів) та обчисленні
інтегральної оцінки. До цих методів належать метод інтерв`ю (передбачає бесіду прогнозиста з експертом
стосовно заготовленого переліку запитань) та метод аналітичних записок (передбачає самостійний аналіз
експертом тенденцій розвитку системи н основі наявної інформації). За допомогою методів колективних
експертних оцінок прогноз складається на основі спільної роботи групи експертів. Завдання експертної групи
полягає у виробленні комплексного рішення стосовно великомасштабних проектів. До цих методів відносять
такі методи: комісій, сценарного розвитку, колективної генерації оцінок, Дельфі.
Формалізовані методи прогнозування поділяють на дві групи: методи екстраполяції закономірностей
розвитку та методи екстраполяції причинно-наслідкових зв`язків. Відмінність між цими групами зумовлена
способом описування об`єкта дослідження. Перші грунтуються на передбаченні про незмінність факторів, що
визначають розвиток досліджуваного об`єкта, і полягають у розповсюдженні тенденції, встановленої у
минулому, на майбутнє і до них належать проста екстраполяція, аналітичне вимірювання, екстраполяція
сезонних явищ і адаптивні методи. Методи екстраполяції причинно-наслідкових зв`язків передбачають
побудову економіко – математичних моделей для прогнозування у вигляді функціональних або статистичних
залежностей. Ці методи також називають методами моделювання або багатофакторного прогнозування[2].
На практиці через переконання в обґрунтованості і достовірності прогнозних результатів перевагу надають
формалізованим методам прогнозування. В свою чергу серед цих методів прогнозування попиту найбільш
практичне розповсюдження отримали метод екстраполяції сезонних явищ та адаптивні методи. Адаптивні
методи забезпечують побудову моделей, які самокоригуються на підставі результату прогнозу, зробленого на
попередньому кроці, і різної інформаційної цінності рівнів ряду динаміки. До цих методів відносять метод
експоненційного згладжуванняр. Брауна і метод гармонійних ваг. Для прогнозування рядів, у яких варіація
рівнів має сезонний характер, використовують моделі з виділеним трендом і сезонною компонентою.
Найпоширенішими моделями такого типу вважають моделі з адитивною і мультиплікативною компонентами.
1. Попит. Від чого залежить попит? [Електронний ресурс] - Режим доступу: school.xvatit.com/index.php.
2. Благун І.С., Кічор В.П., Фещур Р.В., Воробець С.Й. Математичні методи в економіці: Навчальна книга –
Богдан, 2011. – 264с.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Інноваційна політика – складний, не позбавлений ризику процес, здійснення якого визначається багатьма
передумовами: технічними, фінансовими, економічними, соціальними. Інноваційна політика об’єднує науку,
техніку, підприємництво, економіку і управління. Вона стосується всього соціально-економічного середовища,
включаючи виробництво, банки, науково-технічні кадри, рівень науково-технічної грамотності населення, і є, в
принципі, сукупністю заходів, пов’язаних з просуванням нової, або покращеної продукції на ринок збуту[1,с.
203-204].
Сучасний етап розвитку економіки України характеризується зміною пріоритетів національного
прогресу[2]. З огляду на те, що вітчизняні підприємства не мають достатніх власних фінансових можливостей
для впровадження новітніх технологій, виникає нагальна необхідність у проведенні цілеспрямованої державної
політики в інноваційній сфері, що в підсумку має привести до докорінного оновлення наявної технологічної
бази та забезпечити перехід до інноваційної моделі розвитку національної економіки.
Згідно ст. 7 та ст. 8 Закону “Про інноваційну діяльність” Верховна Рада України визначає єдину державну
політику у сфері інноваційної діяльності, Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та
забезпечує реалізацію державної політики у цій сфері[3].
На сьогодні, досягнення економічного розвитку шляхом широкомасштабного введення новітніх
технологій, науково-технічних розробок, та досягнення соціально-економічного ефекту визнається моделлю
інноваційного розвитку економіки Євросоюзу. Обраний Україною шлях інтеграції до Євросоюзу вимагає
зближення та інтеграцію національної економічної системи до систем країн ЄС.
Таким чином, утвердження інноваційної моделі розвитку національної економіки забезпечить її
конкурентоспроможність та вихід на траєкторію сталого розвитку. Тому перехід до інноваційної моделі
розвитку національної економіки поступово стає імперативом державної політики. Це полягає, насамперед, у
встановленні ефективного правового регулювання відносин у сфері інновацій[2].
1. Нагорняк Г. Роль державної інноваційної політики у забезпеченні розвитку економіки України/
Г. Нагорняк, Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 202-209. 2.
minjust.gov.ua/13958. 3. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4.07.2002. (із змінами).
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СУТНІСТЬ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА
Про необхідність більш пильної уваги науковців до розгалуженого дослідження інноваційної культури, її
впливу на результати діяльності підприємств, а також до можливостей зміни їх стану з метою адаптації до
нових умов, що створюються на макро- і макрорівнях, свідчить розвиток підприємницьких структур різних
форм власності.
Визначення поняття “інноваційна культура” досі викликає дискусії, але цілком прийнятним видається те,
яке закріплено в Законі України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”: “Інноваційна
культура — складова інноваційного потенціалу, яка характеризує рівень освітньої, загальнокультурної та
соціально-психологічної підготовки особистості і суспільства в цілому до сприйняття і творчого втілення в
життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних засадах”[2].
Сьогодні наука активно досліджує інноваційну культуру як один з механізмів адаптації людини до
інноваційного середовища, вона в центрі уваги економістів, соціологів, педагогів. Поява в культурогенезі
інноваційної культури – явище закономірне та історично детерміноване. Так, В. Розін, досліджуючи шляхи
вертикального розвитку культури, виявив, що зміни в ній відбуваються тоді, коли “…індивід вичерпує всі свої
можливості мислити й діяти звичним способом”. Сучасний етап розвитку суспільства спричинив появу саме
такого прецеденту. Гасло Ф. Бекона “Знання – сила”, який декілька століть відображав мету освітньої
діяльності, трансформувався зараз у новий – “Мислення – сила”. Творчий підхід стає базою успішної діяльності
особистості, оскільки забезпечує можливості з її самореалізації й адаптації в швидкоплинних та інформаційно
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насичених умовах сучасності[3].
Необхідно зазначити, що на сьогоднішньому етапі розвитку української економіки важливим завданням є
підвищення конкурентоспроможності національних товарів на ринку. Загальновідомо, що на зростання
конкурентоспроможності українських товарів впливає наявність інноваційної складової. Сучасна українська
економіка відноситься до третього технологічного укладу, у той же час економіка провідних країн світу
відноситься переважно до п’ятого, на межі переходу на шостий технологічний уклад. Для нашої країни такий
перехід може стати можливим за умови, перш за все, формування та продукування в українському суспільстві
інноваційного мислення, а отже – й інноваційної культури. Інноваційна культура суспільства сьогодні все
більше визначається рівнем розвитку здібностей того чи іншого члена суспільства до творчого мислення.
Нині в Україні можна виявити значне зацікавлення проблемами інноваційної культури, що дуже добре. В
2005р. у Києві була проведена конференція на тему “Ноосфера та інноваційна культура суспільства”, де
поняття “інноваційна культура” було розглянуто як інтегральне. Пізніше почалося формування Концепції
інноваційного розвитку економіки України. У цьому документі, розробленому за участі науковців Центру
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, було передбачено
спеціальний розділ “Формування інноваційної культури суспільства”, де зазначено, що цей процес потребує
докорінної перебудови духовного поступу країни з метою його органічного включення до процесу переходу
вітчизняної економіки на інноваційну модель розвитку. З часом рівень зацікавленості цими проблемами не
зменшується. Так, 21 травня 2010 року в Запоріжжі в Центрі розвитку, освіти, науки та інновацій відбулась
конференція на тему: “Розвиток інноваційної культури суспільства, проблеми та перспективи”[4].
В умовах такої важливості дослідження інноваційної культури суспільства сформувалось немало
напрямків її дослідження, але найбільш точною є наука інноватика.
Інноватика — наука про цілеспрямовані зміни, нововведення в соціальній організації, які вносять в них
відносно стабільні елементи, що істотно перетворюють цілі, функції і характер їхнього управління. На відміну
від змін, що виникають спонтанно, інноватика розглядає механізм змін, які ініціюються і контролюються[1].
Процес нововведень вимагає попереднього діагностичного дослідження. Перш ніж переходити до дій,
необхідно уявити, які потоки інформації необхідні між людьми і в чому конкретно повинна полягати істотність
змін. В інноваційному проекті повинно бути визначено, кому, від кого, коли і яка саме інформація необхідна
для виконання роботи.
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
slovnyk.net. 2. Коюда О. П. Інноваційна культура та її характерні особливості / О.П. Коюда, О.А. Небилиця //
Проблеми науки. – 2009. – № 7. – С. 15–20. 3. Ларичева Е.А. Развитие инновационной культуры на предприятии
/ Е.А. Ларичева //метод. посіб. /Р.В. Миленкова. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – 75с. 4. Реутов В.Є. Організаційна
культура як важіль інноваційної мотивації на підприємствах/ В.Є. Реутов // Інвестиції: практика та досвід. –
2009. – № 23. – С. 13–15.
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СТАРТАП-КОМПАНІЇ: БІЗНЕС НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙ
Інноваційний розвиток підприємства є запорукою його ефективного функціонування. Проте, часто
підприємства не мають достатньої змоги організувати свій інноваційний поступ у необхідній мірі: дороговизна
науково-дослідних робіт, висока вартість впровадження нової технології (продукту) із одночасно високим
ризиком несприйняття її ринком тощо.
З огляду на ці та інші моменти, все більшої актуальності набуває проблематика створення стартапів –
компаній, основною ідеєю яких є розробка і виведення на ринок інновацій.
Стартап-компанія (англ. Startup-Company), стартап — нещодавно створена компанія (можливо, ще не
зареєстрована офіційно, але серйозно планує стати офіційною), яка формує свій бізнес на засадах інновацій або
інноваційних технологій, ще не вийшла на ринок або лише почала на нього виходити і володіє обмеженим
набором ресурсів[1].
Інакше кажучи, стартап – це процес виходу на ринок новоствореного підприємства з інноваційним
проектом, як правило, у короткотривалий термін та з мінімальними капіталовкладеннями.
На відміну від звичайної компанії, стартап характеризується:
 інноваційністю;
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 обмеженими початковими інвестиціями (здебільшого це готівка засновників стартапу);
 швидким розвитком (в середньому 3-4 місяці, високотехнологічні стартапи – до року);
 невисокими шансами на успіх (близько 70% стартапів ще на першому році припиняють існування, а з
решти 40% не доживає до другого року);
 невеликим колективом (2-5 осіб).
«Сприятливим» фактором виникнення стартапів є негнучкість великих компаній, які успішно продають
існуючі продукти, проте створення нових яким дається нелегко – як в технологічному, так і в організаційному
аспектах.
Отже, з метою підвищення своєї конкурентоспроможності та мінімізації витрат на розробку нового
продукту або створення нової технологічної лінії, великі компанії часто купують успішні стартапи.
Серед найвідоміших стартапів виділяють: Facebook, Vkontakte, Оdnoklassniki, (виходячи з визначення
стартап-компанії, ключовою є оригінальна ідея, а отже стартапом можна вважати тільки Facebook, наступні є
його успішними копіями), Twitter, MySpace, Bebo, Wikipedia, Google, Microsoft, Apple Computer inc., PayPal,
Ryanair, відеохостинг YouTube, фотохостинг Flickr тощо.
При вивченні розвитку стартапів виділяють такі основні стадії[2]:
 посівна стадія (формування стартового капіталу після написання проекту на папері);
 стадія запуску (компанія оголосила про свій вихід на ринок, проте ще не має історії);
 стадія зростання (активне зростання фірми після виходу на ринок);
 стадія розширення (основні цілі компанії на цьому етапі – розширення бізнесу, збільшення обсягів
продажу, ринкової частки, обсягів виробництва, офісних площ тощо);
 стадія «виходу» (вихід з компанії інвестора, що супроводжується продажем пакету акцій, якими він
володіє).
Фундаментом для створення стартапу є ідея, яку може генерувати як досвідчений робітник, так і студент
вищого навчального закладу. Інноваційна ідея є основним ресурсом стартапу, за її придбання багато
підприємців готові заплатити значні кошти.
Ще одним фактором успіху стартапу є затребуваність цієї ідеї, адже новаторська ідея не завжди передбачає
значну ефективність при її реалізації.
Інвестуванням стартапів займаються венчурні фонди (зазвичай об’єктом їхньої фінансової підтримки є
компанії, які нещодавно війшли на ринок та не мають коштів для повноцінного старту) та бізнес-ангели
(приватні інвестори, які самостійно визначають об'єкт інвестування, здебільшого вкладають у нього свої гроші
ще на етапі становлення ідеї). Слід відзначити, що стартапи користуються податковими пільгами.
Серед проблем створення стартапів на теренах України доцільно відмітити те, що в державі відсутня
велика клієнтська база, що дає змогу розробляти дороговартісні інноваційні проекти. Населенння України
складає 45 млн. осіб, проте темпи поширення Інтернету є одними з найнижчих у Європі, близько 43,9%
(2013р.).
Вітчизняні проекти спрямовані на внутрішній ринок, що унеможливлює застосування розробок на
глобальному рівні. Вітчизняному ринку притаманна непрозорість.
Ці та інші проблеми характерні для країн з перехідною економікою. Такий складний фінансовоекономічний стан є еволюційною формою нашої економіки, отже нині необхідно використовувати всі існуючі
резерви, щоб його долати. Старатапи є однією з можливих і реальних форм стимулювання інноваційного
поступу в Україні.
1. Вільна енциклопедія (українська): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/
Стартап. 2. Меркурій: Фінанси, Бізнес-плани, Ідеї…: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
mercury.kiev.ua/shho-take-startap-startup/
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Лук’янович М.С.
гр. ЕП-22
Науковий керівник – к.е.н., доц. Мрихіна О.Б.
СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
В нинішніх економічних умовах конкурентоспроможність підприємств першочергово залежить від
ефективності господарювання, інноваційної активності, гнучкості в управлінні змінами.
З огляду на це, в Україні все більшої популярності набувають послуги інжинірингових фірм: інженернотехнічні та консультативні послуги щодо створення об’єктів промисловості, виробничої та соціальної
інфраструктур тощо. Ці послуги містять комплекс робіт, який включає техніко-економічні дослідження та
обґрунтування, лабораторні або експериментальні випробування технології або дослідного взірця, розробку
структурних частин проекту, технологічний супровід під час освоєння технології чи обладнання,
консультування в процесі реалізації проекту тощо[1].
Інжиніринг є однією з форм підвищення ефективності бізнесу, що розпочала свій розвиток у провідних
країнах світу у другій половині минулого століття. Нині сучасних інжинірингових рішень потребують
підприємства різних галузей і масштабів діяльності. В Україні особливо актуальним є інжиніринг у будівельній
сфері.
З позицій вивчення становлення вітчизняного ринку інжинірингових послуг варто відзначити, що його
умовно поділяють на ринки інженерно-консультаційних та інженерно-будівельних послуг. Перший тип
включає технічні послуги у вигляді консультацій, що стосуються цивільного будівництва (аеродромів,
транспортних магістралей, міського будівництва тощо) та промислових об’єктів, що використовують
специфічні технологічні процеси.
Своєю чергою, інженерно-будівельні фірми надають повний комплекс послуг: проектування об’єкта,
постачання устаткування, монтаж, налагодження і введення обладнання в експлуатацію. Також вони
спеціалізуються на розробці промислових об’єктів, заснованих на використанні специфічних технологічних
процесів.
Окремо виділяють послуги реінжинірингу, що полягають у наданні рекомендацій стосовно реорганізації та
управління змінами у виробничо-торгівельних та інвестиційних процесах господарських об’єктів.
Розвиток інжинірингу у його сучасній формі в Україні бере початок ще за радянських часів, приблизно від
50-х років XX ст., коли створювалися різноманітні проектно-дослідницькі комплекси, що обумовлювалося
розквітом інженерної справи.
Проте відсутність конкуренції та особливості планової економіки призвели до занепаду цієї галузі.
Поступ української економіки та становлення ринку інжинірингових послуг зумовило потребу у
вітчизняних підприємств у зверненні до іноземних інжинірингових фірм (зокрема американської фірми
Fluor[2], що налічує 40 тис. працівників та отримує дохід у сумі близько $ 27 млрд. на рік).
У 2000-х рр. із поступовим відродженням будівельної галузі, яка більше за інших потребує послуг
інжинірингу, та у зв’язку із надто високими цінами на послуги іноземного інжинірингу в Україні
розпочинається поступове створення вітчизняних інжинірингових фірм:
 «Продекологія» (будівельна промисловість),
 «Флора інжиніринг» (ландшафтна індустрія),
 «Інгвар інжиніринг» (автоелектроніка та тюнінг) та інші.
Головною проблемою становлення ринку інжинірингових послуг в Україні є:
 дефіцит кваліфікованих кадрів,
 неповна, а часто і застаріла законодавчо-нормативна база,
 певний рівень корумпованості тощо.
Проблеми полягають і в системі визначення вартості проектних та будівельних робіт, яка у багатьох
частинах потребує удосконалення тощо. Ці та інші проблеми характерні для економіки перехідного періоду.
На основі вивчення цієї проблематики нами запропоновано окремі напрямки, на які необхідно звернути
увагу з метою створення сприятливих умов щодо ефективного розвитку інжинірингу в Україні:
 організація професійної інжинірингової спільноти (формування міцної спільноти фахівців для
стимулювання розвитку стандартів якості, впровадження системи гарантування виконання зобов'язань тощо);
 розвиток наукового потенціалу та бази знань в інжиніринговій сфері (для доведення НДДКР до стадії
виробництва);
 кадрове забезпечення інжинірингової галузі (створення нової системи підготовки та перепідготовки
інженерних кадрів, що дасть змогу підвищити професійний рівень інжинірингових компаній);
 формування попиту на інжиніринг (інжиніринг є інноваційною основою розвитку економіки України,
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саме він сприяє удосконаленню та модернізації виробництва).
1. Безручко О.О. Особливості та основні проблеми розвитку інжинірингових послуг в Україні:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: rusnauka.com/19_DSN_2010/Economics/70080.doc.htm 2. Інтернетжурнал «Мистер Вульф»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: mrwolf.ru/Kariera_i_biznes/Pro4ee/8658

Маліновський А.С.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Стояновський А.Р.
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ ТА БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Формування принципів ефективної взаємодії наукової та бізнесової сфер, а також ефективне використання
їх інноваційного потенціалу через розвиток малого і середнього наукомісткого бізнесу – це одне з
першочергових завдань, що потребує вирішення на шляху до становлення вітчизняної економіки.
Умовно можна виділити три рівні співпраці науки та бізнесу[1]:
 низький рівень – діяльність наукового та бізнес середовища відбувається самостійно і відокремлено одне
від одного;
 середній рівень – співпраця між науковим та бізнесовим середовищем носить точковий та несистемний
характер, а її ефективність є невисокою;
 високий рівень – співпраця між науковим та бізнес середовищем носить системний характер, а її
ефективність є на високому рівні.
За оцінками науковців, сьогодні розвиток взаємовідносин науки та бізнесу в Україні перебуває на
середньому рівні.
Ці дві сфери тільки починають рухатись у напрямку до ефективної та продуктивної спільної діяльності.
Співпраця між наукою та бізнесом може проявлятись у різних формах, зокрема:
 утворення консорціумів у складі промислових компаній, навчальних закладів, наукових установ для
проведення спільних наукових досліджень;
 створення науково-дослідних систем, що характеризуються великою кількістю інноваційних центрів,
технологічних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
 створення малих інноваційних підприємств (start-up, spin-off компаній);
 створення на підприємствах науково-дослідних дільниць, лабораторій тощо;
 інші форми співпраці.
На сьогодні все більше зростає пріоритетність спільної діяльності науки та бізнесу, все частіше перед
підприємствами постають питання щодо підвищення рівня їх конкурентоспроможності.
А перед науковцями – питання щодо можливості впровадження позитивних результатів їх наукових
досліджень.
Позитивного результату, як для одних так і для інших можна досягнути, зокрема, за допомогою
впровадження інновацій у виробничо-господарській діяльності вітчизняних підприємств.
Проте існують причини, через які інновації не можуть бути впроваджені, основні з них це:
 даний товар чи послуга є надто дорогою для споживача;
 на ринку існує товар-замінник;
 ще не настав час для впровадження даного товару чи послуги.
Також існують бар’єри, що перешкоджають ефективній взаємодії науки та бізнес-середовища, які мають
різну природу:
 економічну,
 юридичну,
 організаційну тощо.
Серед них можна виділити такі основні бар’єри взаємодії науки та бізнесу:
 Недостатня компетентність суб’єктів інноваційної діяльності;[3]
 Недостатнє фінансування інноваційної діяльності;
 Недосконала нормативно-правова база інноваційної діяльності;
 Відсутність ефективної інноваційної інфраструктури;[3]
 Неефективний інноваційний менеджмент.
Ці та інші проблеми заважають якісній співпраці науки та бізнесу, що є негативним як для них, так і для
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економіки країни в цілому.
Враховуючи, що співпраця науки та бізнесу в Україні перебуває тільки на середньому рівні, можна
сказати, що для цих двох сфер існує великий потенціал для розвитку.
Таким чином, тільки вирішивши ці та інші проблеми, можна налагодити спільну якісну та продуктивну
діяльність науки і бізнесу.
1. Інформаційний вісник «Молоді науковці» - Випуск №6. – ЛММГО «Пантеон наук». – Л.:2010:
[Електронний ресурс].: Режим доступу: panteon-nauk.org.ua/_ld/0/20_Young_scientist.pdf; 2. Стратегія
інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів діяльність: [Електронний
ресурс].: Режим доступу: kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/ articl?art_id=47920 3. Цибульов П.М.,
Корсун В.Ф. Бар’єри на шляху комерціалізації результатів наукових досліджень в Україні: [Електронний
ресурс].: Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/all/scinn/2009_6/ Cybuliov.pdf.

Меда Н.П.
гр. ЕКПм-11
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Кравець А.В.
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
З метою ефективного управління фінансами підприємств необхідно удосконалювати і розвивати наявні, а
також розробляти нові підходи, що враховують особливості трансформаційного періоду економіки України.
Нині єдиного підходу до формування фінансової стратегії немає. У зв’язку з цим варто розглянути позиції
різних авторів щодо характеристики підходів до формування та оцінювання фінансової стратегії підприємства.
Науковець Бланк І.О. виділяє вісім етапів розроблення фінансової стратегії, до яких входить[1]: визначення
загального періоду формування фінансової стратегії; дослідження факторів фінансового середовища; оцінка
сильних і слабких сторін фінансової діяльності організації; комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції
організації; формування стратегічних цілей фінансової діяльності; розроблення цільових стратегічних
нормативів фінансової діяльності; прийняття основних стратегічних фінансових рішень; оцінка розробленої
фінансової стратегії, а також два етапи реалізації стратегії: забезпечення реалізації фінансової стратегії і
організація контролю за її реалізацією.
Ансофф І. передбачає оцінку рівня мобілізації можливостей, що реалізується за таким порядком: аналіз
окремих факторів, які організують поточний потенціал організації; визначення потенціалу, необхідного для
реалізації «оптимальної» стратегії; розрахунок співвідношення бальних оцінок, які характеризують
відповідність наявних можливостей оптимальним.
У своїй роботі Довгань Л.Є. розглядає методику[2] діагностування загальної ефективності діяльності
організації, яка проводиться з метою визначення можливих і необхідних напрямів удосконалення діяльності за
такими напрямами: показники ефективності організації; оцінка результативності організації; аналіз зростання
масштабів діяльності; оцінка підвищення вартості організації.
Маслєнніков О.Ю. виділяє наступне[3]: визначення періоду реалізації фінансово стратегії; визначення
стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства; розробка фінансової політики; уточнення цілей
фінансової стратегії; оцінка розробленої стратегії та її виконання.
Науковці Франшон Ж. та Романе І. передбачають побудову матриці, яка ґрунтується на розрахунку трьох
коефіцієнтів: результат господарської діяльності, результат фінансової діяльності, результат фінансовогосподарської діяльності. Матриця фінансових стратегій дає змогу визначати поточне положення підприємства
стосовно фінансового ризику, розглядати ситуацію в динаміці та прогнозувати зміни фінансової стратегії[4].
Дослідник Падерін Н.Д. передбачає такі етапи щодо формування фінансової стратегії підприємства[5]:
визначення головної цілі/місії фінансової стратегії підприємства; аналіз внутрішнього та зовнішнього
фінансового середовища; оцінка конкурентоспроможності підприємства чи продукції; розробка варіантів
фінансової стратегії; оцінка та вибір оптимального варіанта фінансової стратегії; оформлення та затвердження
фін. стратегії як документа; реалізація розробленої стратегії; оцінка виконання стратегії/місії. Більшість
науковців націлені на дослідження фінансових напрямів роботи підприємства. Зокрема, науковці І.О. Бланк,
Н.Д. Падерін, М.М. Лещенко пропонують здійснювати комплексну оцінку стратегічної фінансової позиції та
конкурентоспроможності підприємства. В доповнення цього підходу І. Ансофф визначає також потенціал, який
необхідний для реалізації «оптимальної» стратегії. В противагу наведеним дослідникам, науковці Ж. Франшон і
І. Романе пропонують матрицю фінансових стратегій, яка дає змогу визначати поточне положення
підприємства стосовно фінансового ризику, розглядати ситуацію в динаміці та прогнозувати зміни фінансової
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стратегії.
Нині існують різні підходи до формування фінансової стратегії, проте більшість з них приділяють увагу
окремим аспектам фінансової діяльності підприємства. Немає єдиного комплексного підходу і це в свою чергу
провокує різне тлумачення поняття «фінансова стратегія» та унеможливлює порівняння ефективності
використання фінансової стратегії на конкуруючих підприємствах. Узагальнивши їх вважаємо, що фінансова
стратегія це - управління фінансовою діяльністю підприємства, яке націлене на ефективне використання
наявних фінансових ресурсів, формування фінансових резервів та підвищення фінансового потенціалу
підприємства за умов коливань ринкової кон’юнктури.
1. Фінансова стратегія підприємства: монографія / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, О.В. Корольова-Казанська,
І.Г. Ганечко. – К.: КНТЕУ, 2009, 147с. 2. Довгань Л.Є. Стратегічне управління навчальний посібник /
Л.Є. Довгань, Г.В. Блакита // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка: Збірник наукових
праць. – 2011. – Вип. 32. – С.154–157. 3. Маслєнніков О.Ю. Фінансова стратегія та планування в умовах
становлення ринку / О.Ю. Маслєнніков, А.Я. Шпачук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук,-техн. праць, –
Л.: НЛТУ України. – 2007.– Вип. 17.3. – С. 260-262. 4. Семенов А.Г. Матриця фінансових стратегій / А.Г.
Семенов // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 2. – С. 139-143. 5. Падерин Н.Д. Стратегическое
планирование на промышленном предприятии / Н.Д. Падерин, Л.М. Полевая // Вісник економічної науки
України. – 2008. – № 2. – С. 129–131.
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СУТНІСТЬ ТА МОДЕЛІ ОТРИМАННЯ ДОХОДІВ СТАРТАП ПРОЕКТІВ
Сьогодні у світі існує велика кількість стартапів. Стартапом прийнято називати компанію, яка нещодавно є
створена, і яка тільки починає виходити на ринок. Зазвичай такі компанії володіють обмеженим набором
ресурсів, але в їх основі покладений креативний, інноваційний проект. Успіх таких проектів забезпечує вдале
поєднання ідеї і капіталу. Практично всі стартапи мають на меті отримання прибутку.
Розглянемо за рахунок чого стартапи можуть отримувати прибуток і які моделі доцільно використовувати
для різних видів бізнесу. Дослідники[1, 2, 3] розглядають значну кількість моделей отримання доходів
стартапом, у таблиці нами згруповані основні з них і наведені приклади їх успішного використання.
Таблиця
Характеристика моделей отримання доходів стартап проектами
Модель

Характеристика

Безкоштовні
продукти та
послуги

Послуги надаються безкоштовно, а дохід надходить від розміщення реклами

Преміум модель
Видаткова модель
Передплатна
модель
Безкоштовні
продукти, платні
послуги

Базовий пакет послуг є безкоштовними, але за додаткову плату клієнт може
отримати додаткові послуги, які значно розширюють можливості базового
набору. Для цього також потрібні значні інвестиції та реальна робота
У цій моделі ціна на продукцію встановлюються на рівні в 2-4 рази вище її
собівартості
Популярна модель, за якої клієнти щомісяця або щорічно вносять відносно
невеликі платежі, за користування послугою/продуктом

Приклад
використання
Соціальні мережі:
“Facebook”,
“ВКонтакте”
Програмне
забезпечення,
антивірусні програми
Новітні технології
Онлайн-проекти

У цій моделі продукт надається безкоштовно, проте клієнтові доводиться
оплатити установку, настройку, навчання та інші послуги

Цифрове і
супутникове
телебачення

Пакетна модель

Модель передбачає надання одразу кількох продуктів / послуг з різною
вартістю і цінністю. Основним завданням є формування рентабельних
пакетів з урахуванням сумісності та якості продукції, її
конкурентоспроможності, а також лояльності клієнтів

Microsoft з її
операційною
системою Windows

Відстрочена
модель

Базовий блок продається нижче собівартості, а основний дохід отримується
завдяки продажу дорогих витратних матеріалів

Ф'ючерсна модель

Розрахована на отримання доходів щодо досягнення критичної маси клієнтів
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Купівля дешевого
принтеру з дорогими
картриджами
Модель Twitter'а

Отже, моделі отримання доходу дають можливість підприємцю визначитись з ціновою стратегією на ринку
і визначити основні пріоритети у подальшому розвитку. Перед тим як обрати модель необхідно підготувати
теоретичний аналіз проекту, здійснити дослідження ринку і провести маркетингову підготовку для просування
стартапу в майбутньому.
Загалом встановлення цін на продукти та послуги є одним з найбільш складних завдань для засновників
стартапів. Наслідки цього рішення впливають на репутацію бізнесу і його життєздатність у довгостроковій
перспективі.
Вибір моделі отримання доходів залежить від вашої бізнес - стратегії, ситуації на ринку, клієнтської бази, а
також від моделі ціноутворення ваших конкурентів. Звідси виходить фундаментальне завдання - встановити
таку ціну, яка влаштовувала б клієнта і приносила запланований прибуток.
1. Бланк С. Стартап: Настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф // Пер. с англ. — М.: Альпина
Паблишер, 2013. — 616с. 2. Рид Х. Жизнь как стартап. Строй карьеру по законам Кремниевой долины
/Хоффман Рид, Касноча Бен // 2012.- 240с. 3. Лиса Н.В. Проблеми венчурного інвестування в Україні /
Н.В. Лиса, О.В. Коломієць // Актуальні питання сучасної економіки, Зб. Науково-практичної конференції УДАУ
від 20 січня 2010р. – №15. — С. 21.
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ПРИЧИНИ ТІНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
Серйозною проблемою України є тінізація економіки, яка зокрема проявляється в тінізації заробітної
плати, що в свою чергу негативно впливає на рівень ВВП держави та інші важливі макро- показники.
Розглянемо можливі причини виникнення цього явища.
Згідно проведеного аналізу[1] загальне навантаження на фонд оплати праці становить 56,6 %: 3,6%
виплачує найманий працівник, 38% - підприємство, до того ж із зарплати працівника відраховується 15відсотковий податок з доходу.
Значній частині українських підприємців (згідно зі статистичними даними - близько 40%) не під силу такі
виплати. Новим податковим кодексом передбачено зниження ПДВ (до 17%), та поступове зниження податку на
прибуток підприємств (до 16%) і податку на дивіденди (до 5%), проте в якості компенсації планується ввести
податок з обороту зі ставками 1% і 2%.
Чи достатньо буде таких змін для подолання тінізації заробітної плати поки не відомо, а й надалі
навантаження на підприємців високе, тому більшість з них оптимізують фінансові потоки і проводять тіньові
операції, зокрема й з оплати праці.
Нині розрізняють такі форми нарахування заробітної плати: чорна, сіра і біла[2]. Так, «чорна» зарплата, або
її ще називають заробітна плата «у конверті» виплачується працівникам, які офіційно не працюють на
підприємстві. При цьому сума доходу працівником отримується нефіксовано. Працівник, який отримує таку
заробітню плату є соціально не захищений, адже при цьому особа на сплачує податків та немає відрахувань у
пенсійний фонд.
На сьогоднішній день[1] більшість працездатних українців (близько 60% від загальної кількості населення)
продовжують підтримувати тіньову зарплатну схему. Підтвердила це і організація економічного
співробітництва та розвитку, за спостереженнями якої, така схема в наших громадян асоціюється переважно зі
збільшенням їхніх доходів.
Другий вид тінізації заробітної плати, який використовують підприємства це - «сіра» зарплата, яку
нараховують працівнику, який офіційно працює на підприємстві, має фіксований дохід, але тільки певна його
частина нараховується офіційно, решта коштів працівник отримує «у конверті». Більшість тіньових фінансових
ресурсів, створених за рахунок тінізації заробітної плати сформовані саме завдяки такій схемі.
В державі також є підприємства, які працюють за «білою» схемою нарахування зарплати. За цих умов
фінансові та правові відносини між роботодавцем і працівником обумовлені і зафіксовані у документах та в
повній мірі регулюються Трудовим кодексом[2].
Для розв'язання вищезгаданих проблем доцільно вжити заходів, які допомогли б удосконалити податкову
політику держави, та забезпечили детінізацію цього сектора економіки, зокрема важливо: спростити вимоги до
амортизації активів підприємств; не піднімати ставку податку з доходів фізичних осіб більше 15 %; зменшити
розмір відрахувань до фонду заробітної плати[3].
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Важливим у процесі детінізації заробітньої плати є враховання позитивного зарубіжного досвіду.
Проаналізувавши системи оподаткування різних країн, вважаємо за доцільне зупинитись на розгляді системи
оподаткування Данії.
Система оподаткування Данії, на нашу думку, є проста і функціональна. Прибутковий податок з фізичних
осіб у цій системі є одним з найважливіших, оскільки забезпечує близько половини загальної суми податкових
надходжень. Ставки податку диференційовано залежно від доходу і перебуває у межах від 5 до 15%. Основна
податкова ставка становить 5,5% і розраховується виходячи з оподатковуваного доходу після вирахування
неоподатковуваного мінімуму. Якщо дохід платника податків становить менше 198000 датських крон (близько
26550 євро) на рік, він сплачує податок лише за основною ставкою. Середня податкова ставка становить 6% і
розраховується на основі особистого доходу й частини доходу від капіталу. Податок розраховується тільки на
частину доходу, що перевищує оподатковуваний за основною ставкою дохід. Внесок до Фонду ринку праці
розраховується як відсоток від суми особистого доходу виходячи з величини сумарного особистого доходу без
урахування будь-яких відрахувань і становить 8%.
Отже, тінізація зарплати є національною проблемою, яка негативно в пливає як на економіку України, так і
на добробут населення.
На рівні держави використання зарплат «у конвертах» призводить до зменшення надходжень до місцевих
та державного бюджетів, пенсійного фонду.
На рівні окремого працівника не зараховується трудовий стаж, немає гарантованого розміру заробітної
плати, не надаються соціальні гарантії, а отже при досягнення пенсійного віку така особа буде отримувати
мінімальний розмір пенсії.
1. Данилишин В.І. Стефанків О.М. Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації.
Ефективна економіка[Електронне наукове фахове видання]. – 2011. – № 8. 2. «Чорну», «Білу» або «Сіру»
зарплати? Що обрати? / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ptngu.com. 3. Податкова політика України /
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: ua.textreferat.com.
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ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НА РИНОК НОВИХ СТРАХОВИХ
ПРОДУКТІВ
Страховики як в Україні, так і в економічно розвинених країнах, досить рідко вдаються до розробки нових
страхових продуктів, вважаючи за краще модернізувати наявні у них пакети послуг чи копіювати вдалі
розробки ринкових лідерів. Тому в останній час в Україні в середовищі страховиків підвищився інтерес до
успішних дій компаній, що займають на ринку передові позиції.[2].
Щоб забезпечити високий рівень продажів, страховий продукт повинен:
 містити одну або декілька простих і зрозумілих для споживача ідей, що виправдовують його покупку;
 перевершувати за своїми споживчими властивостями аналогічну продукцію конкурентів;
 при цьому не виділятися в ряді аналогічних продуктів за своєю ціною в гірший бік.
Збільшенню числа продажів страхової продукції сприяє спрощення розуміння клієнтами її економічного
механізму, а також вигод, забезпечуваних продуктом. Розробка нового продукту включає в себе ряд
характерних етапів[3].
Першим етапом є попереднє дослідження для розробки продукту. При цьому відбувається пошук ідеї
нового продукту, економічний аналіз ідеї, оцінка можливостей страховика, збір інформації про потенційний
ринок та цільовий сегмент майбутнього продукту, аналіз конкуренції на ньому, а також проведення
маркетингових досліджень і актуальних розрахунків відносності перспективності обраного сегмента.
Початковою стадією роботи над будь-яким страховим продуктом є поява основної ідеї, що спирається на
дослідження страхового ринку і яка витікає з нього. Велике значення має те, що страхові продукти не
патентуються, у зв'язку з чим копіювання вдалих розробок конкурентами відбувається дуже швидко. Виходом є
розробка таких продуктів, які не піддаються широкому розповсюдженню копій, наприклад, послуг, що
вимагають великих фінансових вкладень в інфраструктуру і тривалої підготовки персоналу.
До таких продуктів відноситься, наприклад, сучасне автострахування, що передбачає створення або
розвиток контактів з мережею авторемонтних майстерень, придбання машин - евакуаторів, створення
автопарку машин, що пропонуються страхувальникам замість пошкоджених на час їх ремонту, організацію
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диспетчерського центру зі своєю системою зв'язку і т.п.
Другий етап передбачає розробку технічного боку нового продукту і його рекламної оболонки.
Визначаються гарантії, страхові суми, франшизи, тарифи, особливі умови договорів (зокрема, умови
дострокового розірвання контракту, що особливо важливо при страхуванні життя), бонус (участь
страхувальника у прибутках страховика), страхові премії, умови їх перерахування і т.п. Проводиться
юридичний аналіз умов страхування. На даному етапі надзвичайно важливо визначити ступінь привабливості
страхового продукту для потенційної клієнтури. Для цього може бути використано тестування страхового
продукту на певному сегменті.
Третій етап складається з розробки маркетингової стратегії для нового продукту при його просуванні на
ринок. Важлива складова роботи в плані розробки нового продукту – це планування маркетингових зусиль та їх
комерціалізації. Планування маркетингових зусиль включає в себе виділення певного бюджету на рекламу,
стимулювання продажів, спеціальну підготовку агентів або підготовку спеціалізованої системи збуту страхової
продукції. Після цього на підставі наявної попередньо зібраної інформації робиться прогноз прибутків від
продажу страхового продукту і витрат на його просування на ринок.
Властивості страхового продукту, хоча і є найважливішим елементом, що визначає вибір страхувальника,
але в Україні на першому місці властивості самого страховика - в першу чергу, його надійність.
Це пов'язано з тим, що основна причина відмови клієнтів від страхування - це ненадійність страховиків, що
ставить під питання самі страхові відносини. Клієнти українських компаній згодні платити більше, і йдуть на
менш вигідні умови, якщо знають, що компанія виплатить їм страхове відшкодування.
По мірі розвитку страхування, рівень надійності українських страховиків буде підвищуватися до певного
рівня, що забезпечить довіру споживачів, як це вже відбулося в розвинених країнах. Це неодмінно підвищить
значення фактора якості страхового захисту[2].
Облік всіх інтересів страхувальника і його активне залучення в інтерактивний процес розробки і створення
нових страхових продуктів дадуть змогу страховикам:
 значно розширити свою клієнтську базу;
 знизити свої операційні витрати;
 збільшити обсяги зібраних страхових премій[1].
1. Прядка А. Загальне та відмінне “страхового продукту” та “страхової послуги” [Електронний ресурс] /
А. Прядка // Страхова справа. – 2007. – № 1(25). – Режим доступу: forinsurer.com/public/08/06/27/3521.
2. Тихонов С. Отличительные признаки страхового продукта / С. Тихонов // Страховое ревю. – 2006. – №
2(142). – С. 16-18 3. Сайт Бібліотека економіста library.if.ua/
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ТУРИСТИЧНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ
Туристична привабливість регіону – це наявність туристичних ресурсів, сучасної розвиненої матеріальнотехнічної бази туризму, доступної і достатньої інформації про регіон, які б відповідали потребам туристів і
забезпечували досягнення максимального соціально-економічного ефекту. Туризм є однією з найбільш
динамічних та перспективних галузей світової економіки. Його частка становить близько 12% світового
валового внутрішнього продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, 5% усіх
податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами. За прогнозами експертів ВТО, число поїздок в
світі до 2020 року досягне 1,6 мільярда туристських прибуттів, з яких 717 млн. припаде на Європу[1].
Наявні туристичні ресурси сприяють виходу України на світовий туристичний ринок. Але навіть значний
туристичний потенціал ще не дає гарантії успішного розвитку туристичної індустрії. Для підвищення
ефективності роботи туристичної сфери економіки необхідно регулювати цим процесом як на
загальнонаціональному рівні, так і в регіонах.
Рівень забезпеченості України туристичними ресурсами є дуже високим. В Україні налічується понад 200
тисяч об’єктів пізнавального туризму, понад 300 музеїв[2]. Водночас рівень забезпеченості України
туристичною інфраструктурою є недостатнім. Найістотніша проблема – відсутність достатньої кількості
готельних комплексів, мотелів, хостелів.
Звертаючи увагу на транспортну інфраструктуру, зазначимо, що незважаючи на загальне збільшення
довжини доріг з твердим покриттям, проблемою залишається стан та якість дорожньої системи України.
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Успішність функціонування національної туристичної галузі залежить, в основному, від ефективної
системи управління та координації всіх компонентів туристичної привабливості: від туристичних ресурсів та
інфраструктури до залучення інвестицій в їх розвиток та якісне обслуговування. Все це вимагає пошуку шляхів
не лише покращення стану окремих складових туристичної привабливості, але й визначає необхідність
комплексного пошуку заходів її підвищення та максимальної кооперацій і координації всіх суб’єктів
туристичного господарства.
За таких умов розроблені шляхи підвищення туристичної привабливості України як регіону з потужним
природним та історико-культурним туристичним потенціалом, але неефективною політикою державного
регулювання, інформаційного та інвестиційного забезпечення, що визначає невідповідність міжнародним
стандартам існуючої інфраструктури туризму та відсутність попиту на національний туристичний продукт:
- підвищення національної свідомості та інтересу до туристичної спадщини в першу чергу громадян
України;
- створення “Регіональних інформаційних туристичних центрів”, які повинні виконувати широкий спектр
послуг для підприємців у сфері туристичного бізнесу, відпочиваючих, а також потенціальних споживачів;
- запровадження кластерної моделі організації туристичного бізнесу, що забезпечить підвищення
координації дій всіх суб’єктів галузі та розвиток конкурентних переваг регіону шляхом активізації всіх видів
туризму.
Національна туристична галузь хоч і повільними кроками, але починає покращувати свої показники
діяльності і закріплювати позиції на внутрішньому та міжнародному ринках. Як повідомляв УНІАН, кількість
іноземних громадян, які в'їхали до України в 2012 році, зросла на 7,46% порівняно з 2011 роком - до 23,013 млн
осіб.
Згідно з даними Державної служби статистики і Держприкордонслужби України, зокрема кількість
іноземних туристів, які в'їхали до України, скоротилася на 23% - до 940 тис. осіб. Кількість іноземців, які
в'їхали до України зі службовою, діловою або дипломатичною метою, скоротилася на 45,7% - до 644,992 тис.
осіб[4]. Водночас кількість іноземних громадян, які в'їхали до України зі спортивною, культурною або
релігійною метою, зросла більш ніж у 21 раз - до 4,854 млн осіб.
Найбільша кількість іноземців у 2012 році прибула в Україну з Росії - 9,527 млн осіб, Молдови - 4,849 млн
осіб, з Білорусі - 3,092 млн осіб, Польщі - 1,404 млн осіб[5]. А голова Державного агентства з туризму та
курортів України Олена Шаповалова прогнозує, що обсяг в'їзного туризму в Україні за підсумками 2013 року
зросте на 15% порівняно з 2012 роком. Також і Міжнародний портал подорожей Globe Spots оприлюднив
перелік десяти найбільш привабливих країн для відвідування в 2013 році. Україна займає в ньому восьме місце,
випередивши Малаві і Канаду[6].
Саме від того, на скільки ефективно сьогодні буде здійснюватись управління галуззю від мікрорівня туристичного підприємства, до макрорівня – державного регулятора, залежить все її майбутнє, а отже, в значній
мірі й майбутнє економіки України в цілому.
1. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс] – unwto.org.
2. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: Навч. посіб./ О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. Київ: Альтерпрес, 2007. - 369с. 3. Храпко О. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму.
[Електронний ресурс] – intkonf.org. 4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України
[Електронний ресурс] – ukrstat.gov.ua. 5. Електронний ресурс- economics.unian.net. 6. Електоронний ресурсdel.ua
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УПРАВЛІННЯ КАДРОВОЮ СКЛАДОВОЮ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Економічна безпека підприємства є відносно новим напрямом розвитку економічної науки. Багато
науковців трактують це поняття по-різному, а ми схиляємося до думки, що економічна безпека підприємства –
це захищеність його діяльності від внутрішніх і зовнішніх загроз, а також спроможність швидко їх усунути або
пристосуватися до існуючих умов, які не матимуть негативного впливу на його діяльність[1].
Економічна безпека підприємства є однією з найважливіших умов його стабільного функціонування і
розвитку. Саме економічна безпека підприємства виступає рушійною силою у досягненні поставлених цілей.
Економічна безпека підприємства охоплює такі складові[2]: фінансову; техніко-технологічну; кадрову та
414

інтелектуальну; інформаційну; політико-правову; силову. На думку фахівців, рівень економічної безпеки
підприємства істотно залежить від кадрової та інтелектуальної складової.
Кадрова складова характеризує забезпеченість підприємства працівниками. До основних загроз
економічній безпеці підприємства з боку цієї складової відносять[3]: низька кваліфікація кадрів; плинність
кадрів; фізичне старіння кадрів, старіння їхніх знань і кваліфікації; поєднання основної діяльності з роботою в
інших організаціях, що зумовлює як низьку віддачу працівника, так і можливий витік конфіденційної
інформації за межі підприємства.
Інтелектуальна складова характеризує інтелектуальний потенціал працівників підприємства. Негативні
впливи на цю складову мають такі чинники[3]: звільнення провідних висококваліфікованих працівників, що
зумовлює ослаблення інтелектуального потенціалу підприємства; зниження питомої ваги інженерно-технічних
працівників і науковців у загальній кількості працівників; зниження винахідницької та раціоналізаторської
активності; зниження освітнього рівня працівників і, особливо, осіб апарату управління.
Процес захисту кадрової безпеки підприємства починається з відбирання працівників на наявні вакансії.
Від перевірки професійних характеристик та особистих якостей потенційних працівників, правильного
розставляння їх на робочі місця залежить організація та збалансованість трудового процесу підприємства.
Отже, від осіб, які займаються наймом персоналу, залежить те, чи підприємство може потрапити у небезпеку з
вини працівників.
Правильний підбір і розставляння кадрів є лише одним з початкових моментів формування кадрової та
інтелектуальної складової економічної безпеки підприємства. Надалі рівень кадрової безпеки залежить від
впливу внутрішніх та зовнішніх чинників. До внутрішніх загроз можна віднести такі: неефективна система
мотивації, відсутність чи неефективність системи підвищення кваліфікації працівників, конфлікти у колективі
тощо. Зовнішніми негативними чинниками можуть бути: інфляційні процеси, тиск на співробітників. Тому на
підприємстві необхідно проводити постійний аналіз стану роботи з персоналом[4].
Для підвищення рівня кадрової та інтелектуальної безпеки потрібно використовувати сучасні кадрові
технології, включаючи такі механізми, як ефективна мотивація, атестація, своєчасне запобігання конфліктним
ситуаціям, розумна політика звільнення[4].
Кожному підприємству, крім традиційних кадрових працівників, варто мати соціологів, психологів та
інших спеціалістів у сфері соціальних технологій, що забезпечить: підвищення рівня прихильності колективу
до підприємства; підвищення рівня керованості підприємством; підвищення якості розвитку людського
капіталу. Використання таких підходів забезпечить підвищення вартості підприємства[5].
Досягти бажаного рівня економічної безпеки підприємства можна лише за системного і комплексного
підходу до її організації. Це забезпечує як поточну, так і стратегічну безпеку підприємства. А управління такою
її складовою, як кадровою безпекою, що базується на трудових та етичних відносинах інтелектуального
потенціалу, забезпечить стабільну та ефективну виробничо-господарську діяльність підприємства в поточному
періоді та можливість його розвитку у майбутньому.
1. Мунтіян В.І. Економічна безпека України / В.І. Мунтіян. – К.: КВІЦ, 2009. – 464с. 2. Ортинський В.Л.
Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навч. посібник / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький,
З.Б. Живко. – К.: «Правова єдність», 2009. – 136с. 3. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: навч. посібник. 2-ге
вид., доп. і перероб. / С.М. Ілляшенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220с. 4. Кривов’язюк І.В.
Економічна діагностика: навч. посібник / І.В. Кривов’язюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2013. – 397с.
5. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник. 2-ге вид. / О.С. Іванілов. – К.: Центр навчальної
літератури, 2011. –– 672с.

Салашник Г.Б.
гр. ЕП-42
Науковий керівник – к.е.н., доц. Дашко І. М.
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТНИМИ РИЗИКАМИ
Проблема управління ризиками є надзвичайно широкою та важливою, адже виникає у найрізноманітніших
галузях діяльності людини. Більше того, поняття ризику визначається залежно від сфери застосування порізному, і саме в проектній діяльності (стратегічне планування, управління проектом та оперативне корегування
перебігу його виконання) виникають найрізноманітніші види ризиків.
На сучасному етапі розвитку економіки процес реалізації інвестиційних проектів здебільшого відбувається
в умовах невизначеності й ризику, тому актуальним є виявлення й ідентифікація ризиків, проведення аналізу і
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оцінки ризиків проекту, вибір методів управління, розробка й вживання заходів для зниження цих ризиків,
контроль і оцінка результатів впроваджуваних заходів.
Перш ніж розглядати процес управління проектними ризиками, необхідно визначитись з терміном
„управління”. Управління – це свідомий вплив людини на об’єкти, процеси та їхніх учасників, здійснюваний з
метою надання певної спрямованості діяльності й одержання бажаних результатів.
Під ризиком розуміють імовірність певного рівня втрат фірмою частини своїх ресурсів або недоотримання
доходів, або появу додаткових витрат під час реалізації проекту.
Проектний ризик – можливість виникнення непередбачуваних ситуацій чи ризикових подій в проекті, які
можуть негативно чи позитивно вплинути на досягнення цілей проекту.
До проектних ризиків зазвичай відносять такі: технічні, ризики учасників проекту, юридичні, політичні,
фінансові, маркетингові, екологічні, військові, будівельно-експлуатаційні, специфічні та ін.
Управління проектними ризиками – це процес реагування на події та зміни ризиків в процесі виконання
проекту. При цьому важливим є проведення моніторингу ризиків. Моніторинг ризиків включає контроль
ризиків протягом всього життєвого циклу проекту. Якісний моніторинг ризиків забезпечує управління
інформацією, яка допомагає приймати ефективні рішення до настання ризикових подій.
Проектний ризик є подією або низкою випадкових подій, які наносять шкоду інвестиційному проекту.
Випадковість або непередбачуваність настання подій означає неможливість точно визначити час та місце
виникнення цих збитків. Шкода, заподіяна настанням цих подій – це погіршення або втрата об’єктом
інвестування своїх властивостей.
Управління ризиками проекту поділяється на чотири основні етапи (кроки): визначення ризиків,
оцінювання ризиків, розробка засобів реагування на ризики та контроль ризиків.
Об`єктивний аналіз та ідентифікація проектних ризиків сприяють підвищенню ефективності реалізації
інвестиційного проекту, збільшують прибуток проекту і зменшують можливі збитки при його реалізації.
Управління ризиком передбачає не тільки ідентифікацію, аналіз та оцінку ризику, а й розробку заходів щодо
зниження ризику. До методів зниження ризиків належать:
1. Розподіл ризику фактично реалізується під час підготовки проекту і конкретних документів. Підвищення
ризику в одного з учасників повинно супроводжуватись адекватною зміною в розподілі доходів від проекту.
2. Резервування коштів на покриття непередбачених витрат є способом боротьби з ризиком, що передбачає
встановлення співвідношення між потенційними ризиками, які впливають на вартість проекту, і розміром
витрат, необхідних для подолання збою у виконанні проекту.
3. Страхування ризику — це, по суті, передача певних ризиків страховій компанії.
Отже, управління ризиками передбачає підхід до ризиків і невизначеності не як до статичних, незмінних
подій, а як до подій, на які можна впливати регулюванням окремих параметрів. Практика показує, що,
розробляючи заходи для зменшення ризиків деяких подій у майбутньому проекті, часто доцільно планувати
можливі дії, які зможуть запобігти збільшенню інвестицій, підвищенню цін на продукцію проекту, зменшенню
фізичного обсягу продажу, збільшенню тривалості виробничого та збутового циклу тощо, які до певної міри
зможуть знизити ризик проекту.
Повною мірою жоден з ризиків не є універсальним, а тому лише системне їх використання може дати
належний ефект. Така система повинна реалізувати такі основні функції: виявлення, оцінювання, аналіз ризиків
та управління ними. Чим триваліший горизонт планування проекту, тим більше повинні використовуватися
методи стратегічного планування, а на ближчих – більшого значення набувають власне процеси
координування, управління, і на коротких проміжках часу – диспетчерування, оперативне управління
ресурсами. Повноцінно реалізувати процес управління ризиками можливо лише за умови побудови ієрархічної
моделі, що буде використовуватися в контурі управління. Така модель повинна містити декілька ієрархічних
рівнів для роботи з ризиками.

Тарнавська І.М.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., доц. Ємельянов О.Ю.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
На теперішній час у більшості видів економічної діяльності неможливо досягти успіху без урахування
існуючого конкурентного середовища та вміння вдало маневрувати у ньому. З цією метою менеджери та
фахівці підприємства повинні володіти науково обґрунтованими методами оцінювання його
конкурентоспроможності.
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У літературі, присвяченій питанню оцінювання конкурентоспроможності підприємства, зокрема у
роботах[1, с. 24-26; 2, с. 51-52; 3, с. 76-82 та ін.], подається низка підходів до такого оцінювання. Дані підходи
можуть бути поділеними на декілька груп.
Перша група методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства передбачає використання
показника такого оцінювання, який можна отримати безпосередньо без застосування спеціальних методів
оброблення вхідної інформації, користуючись даними про результати діяльності підприємства та його
конкурентів. При цьому в якості показника оцінювання конкурентоспроможності підприємства може
прийматися рівень ефективності його господарської діяльності, однак, найбільш прийнятним вважається
застосування показника частки певного ринку, яку займає на ньому підприємство.
Друга група методів оцінювання конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів базується на
застосуванні одночасно декількох показників такого оцінювання. При цьому, різні дослідники виокремлюють
різні набори критеріїв оцінювання конкурентоспроможності підприємств, однак, найчастіше застосовується
такий перелік цих критеріїв: ефективність виробничої діяльності підприємства, його фінансовий стан,
ефективність організації збуту, конкурентоспроможність продукції, яку виготовляє підприємство. Кожному з
цих критеріїв відповідає декілька показників, що надають можливість отримати їх кількісну оцінку. Однак,
такий підхід не дозволяє здійснити інтегральну оцінку рівня конкурентоспроможності підприємства.
У зв’язку з цим, більшість дослідників розглядає порівняння підприємств-конкурентів за окремими
показниками їх діяльності лише як один з етапів реалізації методів комплексного оцінювання
конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів, які становлять третю групу підходів до такого оцінювання.
Реалізація цих підходів передбачає таку послідовність дій: відбір часткових показників
конкурентоспроможності підприємств; збір вхідної інформації та розрахунок часткових показників;
нормування часткових показників конкурентоспроможності; поєднання нормованих часткових показників в
одному інтегральному показнику.
Зрештою, четверта група методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства базується на
виокремленні основного чинника, що її зумовлює, а саме – конкурентоспроможності продукції, яку виготовляє
дане підприємство. З цією метою застосовуються як методи комплексної оцінки, так і методи, що передбачають
зіставлення лише двох параметрів конкурентоспроможності товару, а саме – його ціни та якості.
Враховуючи викладене вище, нами пропонується підхід до оцінювання рівня конкурентоспроможності
підприємства, згідно якого цей рівень описується не одним, а декількома упорядкованими показниками
(вектором
показників
конкурентних
переваг
господарюючого
суб’єкта)
залежно
від
типу
конкурентоспроможності,
що
оцінюється.
Зокрема,
з
метою
визначення
рівня
поточної
конкурентоспроможності підприємства на даному ринку за певним видом продукції пропонується
застосовувати два показника, а саме: 1) частку даного ринку, яку може опонувати підприємство, виходячи з
його поточних виробничих, фінансових, збутових та інших можливостей, за якої забезпечується найвищий
рівень ефективності діяльності даного підприємства, а його конкуренти при цьому не зможуть погіршити
своїми діями цей рівень, не зазнавши при цьому певних втрат; 2) рівень відносної ефективності діяльності
даного підприємства, який він досягне, опанувавши цю частку ринку. Зокрема, в якості показника цього рівня
може виступати прогнозне значення відношення прибутковості інвестицій у виготовлення підприємством
продукції у випадку досягнення ним рекомендованої частки ринку до середнього за даним ринком (за
сукупністю усієї продукції певного виду, що надходить на цей ринок) величини цієї прибутковості.
1. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / А. Печенкин, В.
Фомин // Маркетинг. – 2000. - № 2. – с. 23-28. 2. Позняк С.В. Конкурентні переваги і конкурентоспроможність
/ С.В. Позняк // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №1. – С. 50-53. 3. Баумгартен Л.В. Анализ методов
определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за
рубежом. – 2005. - №4 (48). – С. 72-85.

Терлецька Л.Т.
гр. ФК - 23
Науковий керівник – к.е.н., асист. Жураковська М.Б.
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Передумовою активного економічного розвитку є трансфер наукових розробок з науково-дослідної сфери
у виробництво. Проте в Україні, незважаючи на високий рівень вітчизняної науки, трансфер та комерціалізація
технологій не відбуваються належним чином. Ця проблема є однією з найважливіших на сьогодні та є об’єктом
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досліджень у працях багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних вчених. Значний внесок у пошук шляхів
вирішення цієї проблематики зробили Гейгер О., М. Ляшенко, А. Петруненкова, П. Ромер, В. Соловйов, Л.
Федулова, А. Шпак, Ю. Яковець. Вкрай важливим у цій ситуації є чітке усвідомлення сутності явищ, з якими
стикаються вчені при спробі комерціалізації власних винаходів.
Трансфер технологій – це процес, завдяки якому ідея винахідника реалізується в суспільстві та
перетворюється на успіх як для автора, так і для людей, потреби яких вона покликана задовольнити, паралельно
залучаючи до цього учасників інноваційної інфраструктури: інноваційні центри, юристів, інвесторів, банки,
промислові підприємства тощо.
У ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від
14.09.2006 № 143-V подано наступне визначення: «Трансфер технології – це передача технології, що
оформляється шляхом укладення двостороннього або багатостороннього договору між фізичними та/або
юридичними особами, яким установлюються, змінюються або припиняються майнові права і обов’язки щодо
технології та/або її складових»[1].
Комерціалізація технологій – це вид комерційного трансферу технологій, в результаті якого відбувається
реалізація інноваційної продукції та готових інноваційних технологій на ринку через пошук партнерів та
потенційних покупців[2].
Для прикладу, трансфер технологій у США є одним з найважливіших інструментів заробітку грошей і
створення нових робочих місць. Приклади винахідників, чиї ідеї зробили їх мільйонерами: Френк
Епперсон(морозиво на паличці), Гаррі Кувер (супер клей), Рой Планкетт (Тефлон), Роберт Чізбро (вазелін),
Джозеф МакВікер (пластилін), Персі Спенсер (мікрохвильова піч) та інші[3].
У трансфері технологій Україна має значний потенціал, який характеризується значною чисельністю
освітніх установ та високим рівнем науковців. При цьому, фактичне місце України на світовому ринку науковотехнічних досягнень незначне.
Однією із головних причин такого становища є недостатні обсяги фінансування та недосконала його
структура. Основним джерелом фінансування інновацій є кошти підприємств. Понад 90% промислових
підприємств здійснювали інновації за власний рахунок. Однак проблемою є не тільки недостатність обсягів
фінансування, а й неефективне використання коштів на дослідження. Часто має місце спрямування грошей на
проекти, які не мають інноваційного характеру.
Проблеми неефективного трансферу технологій в Україні можна розділити на макрорівневі та
мікрорівневі. Вважаємо, що на макрорівні не створено достатньо ефективного регулятивного середовища,
стимулів, а також не втілюються в життя розроблені програми, в першу чергу, через відсутність фінансування,
в другу чергу, через слабкий рівень контролю та відповідальності за виконанням поставлених завдань. На
мікрорівні – недостатнє фінансування та брак досвіду трансферу та комерціалізації розробок. Отже, причиною
відставання України є не тільки недосконалість регулятивної бази і фінансових механізмів, а також відсутність
практичного досвіду ведення інноваційної діяльності на рівні підприємницьких структур в умовах
глобалізаційних викликів.
Причини низької ефективності трансферу технологій та їх комерціалізації можна усунути за допомогою
об’єднання науки та бізнесу; створення єдиного керівного органу з питань трансферу технологій; державної
підтримки вітчизняних експортерів інноваційної продукції; збільшення продуктивності праці працівників у
наукоємних галузях економіки; розвитку інноваційної інфраструктури.
Носіями майбутнього в сучасному світі, безперечно, є вчені. Вони вивчають надскладні об’єкти,
відкривають нові явища та процеси, а також прагнуть створити новітні технологій для просування держави у
науковій сфері. Саме наука є рушійним механізмом у створенні робочих місць через трансфер технологій та їх
комерціалізацію. Завдяки плідній науці Україна зможе стати конкурентоздатною на світовому ринку.
1. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 №
45, ст.434 2. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки
[Електронний ресурс]. /Зінчук Т.О., Кащук К.М// – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_
gum/znptdau/2012_2_4/18-4-28.pdf 3. 10 випадкових винаходів, які зробили своїх творців мільйонерами
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: liga.net/. – Назва з екрана.
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕІНЖИНІРИНГУ В УКРАЇНІ
Україна має ще достатньо потужний економічний потенціал, проте слабко використовує свої можливості
технологічного та соціально-економічного розвитку. Проблема покращення існуючої ситуації полягає у
необхідності розробки та втілення стратегії інноваційного розвитку економіки на засадах широкого залучення в
інноваційні процеси вітчизняних підприємств. Проте для цього важливо змінити підходи до управління
процесом їх розвитку, що у багатьох випадках вимагає застосування реінжинірингу.
Родоначальники реінжинірингу М. Хаммер і Дж. Чампі трактують його як фундаментальне
переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення
якості функціонування суб’єкта господарювання[1]. Це передбачає інтенсифікацію інноваційних процесів на
підприємстві, спрямовану на досягнення значного покращення його діяльності.
Реінжиніринг (reengineering) – це розробка нових ділових процесів на підприємстві шляхом радикального
перепроектування існуючих процесів та зміни умов ведення бізнесу, що дає можливість отримання суттєвих
додаткових конкурентних переваг[2, с. 225]. Бізнес-процес передбачає створення продукту (продуктів), що
мають цінність для споживача.
Логічна суть реінжинірингу полягає у знаходженні оптимального алгоритму роботи для будь-якого бізнеспроцесу на основі аналізу інформації й перепроектування вихідних форм, що дає змогу усунути «вузькі місця»
в діяльності підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає перехід на процесний підхід в управлінні,
а отже своєчасне, гнучке реагування на зміни середовища бізнесу. Головною метою реінжинірингу є різке
прискорення реакції підприємства на зміни у вимогах споживачів (або на прогноз таких змін) при одночасному
забезпеченні більш низьких витрат на ведення господарської діяльності.
Впровадження реінжинірингу бізнес-процесів забезпечує формування команд процесів, творчий характер
роботи працівників, їх орієнтацію на задоволення потреб клієнтів.
Загалом реінжиніринг бізнес-процесів докорінно змінює трудові завдання, працівників, менеджерів та
систему цінностей. Дані елементи становлять основу діамантової системи бізнесу (business diamond system), яка
орієнтує підприємство на успішне задоволення потреб споживача[3].
Обмежує поширення реінжинірингу на думку Дж. Чампі, недостатнє врахування впливу внутрішніх змін
на відносини компанії із зовнішнім середовищем. Тобто збільшення випуску продукції має чітко поєднуватися
із адекватним приростом споживання, інакше такі зміни не будуть ефективними. Реінжиніринг, в якому
усунено це обмеження, Дж. Чампі назвав X-інжинірингом. У концепції X-інжинірингу перебудові згідно з
вимогами ринку повинні підлягати не тільки внутрішні процеси компанії, але й її зовнішні процеси (зі
споживачами, конкурентами, партнерами і глобальною економікою в цілому).
Трьома основними сферами в Х-інжинірингу є процеси, пропозиції і учасники. Сім кроків, необхідних для
успішної перебудови процесів компанії та здійснення Х-інжинірингу включають: збір і опрацювання важливої
інформації про споживачів; сегментацію споживачів; розробку вигідних пропозицій для кожного споживача;
початок дій з нескладних пропозицій; розуміння партнерів і можливих форм співпраці з ними; здійснення
перебудови процесів на основі найбільш вдалих пропозицій; постійне оцінювання власних пропозицій з точки
зору споживача[4].
Реінжиніринг є сучасним інструментом удосконалення бізнесу, актуальним для умов діяльності
підприємств в Україні. Значна кількість вітчизняних підприємств мають потребу в антикризовому
реінжинірингу. Це дасть їм змогу зміцнити конкурентні переваги та за відносно короткий термін покращити
свій фінансовий стан.
Досвід проведення комплексного реінжинірингу в Україні невеликий. Деяким компаніям не вистачило
«терпіння» довести проект реінжинірингу до кінця, обриваючи його на проміжних результатах, інші
відмовлялися, не витримуючи фінансового навантаження проекту. Однак є ряд вітчизняних компаній, зокрема,
ПАТ ХК «Київміськбуд», які зуміли налагодити гнучку систему управління, готову до подальших змін і
вдосконалень. При розробці реінжинірингових заходів використовують так звані CASE-засоби, зокрема,
стандарти IDEF (Integrated Computer Automated Manufacturing Definition) і методологію ARIS (Architecture of
Integrated Information Systems), які дозволяють моделювати процеси розвитку підприємства з урахуванням
поставлених цілей.
Правильне
і
своєчасне
впровадження
реінжинірингу
дозволить
суттєво
підвищити
конкурентоспроможність українських підприємств і сприятиме їх ефективному розвитку. В процесі
реорганізації систем управління вітчизняними підприємствами на основі реінжинірингу буде суттєво
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удосконалено системи управління їх господарськими, технологічними та інноваційними процесами.
1. Хаммер M. Реінжиніринг корпорації: маніфест революції в бізнесі / M. Хаммер, Д. Чампі. – СПб., 2000. –
332с. 2. Довбенко В.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібник /В.І. Довбенко, В.М. Мельник. – 2-е
вид. випр. і доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 232с. 3. Виноградова О.В. Реінжиніринг
бізнес-процесів у сучасному менеджменті: Монографія. /О.В. Виноградова. - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.ТуганБарановського, 2005.-195с. 4. Champy J. Seven steps to X-engineering [Електронний ресурс] / J. Champy //
Executive Excellence. – 2002. – Том. 19. – Вип. 6. – Режим доступу: elibrary.ru/item.asp?id=6214253.
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СТРАТЕГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Ринкові умови господарювання та сучасні особливості розвитку світової економіки (динамічність
зовнішнього та внутрішнього середовища діяльності підприємства, зростання рівня невизначеності, економічна
нестабільність тощо) зумовили необхідність орієнтації підприємства із досягнення поточних завдань на
довгострокову перспективу діяльності і розвитку. Таким чином, усі управлінські процеси підприємства повинні
бути спрямовані на досягнення довгострокових конкурентних переваг, що зумовлює зростання значення
стратегічного управління як процесу, націленого на реалізацію стратегії підприємства.
Проаналізувавши діяльність вітчизняних підприємств визначено, що тільки 16,5% із них мають чітко
розроблену стратегію з обґрунтованими цілями та критеріями оцінки ефективності. Третина підприємств
(33,9%) використовує окремі елементи стратегічного управління, не маючи на цьому етапі цілісної стратегії.
49,6% підприємств не формують стратегію діяльності зовсім, тобто не здійснюють обґрунтованого
стратегічного управління. При цьому, переважна більшість керівників підприємств (83,4%) визнають
важливість стратегічної орієнтації в сучасних умовах, проте, стратегічні рішення приймаються на
підприємствах найчастіше як відповідь на суттєві зміни у зовнішньому середовищі, особливо у випадках появи
ознак кризового стану і лише на деяких підприємствах 11% розробляється стратегічний план їх діяльності[1,
c.52].
В результаті аналізу діяльності вітчизняних підприємств виявлено, що стратегічне управління ними
перебуває на стадії розвитку. Серед найвагоміших чинників впливу на рівень стратегічного управління на
підприємствах визначено надмірну увагу фінансовим питанням діяльності підприємства, нестабільність його
роботи тощо.
Серед чинників, які спонукали використати елементи стратегічного управління на досліджуваних
підприємствах є: погіршення ключових фінансово-економічних показників (65%), недостатнє задоволення
споживачів, їх додаткові побажання (20%) та невдоволення співробітників існуючими умовами функціонування
(10%), особиста ініціатива керівників з метою отримання додаткових вигід (5%).
Практично всі підприємства, які досліджувались, функціонують на зрілих ринках і знаходяться на стадії
розвитку «Стабілізація». За останній час тільки 10% з них здійснили трансформаційні перетворення, тобто
змінили генеральну стратегію. Перетворюючі зміни мали місце на більшості підприємств (50%), частина (40%)
підприємств вносили принципові коригування в окремі бізнес-процеси, не змінюючи генеральної стратегії та
загальних стратегічних орієнтирів.
На основі проведеного дослідження виявлено показники, які найчастіше плануються на підприємствах у
стратегічному розрізі: прибуток, рентабельність активів, коефіцієнт загальної ліквідності, фінансова стійкість,
ринкова частка, темпи приросту продаж, інтегральний показник конкурентоспроможності, фондовіддача,
трудомісткість, матеріаломісткість, фондомісткість, коефіцієнт оновлення основних засобів, продуктивність
праці, коефіцієнт плинності кадрів, коефіцієнт відповідності кваліфікації робітників ступеню складності
виконуваних ними робіт, витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, витрати за напрямами
інноваційної діяльності підприємства тощо.
Дослідження діяльності декількох підприємств (ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»», ВАТ «Сілур»,
компанія SoftServe, ТзОВ «Маркет Універсал»), які впровадили систему стратегічного управління, показало, що
процес стратегічного управління на всіх підприємствах супроводжується нерозумінням, а відповідно і не
підтримкою стратегічних змін робітниками підприємства. Це свідчить про недостатній рівень реформування
організаційної культури в напряму «культури змін».
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Підтримують та активно беруть участь в змінах робітники тільки п’ятої частини (20%) підприємств
України. У 80% підприємств зберігаються жорсткі, централізовані типи оргструктур. Поширене застосування
системи делегування повноважень мається лише на 20% підприємств. 40% підприємств делегує повноваження
тільки в рамках функцій та завдань середньої стратегічної значущості. П’ята частина підприємств зовсім не
практикує систему делегування[2, c. 97].
На 70% досліджуваних підприємств процес управління змінами здійснюють топ-менеджери, тобто вище
керівництво підприємств. Тільки третина підприємств має спеціально створені підрозділи для управління
стратегічним розвитком. Слід відзначити, що тільки 10% експертів підприємств підкреслили, що мають досвід
залучення зовнішніх консультантів з управління змінами.
Отже, ефективне здійснення стратегічного управління на вітчизняних підприємствах буде можливим за
умови створення ефективних комунікаційної системи та системи мотивації працівників підприємства.
1. Соловій Х.Я. Формування та використання збалансованих систем показників інноваційної діяльності
підприємств: дис. … канд. екон. наук / Х.Я.Соловій. – Л., 2012; 2. Гусєва О.Ю. Проблеми управління
стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах / О.Ю. Гусєва // Бюлетень Міжнародного Нобелівського
економічного форуму. - 2012. - № 1 (5). Том 2. - С. 92-100.

Чекіт М.І.
гр. ЕП-32
Науковий керівник – к.т.н., доц. Гавриляк А.С.
ПОШУКИ ШЛЯХІВ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
В умовах ринкової економіки суб’єкти підприємницької діяльності мають право самостійно визначати ціни
на продукцію, яку вони виробляють. Наявність цього права зумовлює виникнення цінової конкуренції між
виробниками. Кожен з них намагається продати вироблений товар і закріпити своє становище на ринку. На
цінову конкурентоспроможність товару впливають два фактори: ціна реалізації і собівартість продукції.
Собівартість продукції є найважливішим економічним показником діяльності підприємства. Він
відображає в грошовій формі усі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. У
собівартості продукції відображаються всі сторони господарської діяльності підприємства: ступінь
технологічного оснащення виробництва та освоєння технологічних процесів, рівень організації виробництва і
праці, ступінь використання виробничих потужностей. Проблема зниження собівартості продукції є однією з
головних для будь-якого підприємства. Отримання найбільшого доходу при найменших витратах, економії
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів залежить від того, як підприємство вирішує питання, пов'язані зі
зниженням собівартості.
У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі багато авторів досліджували питання, що стосуються
зниження собівартості продукції. Однак серед економістів ще не сформувалася єдина думка про оптимальні
шляхи зниження собівартості продукції.
Технологія планування витрат розглядалася В.В. Пархоменко і А.Г. Бродіним [1, с.235]. А.А Філінков в
своїх дослідженнях акцентував увагу на тому, що собівартість продукції на підприємствах різних галузей
економіки України постійно зростає[2, с. 43]. Він виділив основні причини цього явища: зростання цін на
сировину та матеріали, зростання вартості палива, підвищення тарифів на електроенергію та газ, невеликі
обсяги виготовленої продукції.
Розширив теоретичні розробки в цій області А. Д. Леонов. У своїх наукових працях він виокремив і
обґрунтував основні напрями діяльності, спрямовані на зниження собівартості продукції[3, с.25].
Проте, вітчизняні дослідники вивчають проблему зниження собівартості найчастіше з позиції зменшення
матеріальних витрат, які в Україні займають значну частку в структурі собівартості. Але існують й інші резерви
зниження собівартості, які в даний час досить рідко враховуються на функціонуючих підприємствах, що
призводить до недостатньої ефективності їх діяльності.
Основними джерелами зниження собівартості продукції є:

- Зростання продуктивності праці (за рахунок зростання продуктивності праці досягається економія
заробітної плати тому, що зростання продуктивності праці призводить до скорочення витрат на виробництво
продукції).
- Зменшення витрат на матеріали, паливо, енергію (зменшення витрат на матеріали здійснюється за
допомогою скорочення втрат, заміна дорогих матеріалів більш дешевими, зменшення витрат на постачання
матеріалів, покращення нормування витрат матеріалів).
421

- Застосування ефективніших методів організації управління та обслуговування виробництва, більш
прогресивної техніки.
- Впровадження нової техніки, комплексна механізація і автоматизація виробничих
вдосконалення технології, впровадження прогресивних видів матеріалів.
Зниження собівартості продукції для підприємства дає змогу:

процесів,

- збільшити прибуток підприємства;
- матеріального стимулювання робітників і вирішення соціальних проблем колективу підприємства;
- поліпшити фінансовий стан підприємства і знижує ступінь ризику банкрутства;
- знизити ціни реалізації на свою продукцію, що дозволяє значною мірою підвищити конкурентоздатність
продукції і збільшити обсяг продажів.
Отже, собівартість продукції підприємства є найважливішим узагальнюючим показником економічної
ефективності її виробництва. Зниження собівартості продукції сприяє збільшенню прибутку та підвищенню
конкурентоспроможності. При постійному пошуку нових методів і факторів зниження собівартості продукції
діяльність промислових підприємств в Україні може вийти на новий, більш ефективний рівень функціонування.
1. Волкова О.І. Економіка підприємства / Волкова О.І. / / М.: ІН-ФРА-М, 2011. - С. 235-426. 2. Філімонов А.
Розміри підприємств і собівартість продукції / А. Філімонов / / Економіка України. - 2003. - № 9. - С. 42-46.
3. Леонов А.Д. Шляхи зниження собівартості продукції промислового підприємства / А.Д. Леонов / /
Економіст. - 2010. - № 7. - С. 41.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Сільський (зелений) туризм нині є найбільш динамічно зростаючим перспективним сектором туристичного
господарства в Україні, основне завдання якого полягає у відпочинку туристів від міської інфраструктури,
ознайомленні з історико-культурними пам’ятками та місцевими звичаями і традиціями.
У Європі сільський туризм вважається одним з найбільш популярним. Багатьом європейським споживачам
почали набридати різноманітні екзотичні країни, кращі світові курорти, дорогі готелі, і тому популярним став
відпочинок за містом у приватних сільських господарствах.
Зелений туризм – це не лише споглядання мальовничих пейзажів. Мешканці великих міст їдуть на село,
щоб відпочити від цивілізації, та навчитися різноманітних ремесел, адже господарі часто пропонують майстеркласи з гончарства, бджолярства, полювання, лозоплетіння та багато іншого. Цей вид туризму представляє
національний колорит, який міг би стати приманкою для закордонних відпочивальників, але іноземна клієнтура
становить наразі не більше 20%, адже якість послуг в Україні значно нижча від європейської[1].
Зелений туризм сприяє розвитку малого бізнесу і дає можливість міським мешканцям активно відпочивати
в приватних сільських господарствах, а сільським господарям поліпшити своє фінансове становище. На
сьогоднішній день сільський туризм розвивається у двох напрямах – як додатковий підробіток, коли сільський
житель займається фермерством чи іншим видом діяльності на селі й водночас здає в оренду кілька кімнат
свого будинку, і як основне заняття[2].
Сільський туризм є важливим чинником стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету,
активізації розвитку багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське
господарство тощо). Україна має потенціал для розвитку сільського туризму – в усіх регіонах є пам’ятки історії
та культури світового рівня, унікальні природні заповідники.
Позитивний вплив сільський зелений туризм має на вирішення соціально-економічних проблем села, він
полягає у тому, що розширює сферу зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий
заробіток.
Сільський відпочинок в Україні дасть поштовх для відродження й розвитку традиційної культури:
народної архітектури, мистецтва, промислів - всього, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природнорекреаційними чинниками, є не менш привабливим для відпочиваючих, зокрема іноземців[3].
Однак, є значна кількість перешкод, що стримують розвиток сільського туризму. Зокрема, подальший
розвиток гальмують:
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 невідповідність селянських садиб міжнародним стандартам;
 відсутність спеціальних кредитів спрямованих на фінансування зеленого туризму;
 недостатнє рекламування національного туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному
ринку туристичних послуг;
 відсутність інноваційних проектів та наукових досліджень з питань розвитку перспективних видів
туризму;
 недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної підтримки суб’єктів
підприємництва туристичної галузі з боку держави;
 проблеми розвитку сільського туризму на законодавчому рівні.
Розвиток інфраструктури сільського туризму не вимагає таких значних капіталовкладень, як інші види
туризму і може здійснюватися за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. До того ж близько
двох третин сільського населення в нас безробітні або частково зайняті. За даними опитувань, понад мільйон із
них могли б запропонувати туристам свої помешкання.
Однак офіційно зареєстровано лише близько трьох тисяч селянських садиб, які надають такі послуги. Їх
вартість є невисокою, проживання у вже діючих зелених садибах коливається від 25 до 150 гривень на добу.
Сільський відпочинок має реальну державну перспективу й сприяє поліпшенню соціально-економічної ситуації
в сільській місцевості.
Важливою є державна підтримка розвитку сільського зеленого туризму, який може стати одним з
провідних туристичних напрямків, зокрема серед іноземних туристів. При цьому активний розвиток туризму в
державі сприятиме зміцненню економіки держави, поповненню державного та місцевих бюджетів, збільшенню
туристичного потоку і підвищенню рівня туристичної культури населення.
1. Гальцова І. Зелений туризм: недоліки існуючого законодавства [Електронний ресурс] / І. Гальцова. Режим доступу: justinian.com.ua /article.php?id=2999 2. Філіпенко І. Зелене світло – «зеленим» садибам
(Сільський туризм допоможе боротися з бідністю на селі) [Електронний ресурс] / І. Філіпенко.-Режим
доступу: day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo /zelene-svitlo-zelenim-sadibam. 3. Кудінова І.П. Перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] / І.П. Кудінова. - Режим доступу:
tourlib.net/statti_ukr/kudinova.htm.
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ПОРІВНЯННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ БАНКІВ
Сьогодні надзвичайної актуальності набуває пошук шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності
вітчизняних банків. Контроль за конкурентами дає можливість задовольнити специфічні запити споживача
банківських послуг раніше і краще, ніж інші банки. З’ясувавши сильні і слабкі сторони конкурентів, можна
оцінити їх потенціал та цілі, теперішню та майбутню стратегії. Це дає змогу банку стратегічно точно
сконцентрувати свою увагу на тому напрямку, де конкурент слабший. Таким чином, банк розширює свої власні
переваги в конкурентній боротьбі та збільшує ефективність кредитно-інвестиційних інновацій банків[1].
В умовах глобалізації зростає вплив іноземних банків на ринок фінансових послуг України, що вимагає
зваженої державної регуляторної політики, спрямованої на запобігання негативному впливу кризових явищ на
світовому ринку та на мінімізацію ризиків залежного від них розвитку вітчизняної банківської системи.
Загалом, у фахових дослідженнях виявляють чимало як позитивних, так і негативних аспектів присутності
іноземних банків на національну ринку.
Серед позитивних слід виокремити такі: запровадження сучасних банківських технологій і фінансових
інновацій; економія від масштабу, коли іноземні банки можуть викликати консолідацію банківської системи;
розвиток фінансових ринків, удосконалення ринкової інфраструктури; посилення конкуренції на ринку
банківських послуг; залучення прямих іноземних інвестицій; сприяння припливу та диверсифікації капіталу.
Проти присутності іноземних банків дослідники наводять такі аргументи: можливість іноземного
контролю над банківською системою приймаючої країни; специфічність банківського бізнесу порівняно з
іншими сферами підприємницької діяльності, що зумовлює необхідність протекціоністських заходів у системі
регулювання банківської діяльності, іноземні банки можуть переслідувати цілі, не сумісні з основними
завданнями економічної політики приймаючої країни (н-д, підтримка експорту з країни походження
материнського банку); у період банківських криз іноземні банки можуть «експортувати» нестабільність,
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«інфікуючи» банківську систему приймаючої сторони; відмінності у системах банківського регулювання
можуть створювати проблеми в процесі контролю за діяльністю іноземних банків[2].
Діяльність іноземних банків у період економічного зростання сприяла підвищенню капіталізації
банківської системи України, нарощуванню темпів кредитування, поліпшенню якості банківських послуг.
Основні конкурентні переваги групи цих банків над іншими вітчизняними банківськими установами
полягають у високому рівні зовнішньої підтримки, а саме можливості швидкого доступу до необхідних
ресурсів материнських груп.
Водночас іноземні банки не виправдали очікувань щодо зниження відсоткових ставок, підвищення
прибутковості, оскільки діяли передусім у власних комерційних інтересах. Зростання частки іноземного
капіталу підвищує ризик залежного розвитку. Тому при регулюванні варто звертати більше уваги на банки,
через які підвищується рівень концентрації капіталу з однієї країни; проводити моніторинг темпів зростання
сукупної частки банківського капіталу під контролем окремих держав, а також їх інтеграційних об’єднань.
В період фінансової кризи населення більше довіряло банкам з іноземним капіталом, про що свідчить
нижчий рівень відпливу із них депозитних вкладів порівняно з іншими вітчизняними комерційними банками.
Отже, іноземні банки виявилися стійкішими до дії банківської паніки і стримували її поширення на всю
банківську систему України.
Основними завданнями вітчизняних банків з метою зростання ефективності та підтримки рівня
конкурентоспроможності повинні стати:
 збереження передових позицій серед банків України за основними фінансовими показниками;
 підвищення ефективності та зростання частки відсоткових доходів;
 збільшення обсягу активних операцій банку з одночасним збереженням якості портфеля;
 впровадження прогресивної системи ефективних продаж;
 суттєве розширення та удосконалення продуктового ряду банку, а також забезпечення сталого розвитку
нових продуктів та бізнес-напрямів;
 актуалізація інформаційних технологій у наданні банківських послуг;
 розвиток діяльності на міжнародних ринках капіталу;
 вдосконалення систем просування та підвищення кваліфікації персоналу;
 впровадження автоматизації сучасних внутрішніх технологій і процесів для скорочення витрат,
підвищення якості та швидкості обслуговування.
1. Федулова Л.І. Управління конкурентоспроможністю банків в умовах трансформацій економіки. – К.:
Науковий світ, 2008. – 301с. 2. Івасів І., Корнилюк Р. Вплив іноземних банків на банківську систему України //
Вісник Національного банку України. – 2011. – №8.-с.4-7.

Швед Д.Р.
гр. ЕКПм-11,
Науковий керівник – ст. викладач каф. ЕПІ Тимчишин І.Є.
ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙ БІЗНЕСУ
Ефективність трансформацій оцінюють шляхом порівняння затрат і результатів змін змісту та форм
бізнесу, а результативність – мірою досягнення стратегічних цілей. Критеріями оцінки результативності у
рамках кожної із цільових моделей є – максимум приросту прибутку, обсягу реалізації (частки ринку), доданої
вартості, ринкової (чи економічної) вартості бізнесу, зниження трансакційних витрат тощо 1.
Загалом трансформацію можна вважати ефективною, якщо спостерігаються: досягнення і збільшення
прибутковості; збільшення грошових надходжень;зниження витрат виробництва;збільшення обсягів
виробництва та продажів продукції; поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції; розширення
асортименту продукції; підвищення продуктивності праці за рахунок запровадження системи сучасних машин,
автоматизованих ліній; поновлення платоспроможності та ліквідності тощо.
Оцінювання трансформацій здійснюють з використанням різних підходів 2. Доцільно виокремити декотрі
із методів, які найкраще відображають зміни у результаті економічних перетворень (табл. 1).
Згідно сучасних наукових поглядів операцію із трансформації можна вважати ефективною, якщо в
результаті її проведення підвищується вартість бізнесу та збільшується добробут акціонерів. Це класичний
підхід до питання оцінки ефективності. Західні наукові школи розробляють оригінальні методи, що мають
велику наочність. Проблема таких оцінок полягає в тому, що вони спрямовані на визначення одного цифрового
значення вартості бізнесу, яке би характеризувало і ефективність управління, і цінність підприємства на ринку,
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і майбутню привабливість для інвесторів. Іншими словами  з'єднати в одному інтегрованому показнику
декілька рівноцінних завдань. Проте, вартість бізнесу була і залишається показником, що має декілька значень,
залежно від цілей заінтересованих сторін. Існує лише певний орієнтир вартості, до якого наближаються різні
оцінки. Крім того варто врахувати і те, що існуючі методики мають ряд недоліків. Методичні підходи і методи
оцінки дозволяють розглядати вартість бізнесу під різними кутами зору.
Таблиця 1
Інструменти оцінювання результатів економічних перетворень бізнесу
Методологічні інструменти оцінювання ефективності трансформацій бізнесу
У рамках теорії управління
У рамках теорій інвестиційного та
У рамках теорії управління вартістю
конкурентоспроможністю
фінансового аналізу
бізнесу
бізнесу
Аналіз динаміки прибутку у розрахунку
на одну акцію
Загальна
оцінка
потенціалу Аналіз динаміки «зваженої вартості»
трансформацій
підприємства
Метод експертних оцінок
Загальна оцінка ефективності заходів, Зміна ринкової вартості підприємства
Метод
набору
спрямованих на трансформацію
(бізнесу)
конкурентоспроможних
Методики дискримінантного аналізу
Зміна
чистого
дисконтованого
елементів
Методика
визначення
чистого грошового потоку
Індикаторний метод
дисконтованого доходу
Особливі критерії, визначені у рамках
Розрахунок чистої вартості поглинання збалансованої системи показників
Розрахунок
доданої
вартості
(за
відповідний період)
Методики збору та аналізу інформації для оцінки трансформації
Зарекомендували себе методи: економічної доданої вартості (Economic Value Added, EVA), прибутковості
інвестицій на основі потоку грошових коштів (Cash Flow Return on Investment, CFROI), доданої вартості потоку
коштів (Cash Value Added, CVA) і дисконтованого грошового потоку (Discounted Cash Flow, DCF). Кожен із
методів передбачає орієнтацію на певні критерії.
1. Кравець А.В., Тимчишин І.Є. Економічна природа та об’єктивні передумови трансформацій бізнесу /
А.В. Кравець, І.Є. Тимчишин // Економічний простір. Зб. наукових праць ПДАБА, 2009. -№31 – С. 88-99.
2. Марчук Л.В. Економічне оцінювання та регулювання процесів трансформацій підприємства / Л.В. Марчук /
дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Національний ун-т «Львівська політехніка». – Л., 2005. – 195 арк.: рис., табл. –
Бібліогр.: арк. 177-190.

Шепта Л.М.
гр. ЕП-42
Науковий керівник – к.е.н., доц. Селюченко Н.Є.
РИЗИКИ ДІАГНОСТУВАННЯ КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Ризик є невід’ємним елементом підприємницької діяльності. Він може виникнути через економічні
чинники, але також і через професійні та людські якості осіб, що розробляють та приймають управлінські
рішення.Під діагностуванням розуміють визначення стану об’єкта, процесу управління з допомогою методів,
які допомагають виявити проблеми, «вузькі місця» і слабку ланку…[1, с.210]. Серед методів діагностування
можна виділити: розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, експертні, аналогові тощо. Використання
цих методів у процесі діагностування кризового стану підприємства пов’язане з певними ризиками.
Аналізування фінансового стану передбачає обчислення фінансових коефіцієнтів на основі даних
фінансової звітності підприємства. Проте звітність суб’єктів господарювання може містити викривлені
значення показників, що зумовлює ризик неправильної оцінки фінансового стану підприємства.
На початкових стадіях кризового стану вітчизняні дослідники рекомендують застосовувати системний
аналіз[2]. Він дає можливість охопити та оцінити низку чинників, які зумовлюють кризові стани на
підприємствах або ж навпаки - можуть свідчити про розвиток і успішну діяльність підприємства. Однак
результати такого аналізу можуть бути недостовірними через неточні статистичні дані.
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Досить поширеним у діагностуванні кризового стану підприємства та ймовірності його банкрутства є
використання дискримінантного аналізу та моделей нечіткої математики. Та ці підходи також пов’язані з
ризиками отримання недостовірних результатів, оскільки враховують певні економічні умови, а також
людський фактор у побудові моделей.
Вищезазначене свідчить про те, що не можна використовувати окремі методи та моделі для діагностування
кризового стану підприємств. Доцільно проводити всебічний аналіз, використовувати різноманітні методи, що
дасть змогу зменшити ризик отримання помилкових результатів.
1. Антикризисное управление: учебник / Под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2002. – 432с.
2. Авдошина З.А. Антикризисное управление: сущность, діагностика, методики: [Електронний ресурс]/
З.А. Авдошина. - Режим доступу: cfin.ru/managment/antirecessionary_managment.shtml

Ярещенко Л.Б.
гр. ФК-21
Науковий керівник – к. е. н., доц. Дашко І.М.
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ
З того часу як Україна перейшла до ринкових умов господарювання постала необхідність членства нашої
країни в різних міжнародних організаціях та відкриття можливостей для міжнародного інвестування. У країні
поступово створилися умови для залучення міжнародних інвестицій, які забезпечли б в майбутньому
повноцінне функціонувавння господарюючих суб’єктів, підвищили конкурентоспроможність національного
виробництва та забезпечили збалансованість економічного розвитку. Проте в період світової фінансової кризи
однією з найбільш важливих сучасних проблем постає погіршення економічних умов для іноземних
інвестиційних проектів, з огляду на те, що вони останнім часом скорочуються.
Інвестиційний клімат - це ситуація, яка склалася в країні на мікро- та макро- рівнях. На ці рівні впливає
мегарівень як оболонка впливу ззовні. Від стану інвестиційного клімату в країні залежить впевненість
інвесторів у капіталовкладеннях на довготермінову перспективу[1].
Україна могла б бути однією з провідних країн за залученням інвестицій, адже вона багата на природні
ресурси, кваліфіковану і дешеву робочу силу, має значний науково-технічний потенціал, наявну інфраструктуру, потужну виробничу базу, величезний внутрішній ринок збуту продукції та успішну інтеграцію у
світовий фінансовий та товарний ринок.
Для створення відповідного інвестиційного клімату в країні ухвалювали законодавчі акти та підписували
відповідні міжурядові угоди. Так, початком створення інвестиційного клімату було ухвалення законодавчих
актів: Директиви Ради 85/611/ЄЕС «Про узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, що
стосуються інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (ICI)» від 20 грудня 1985
року та Закону України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року №93/96-ВР та ін.[2].
Незадовільну ситуацію з інвестиційним кліматом фахівці пов’язують з нестабільною політичною
ситуацією, комбінацією легальної та тіньової економіки, недовірою між бізнесом і владою та з впливом світової
фінансової кризи.
Так, основними причинами погіршення інвестиційного клімату є:
− на макроекономічному рівні: негативний вплив світової фінансової кризи; незадовільний податковий
клімат для інвесторів; нестабільна політична та економічна ситуація в країні; складність та бюрократичність
оформлення інвестиційних договорів; низький рейтинг міжнародної конкурентоспроможності; нерозвиненість
ринкової інфраструктури[3].
− на мікроекономічному рівні: рейдерські захоплення підприємств; непрозорість ухвалення інвестиційних
рішень та недооцінка активів підприємств; тіньовий приватизаційний процес та значний тіньовий сектор
економіки; бюрократизація створення і ведення бізнесу, перепони в ліцензуванні та реєстрації підприємств,
відведення та узаконення майна, високі витрати на дозвільні документи тощо[4].
Для подолання всіх зазначених проблем та покращення інвестиційного клімату України необхідно
здійснити такі заходи: стабілізувати політичну ситуацію в країні; усунути корупцію, посприяти прозорості
ведення бізнесу; спростити отримання дозвільних документів; впроваджувати інноваційні технології; вкладати
залучені інвестиційні кошти на першочергові та пріоритетні проекти інвестиційного розвитку; запобігати
тіньовому відтоку капіталу з країни. Реалізація всіх зазначених нормативів на практиці допоможе вирішити
основні ключові проблеми та поліпшити інвестиційний клімат України.
Таким чином, дослідивши стан інвестиційної привабливості України, можна зазначити, що нестабільна
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політична та економічна ситуація негативно впливають на інвестиційне середовище країни. Тому перед нашим
Урядом стоять першочергові завдання щодо подолання всіх несприятливих факторів, які допомогли б
захистити вітчизняних виробників та залишити стратегічні, провідні національні підприємства в державній
власності. Адже вагомим чинником для держави є, насамперед, захист загальнонаціональних інтересів країни
та підняття її конкурентоспроможності на світових ринках.
1. Мотриченко В.М. Інвестиційна привабливість України: стан та шляхи активізації // Науковий журнал
«Фінансовий простір». - 2011. - Вип. 4. С.31-36. 2. Верховна Рада України – офіційний веб-сайт /
Законодавство та законодавча діяльність [Електронний ресурс]. — / Режим доступу: portal.rada.gov.ua
3. Мединська Т.В., Мельник М.І. Забезпечення сприятливого податкового клімату з метою активізації
інвестиційних процесів в Україні / Т.В. Мединська, М.І. Мельник // Економіка, фінанси, право. - 2011. Вип. 5. С.
23–28. 4. Марцин В.С. Інвестиційна діяльність в Україні в умовах виходу з кризи / В.С. Марцин // Проблеми
науки. - 2011. Вип. 7. С. 2–8.
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
Валько Л.І.
гр.МЕ-25
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
СУТНІСТЬ АУТСТАФІНГУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
Аутстафінг - це вивід персоналу за штат компанії-замовника і оформлення його у штат компаніїпровайдера. Ідея аутстафінгу персоналу полягає у тому, що співробітники, формально працевлаштовані в
компанії-провайдері, але в той же час виконували свої обов’язки на попередньому місці роботи. Аутстафінг
здійснюється шляхом переведення співробітника в штат компанії-аутстафера, який формально виконує функції
роботодавця, при цьому працівник продовжує здійснювати свої трудові функції на користь своєї компанії.
Аутстафінг - найкраще рішення для компаній, що фокусуються на розвитку основного напрямку свого
бізнесу і відкриті до можливостей мінімізації витрат, у тому числі, на утриманні штату. Це компанії, що йдуть в
ногу з трендами бізнесу не тільки в Україні, а й у всьому світі.
До послуги аутстафінгу вдаються найрізноманітніші компанії: виробничі, торговельні структури, компанії,
що працюють у сфері послуг. Об'єднуючим фактором для всіх цих компаній є інноваційність у підході до
мінімізації витрат і збільшення прибутку, адже переваги аутстафінгу для бізнесу очевидні.
Які кроки потрібно зробити для початку економії та отримання інших вигод?
Надати компанії-аутстаферу інформацію щодо кількості персоналу та інших аспектів кадрової політики
підприємства;
Укласти з компанією-аутстафером договору на оренду персоналу (аутстафінг);
Перевести визначених працівників до штату компанії-виконавця;
Щомісячно оплачувати послуги компанії-аутстафера щодо оренди персоналу, яка враховує всі необхідні
платежі, і отримувати всі переваги аутстафінгу!
Процедура здійснення аутстафінгу:
«Постачальник зобов'язується надавати за заявкою Замовника послуги з надання Замовнику працівників
Постачальника для участі у виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших функцій,
пов'язаних з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), на умовах цього Договору»;
«Постачальник надає Замовнику послуги з надання персоналу, згідно з цим Договором»;
«Предметом договору є надання Постачальником Замовнику власного персоналу, кваліфікації і в кількості,
передбаченій цим Договором» і т.д.
Постачальник на підставі даних двостороннього акту нараховує та виплачує працівникам зарплату з
відрахуванням ПДФО і всіх встановлених законодавством соціальних внесків. Крім того, постачальник надає у
відповідні органи та фонди передбачену звітність.
Аутстафінг персоналу, який почав застосовуватися в світі ще з 70-х років минулого сторіччя, нині
розглядається як необхідний елемент сучасної організації ринку труда, який дозволяє домогтися зростання
рентабельності виробництва, підвищення його конкурентоспроможності.Сьогодні практично всі розвинені
країни і багато країн, що розвиваються, не тільки скасували заборону на використання позикової робочої сили,
але й ухвалили закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини позикового труда. Прогрес не
обминув й Україну: з прийняттям нового Податкового кодексу з'явилося поняття послуги з надання персоналу
(п. 14.1.183), таким чином, аутстафінг отримав законодавчу основу.
Аутстафінг скорочує витрати та трудозатрати на ведення документообігу; використовуючи послуги
аутстафінгу компанії відмічають покращення якості виконання роботи, значно зростає рівень керованості
персоналом, відпадає потреба тримати у штаті недбалих працівників. Подвійний контроль над робітником (з
боку замовника та кадрового агентства) дає хороші результати.
Аутстафінг не слід плутати з популярним сьогодні поняттям "аутсорсинг персоналу". Різниця між ними
полягає в тому, що аутсорсингова компанія самостійно добирає для компанії-орендаря персоналу необхідних їй
працівників і, відповідно, несе відповідальність за якість їх роботи. При аутстафінзі підбір і контроль
працівників здійснюється самою компанією-орендарем, а аутстафінгова компанія відповідає лише за їх
юридичне оформлення. Таким чином, оренда персоналу – нове ефективне рішення по легальному оформленню
на співробітників без зарахування їх до штату компанії з рядом інших вигод та переваг.
1. ckp.kiev.ua/5-78. 2. buhinfogroup.ru/uk/personal/54-autstaffing.html.
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Гнатківський Д.Ю.
гр. МЕ-25
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
АУТСТАФІНГ ПЕРСОНАЛУ: ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Останніми роками набув популярності аутстафінг – так звана оренда працівників. Якщо конкретніше, то
аутстафінг – це вивід персоналу за штат компанії-провайдера і оформлення його у штат компанії-замовника.
Ідея аутстафінгу персоналу полягає у тому, що працівники, були формально працевлаштовані в компаніїзамовнику, але в той же час виконували свої обов’язки на попередньому місці роботи.
Є велика кількість видів замовників аутстафінгу: кафе, бари, ресторани(посади - офіціант, бармен,
прибиральниця, адміністратор), мережа магазинів, які торгують будь-якими товарами (продавець,
адміністратор, вантажник, комірник), виробничі підприємства (токар, слюсар, пекар, складальник меблів,
електрик, вантажник), компанії дистриб’ютори (торговий персонал, офісний і адміністративний персонал,
персонал доставки), сільське господарство, Готелі, пансіонати, стаціонари, спортивні комплекси, фітнесцентри, хімчистки та ін.
Використання аутстафінгу є вигідним для підприємця:
можна залишатися в статусі «середнього підприємства», при наявності працюючого у Вас персоналу в
кількості більше 500 осіб;
замовник аутстаффінгу пішов від ризиків штрафів з персоналу, а також від необхідності спілкування з
різного роду контролюючими органами, так як дані працівники не є його найманими працівниками;
компанія позбавляєтеся від необхідності витрачати час на процедури оформлення;
економія часу для бухгалтерії;
можна оптимізувати витратну частину фонду оплати праці, зберігши оборотні кошти.
Серед клієнтів найчастіше зустрічаються приватні підприємці, а також різні підприємства юридичні особи.
При цьому, форма оподаткування, на якій знаходиться замовник - значення не має. Цей спосіб роботи вигідний
усім. Однак, слід зазначити той факт, що підприємства, які використовують загальну систему оподаткування
можуть отримати з цього проекту додаткові вигоди. Зокрема, вони абсолютно законно відносять оплату послуг
аутстаффінгу на витрати і тим самим зменшують (будь-який бухгалтер підтвердить, що це абсолютно законно)
розмір сплачуваного податку на прибуток. Проте, слід пам'ятати, що при роботі з аутстаффінгом, такі
підприємства можуть платити своїм співробітникам повну суму заробітної плати офіційно, а не мінімальну
зарплату, як це вони роблять зараз. Що і дозволяє офіційно збільшити витратну частину, зменшивши податок
на прибуток, якщо це необхідно.
Аутстафінг має як переваги, так і недоліки.Серед основних переваг виділяють:
1)позбавлення від головного болю при вирішенні можливих трудових конфліктів;
2) можливість швидкої заміни працівників або відмова від працівників без дотримання ліберальних норм
трудового законодавства;
3) можливість «тестування» персоналу під час роботи аутстафінгу з перспективою зарахування в штат;
4) можливість наймати додаткових працівників за умови обмеження чисельності штатного розкладу
(наприклад, для фірм, що працюють на єдиному податку);
5) можливість зменшити кількість персоналу в штатному розкладі при незмінній фактичній кількості
працівників;
До недоліків можна віднести:
1) слабка мотивація і не дуже висока зацікавленість в результатах праці найманого фахівця;
2) працівники не перебувають у трудових відносинах із замовником, їм не можна видати довіреность на
отримання товарно-матеріальних цінностей, вони не можуть бути посадовими особами в компанії;
3) ускладнене оперативне управління найнятими працівниками з боку замовника, адже з питань виконання
трудових обов'язків працівники повинні підпорядковуватися, в першу чергу, своєму роботодавцю;
4) відсутність нормативної бази, яка б регламентувала його. тобто аутстаффінг не вписується ні в одну з
існуючих в Україні правових конструкцій.
Серед компаній-аутстаферів в Україні функціонують: «Персонал - Консалтинг», «Звента», «Профі Консультант»» Аcumen Outsourcing», «Smart Solutions», «Leader Team» та львівська ІТ компанія «SoftServe».
Отже, ефективність аутстафінгу на підприємстві багато в чому залежить від умов договору з кадровим
агентством. Аутстафінг стане вдалим рішенням для бізнесу, оскільки дасть змогу значно зекономити не лише
власні кошти, а й час.
1. training-group.com.ua/autstaffing-praktika-ispolzovaniya-v-ukraine-.htm. 2. buhinfogroup.ru/uk/personal/54429

autstaffing.html.

Голембйовський Р.Ю.
гр. МОР-44
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АУТСОРСИНГУ ПЕРСОНАЛУ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Основними проблемами аутсорсингу персоналу є загроза невиконання конфіденційності, загроза
банкрутства аутсорсингової компанії та часткова втрата контролю над власними ресурсами компаній,
Аутсорсинг в галузі управління персоналом – це залучення спеціалізованих організацій, які
спеціалізуються в галузі управління персоналом і володіють відповідним досвідом, знаннями, технічними
засобами, задля передачі їм частини обов’язків по управлінню персоналом
До основних переваг аутсорсингу в галузі управління персоналом відносяться такі:
зростання рентабельності бізнесу; залучення чужого досвіду; надійність і стабільність; гнучкість масштабів
бізнесу; забезпечення професійного підхіду при підборі кадрів; безперервність у наданні послуг; виключення
ризику судових позовів до роботодавця з боку працівників; нагляд за організаційною структурою і штатним
розкладом; рекрутинг, навчання і розвиток; відстеження виконання завдань, цілей і стратегії.
Здійснивши оцінку вітчизняного ринку аутсорсингу важливо виділити, що основними факторами, що
стримують розвиток аутсорсингу в Україні є: невелика кількість компаній HR- аутсорсингу; проблеми з
законодавчою базою; побоювання керівництва компаній втратити контроль над бізнесом; відсутність
позитивного досвіду співпраці з аутсорсинговими компаніями; відсутність інформаційного забезпечення та
реклами; дороговизна послуг.
Ситуація ускладнюється і тим, що українські аутсорсингові компанії не в змозі допомогти потенційним
замовникам, на відміну від західних аутсорсингових компаній.
Шляхами вирішеня проблем вітчизняного HR- аутсорсингу є: співпраця та перейняття досвіду у
зарубіжних аутсорсингових компаніях("АК Калина", Xerox) щодо управління ризиками, економії затрат,
збільшення ефективності та розвитку працівників; збільшення інформування підприємців про переваги
аутсорсингу (реклама); створення законів та нормативів.
1. Зозульов О. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
в умовах глобалізації / Зозульов О., Микало О. // Економіка України. – 2009. – 573с.

Горват В.Ю.
гр. МЕ-26
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
ВИМОГИ ДО ПРАЦІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ
Для нашого часу характерні кардинальні зміни в політиці, економіці, суспільному житті. Надзвичайно
динамічний світ навколо нас більше ніж будь-коли потребує ефективних працівників в усіх сферах суспільства.
При цьому постійно доводиться стикатись з не компетентною діяльністю деяких людей в повсякденному житті.
А зумовлено тим, що іноді працівники не відповідають сучасним кваліфікаційним стандартам, які постійно
змінюються.
З кожним роком ринок диктує все нові вимоги до рівня вмінь і навичок працівників. Така ситуація
пов’язана перш за все з тим, що науковий прогрес не стоїть на місці і розвиток суспільства постійно зростає. Це
змушує роботодавців формувати нові критерії добору працівників, такі як[1,2,3,4]:
вміння користуватись сучасними інформаційними технологіями (знання офісних програм, офісної техніки
тощо) та керувати транспортним засобом (автомобілем);
глибока теоретична підготовка;
знання декількох іноземних мов (зокрема англійської);
постійне підвищення професійного рівня;
професіональна мобільність;
швидка адаптація до змін;
творче мислення (креативність);
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організованість;
комунікабельність;
здатність мислити на перспективу.
Порівнювати значимість цих критеріїв не раціонально, оскільки вагомість кожного з них для різних
професій коливається в різних частках. Наприклад, для маркетолога креативність на першому місті, а для
менеджера з управління персоналом – комунікативність.
Звичайно, що без глибокої теоретичної підготовки повністю опанувати будь-яку професію не можливо.
Але сьогодні роботодавця мало цікавить колір диплома та середній бал, він бажає бачити практичні навички
майбутнього працівника. Також знати все неможливо, а вміти швидко розбиратись у проблемному питанні та
вирішувати його — цілком реально. Як і реально опанувати інформаційні технології, керування автомобіля та
іноземні мови, що має зараз обов’язковий характер при виборі роботодавця.
Потенційний працівник повинен уміти спілкуватися (комунікативність). Цінується його здатність
відстоювати свою думку, підтверджувати її фактичними даними, підбирати зрозумілі аргументи, пояснювати
всі питання вдало та зрозуміло. Якщо в нього немає цієї риси, йому буде дуже складно не тільки знайти спільну
мову з іншими, а й зробити кар’єру.
Велика увага на ринку праці приділяється так званій здатності до швидкої адаптації. Працедавці бажають,
щоб працівник швидко відстежував зміни та пристосовувався до них. Він повинен мислити на перспективу,
аналізувати тенденції розвитку організації, виявляти пріоритетні напрями роботи, покращувати позитивні
сторони й наслідки та здійснювати заходи з ліквідації негативних. Співробітнику необхідно вміти грамотно
протистояти негараздам (стресостійкість), які виникають у процесі професійної діяльності, не опускати рук за
певних помилок, аналізувати їх, відповідати за них і вирішувати проблему.
Підсумовуючи можна сказати, що ринок праці вимагає від працівника поєднати в собі часто полярні якості
як професійні так і внутрішні. І щоб відповідати сучасним вимогам необхідно всебічно розвиватись та
виробляти в собі ті якості, які не притаманні зовсім.
Зі всіх методів для самовдосконалення можна виокремити наступні:
різноманітні тренінги для розвитку внутрішніх якостей;
курси підвищення кваліфікації;
планування свого робочого тижня;
заняття певним видом спорту;
курси іноземних мов.
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом [Електронний ресурс]: навч.посібник — Донецьк:
ДонДУЕТ,
2006.
—
Режим
доступу:
pidruchniki.ws/12281128
/menedzhment/kompetentnis
t_pratsivnika_sutnist_vidi. 2. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті [Електронний ресурс]:
Навч. посіб. — Вид. 2-ге, доп. — К.: КНЕУ, 2003. — Режим доступу: ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/760/4/. 3.
Герасимчук А. А., Палеха Ю. І., Шиян О. М. Соціологія [Електронний ресурс] - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. –
Режим доступу: pidruchniki.ws/19310710/sotsiologiya/zasadi_suchasnoyi_organizatsiynoyi_kulturi.

Дмитришин Я.Ю.
гр. МЕ-34
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
АНАЛІЗ СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
В УКРАЇНІ
Незважаючи на проблему масового безробіття, що процвітає на теренах нашої держави, існує й інша –
працедавці майже одноголосно декларують про наявність постійно відкритих вакансій на робітничі
спеціальності. На нашу думку такий парадокс спричинений саме тим, що ці професії за існуючими
стереотипами вважаються непрестижними і безперспективними, професійно-технічні заклади в Україні не
отримують достатньої державної підтримки, а власних засобів та потужностей для якісного розвитку їм не
вистачає. Тому питання змін у галузі професійно-технічної освіти є важливим та актуальним не тільки для
економіки, але й для культури держави загалом.
Найбільш розповсюдженим типом надання професійно-технічної освіти в Україні та Львівській області є
професійні ліцеї (51% і 56%). Дещо меншу частку відведено вищим професійним училищам та професійно
технічним училищам (20% і 15 % по Україні). Найменш популярними залишаються центри ПТО (6% по
Україні).
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Найбільшу перевагу ПТНЗ України і Львівської області віддають промисловості (35%), на другому місці
по Україні розташувався агропромисловий комплекс (25%), натомість у Львівській області переважає
спрямування у сферу послуг (25%).
Найбільшим попитом користуються такі галузі, як промисловість (31%), торгівля і громадське харчування
(22%) та транспорт (19%), дещо меншою є частка будівництва (12%). У загальній структурі випускників за
галузями найменша кількість представників житлово-комунального господарства і невиробничих видів
побутового обслуговування (7%), сільського господарства (6%) та зв’язку (2%).
Можна стверджувати, що випускники ПТНЗ Львівщини найчастіше реалізовують себе в промисловості,
проте свідченням того, що українське суспільство поступово переходить на європейський стиль життя, є
зростання ролі сфери послуг в економіці. Через те, що Львівщина та місто Львів мають туристичну
спрямованість, значення сфери послуг в цьому регіоні є ще більш визначальним. Практично в усіх навчальних
закладах відкриваються спеціальності: офіціантів, барменів, кухарів, перукарів і т. д. Учні завжди з великим
бажанням йдуть навчатися саме на ці професії.
Проте популярність сфери послуг викликає і деякі негативні моменти: нестачу хороших спеціалістів в
промисловості; нестачу кваліфікованих фахівців, які б навчали учнів мистецтву їхньої професії; проблемою
багатьох ПТНЗ є недостатня матеріально-технічна база.
Дослідивши показник виконання державного замовлення було виявлено, що в ПТНЗ переважно
промислового спрямування він становив 76,3%, в сфері послуг – 91,9%, а в змішаних та ПТНЗ інших галузей –
79,2%.
Проаналізувавши офіційні дані щодо працевлаштування випускників ПТНЗ, які ці заклади декларують у
своїх щоквартальних звітах, ми простежили певну закономірність. Загалом по Львівській області
працевлаштованими після закінчення ПТНЗ з року в рік є приблизно 71% учнів. Незважаючи на те, що ці дані
самі по собі не є свідченням результативності роботи, під час неофіційного опитування було виявлено також і
їх невідповідність реальному стану працевлаштування учнів. Завищення показника зайнятості передусім
зумовлене тим, що випускники подають у ПТНЗ довідки про працевлаштування під тиском керівництва
навчальних закладів, а це своєю чергою зумовлює фальсифікування цих документів.
Останнім масштабним проектом у сфері професійно-технічної освіти нашої держави, проведеним за
підтримки Міністерства соціальної політики України є "Децентралізація управління професійним навчанням в
Україні". Його продовженням можна вважати проект під назвою «Навички для працевлаштування», який
заплановано реалізувати протягом 2012-2016 років.
Для покращення сучасного стану професійно-технічної освіти в Україні ми окреслили наступні завдання:
збільшити частку ПТНЗ або хоча б запобігти її зменшенню у загальній кількості навчальних закладів по
Україні;
популяризувати робітничі спеціальності серед учнів загальноосвітніх шкіл;
підвищити рівень надання освіти у ПТНЗ, спрямувавши навчальний процес на покращення та
вдосконалення практичних навичок учнів;
підвищити рівень виховного процесу.
Питання освіти є одним із найболючіших в наш час для України, тому дослідження і розвиток цієї тему
будуть актуальними ще довгий час.
1. Інформаційні матеріали до підсумкової наради керівників професійно-технічних навчальних закладів
Львівщини «Про підсумки роботи колективів професійно-технічних навчальних закладів Львівської області у
2012-2013 навчальному році та основні завдання на 2013-2014 навчальний рік»; м. Львів; 2013р. – 41 с.

Карпин Р.В.
гр. МЕ-24
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
МАФІЯ ЯК ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Перші осередки мафії з явилися на о. Сицилія це були сімейні кримінальні угруповання. В кінці XIX і
напочтку XX ст. сицилійці по причинам, в першу чергу, економічним масово мігруют в США, де успішно
переносят методи ведення бізнесу та традиції мафії. В США мафія була відома також як Коза Ностра.
Мафію можна порівняти із фірмою чи навіть корпорацією у якої потужний авторитарний стиль
керівництва і сильна своєрідна корпоративна етика. Єдина різниця між ними являється те, що мафія здійснює
нелегальну діяльність типу нарко бізнесу, проституції, тоталізатори, азартні ігри, здійснювали вплив на
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профспілкову.
Якщо порівнювати організаційну структуру мафії та підприємства то можна замітити ряд спільних рис, що
доводять те що мафія являється своєрідним підприємством із сильними традиціями і своїм специфічним
ієрархічним управлінням. У мафії 3 рівнева система управління, також інколи вона включала в себе четвертий
рівень це з’їзд Босів всіх глав мафіозної сім’ї на яких вирішувалися найважливіші питання щодо розподілу
території, частка ведення бізнесу кожної із сімей, також примирення ворогуючих сімей. Цей з’їзд можна
порівняти із певною асоціацією підприємств яка збирається для вирішення певних своїх прав та проблем. У
структурі мафії присутні лінійні зв’язки між рівнями управління так розпорядження переходять по такій схемі
Бос-Підручний-Капо-Солдат такий порядок можна порівняти із порядком на підприємстві ПрезедентВіцепризидент-Керівник відділу-Службовець. У Боса як у голови сім’ї має бути радник або Касильєрі якому
Бос найбільше довіряє і прислухається до його порад. Якщо зявлялася нова вакансія то вільне місце мав посісти
хтось із членів сім’ї рівнем нижче. Наприклад якщо була вільна посада Капо то його місце мав зайняти хтось із
солдат сім’ї, а на місце солдата входила нова людина в сім’ю із Спільників цієї сім’ї. Таку систему набору
працівників використовував Форд він вважав що кожна людина у його компанії повинна пройти цей шлях від
низу до гори для того щоб зрозуміти ідею компанії і вміло керувати своїм персоналом побувавши в їхній
«шкурі».
На інституційному рівні управлінні знаходиться Бос (також його ще називають Дон, Хресний батько) він
являється головою сім’ї і виконує роль Керівника підприємства. Дон вибирався голосуванням Капо, що
відмінне від звичайного підприємства тому що у ньому керівники відділів не можуть вибирати собі начальника
У Боса є радник Кансильєрі який виконує роль юриста консультанта, людина котрій Бос може довіряти і
прислуховуватись до її порад. У Консильєрі, як правило, немає власної «команди», но вони мають значний
вплив у сім’ї. При цьому в них зазвичай є і законний бізнес такий як адвокатська практика, або являються
біржовим маклером.
Також до інституційного рівня управління належить Підручний (його ще називають Молодший бос)
людина яка виконує роль віце-президента компанії заступник боса, друга людина в сім’ї, який назначається
самим босом. Підручний несе відповідальність за роботу всіх Капо.
На управлінському рівні управління знаходяться Капореджиме, Капо або Капітан які виконують роль
керівників певних відділів в організації голова «команди», які несуть відповідальність за одну або декілька
видів кримінальної діяльності в певному районі міста і відають щомісячну частину прибутку Босу.
На технічному рівні управління знаходяться Солдати або службовці якщо брати підприємство наймолодші
члени сім’ї, яких ввели в сім’ю, по-перше, оскільки він доказав свою корисність, по-друге, по рекомендації
одного або декілька Капо.
У ролі робочих у мафії виступають Співучастники не члени сім’ї, но уже люди, наділені певним статусом
виконували дрібні поручення сімї
У мафії розвинута сильна корпоративна культура яка переросла у закони ведення бізнесу та існування сім’ї
тобто організації. У мафії були такі традиції по-перше, всі члени сім’ї тобто працівники мали виконувати
«Омерту» що забезпечувала вірність організації, по-друге, кожен учасник організації мав мати італійське
коріння, це зумовило об’єднання культури, традицій в одному колективі що перетворювало їх у міцну команду,
по-третє члени сім’ї не мали право розмовляти про бізнес і справи сім’ї з людьми які не входять до неї, ще
дозволяло зберігати корпоративні таємниці, по-четверте їм заборонялося боротися між собою, що змогло
зміцнити їхню компанію, по-п’яте заборонялася подружня зрада із дружинами членів сім’ї, це запобігало
розколу організації. За виконанням цих правил слідкував Дон і при їх порушенні йшло покарання яке могло
бути навіть смертю.
Проаналізувавши вище сказане можна уявити мафію як організацію із авторитарним стилем управління, в
голові якої стоїть Бос тобто Керівник підприємства в якого знаходиться вся централізована влада. У сім’ї
повноваження передаються лінійно тільки Бос має функціональні зв’язки зі всіма членами сім’ї. У кожній сім’ї
чітка кількість вакансій, набирання в сім’ю тобто на роботу відбувається строго по рекомендаціях. Рух капіталу
відбувається від щомісячної долі сім’ї від їхнього бізнесу. Тобто мафію можна назвати підприємством яке діє в
кримінальному світі, або як назвав уряд США кримінальний синдикат. А синдикат це - це одна з форм
капіталістичної монополії — договірне об'єднання підприємців, окремої галузі виробництва, що створювалося з
метою захоплення ринку шляхом спільного збуту товарів та послуг за спільними цінами.
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Келлер З.Ю.
гр.МЕ-25
Науковий керівник - Винничук Р.О.
МАНІПУЛЯЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА ПЕРСОНАЛ
У нашій свідомості є велика дірка – ми вважаємо себе людьми розумними і логічними. Однак давайте
подивимося правді у вічі: скільки законів логіки ви пам’ятаєте? Хоча б 4 пригадаєте?
Мабуть, не багато знайдеться таких людей. Проте кожен з нас вважає себе логічною людиною. Саме тому
інші люди часто маніпулюють нами, використовуючи псевдо-логіку. Що таке маніпуляція? Це навмисне і
приховане спонукання іншої людини до прийняття рішень і виконання дій, необхідних для досягнення
ініціатором своїх власних цілей. Маніпуляції на роботі зустрічаються все частіше. Ви можете не помічати, як
вже виконуєте за іншого працівника його обов'язки, але ж він тільки попросив.. В своїй роботі пропоную
розглянути 3 основні категорії маніпуляцій в офісі.
1. Маніпулювання підлеглими
Основні маніпуляції, які використовують керівники до своїх підлеглих.
Доручення важких завдань.
Якщо керівник хоче доручити завдання підлеглому, але воно не входить в коло обов'язків підлеглого.
Застосовується ця маніпуляція. Вона включає в себе: поблажки незадовго до того, як дати доручення, рясну
похвалу, комплімент на початку розмови.
Норовисте підпорядкування.
Мішенню впливу тут стають: амбіції підлеглого, бажання довести свою винятковість, особливості
темпераменту і характеру підлеглого. Почати можна приблизно так: «Нам підкинули абсолютно нездійсненне
завдання. Як від нього відмовитися... »
Метод бажаних ситуацій.
Найкращим чином підлеглий виконує те, що він вважає за потрібне, а не те, що наказує начальство. Тому в
даній маніпуляції підлеглого підводять до самостійного прийняття рішення, але відповідне
до задуму керівника
Діти як стимул дисципліни.
Ще один закон ефективного управління: ті завдання, які враховують особисті інтереси підлеглих,
виконуються найкращим способом! Приклад: Начальник проводив нараду на самому початку робочого дня.
Постійно були запізнення, через що наради затягувалися. Стягнення допомагали мало. Керівник вирішив: якщо
з завтрашнього дня будуть запізнення, то нараду він перенесе на кінець робочого дня. Запізнення припинилися.
Це стало можливим у зв'язку з тим, що більшості працівникам потрібно було забирати з дитячих садків дітей.
Управління несумлінним підлеглим.
При цій маніпуляції потрібно задати ланцюжок питань, що приведуть співрозмовника до потрібного
рішення.
2. Маніпулювання керівником
Однак не тільки керівники маніпулюють підлеглими - буває і навпаки. У цьому випадку підлеглі, не
бажаючи виконувати ті чи інші вказівки свого начальника вдаються до різних маніпуляцій.
Мавпа на шиї.
Підлеглий звертається до керівника. «Ви доручили мені дістати деталь. Але є проблема, потрібно
домовлятися з їх начальником.Не з моїм авторитетом до нього звертатися. Не могли б ви сказати пару слів. Я
можу набрати телефон їхнього начальника ». Як правило, шеф погоджується: «Давай, подзвоню». Але одним
дзвінком справа не обмежується. Все одно доводиться вирішувати безліч проблем. Керівник вже відпускає
підлеглого, сам, мовляв, вирішу.
Хочу з Вами порадитись.
Багато працівників люблять просити поради у свого начальника. Це дає можливість перекласти
відповідальність за результат на начальника. «Я все зробив, як ви сказали».
3. Маніпулювання між колегами
Маніпуляції між колегами відбуваються як у результаті безпосереднього спілкування між ними, так і
опосередковано, через вплив на начальника.
Маніпуляція «Завантажений працівник»
Працівник охоче бере на себе багато доручень, але коли від нього намагаються отримати якийсь
конкретний результат, посилається на перевантаженість, перераховуючи все, що на нього навалено. Часто люди
вдаються до подібного маніпулювання несвідомо, щиро вважаючи, що з головою віддаються роботі.
Маніпуляція «Сирота казанська»
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Працівник тримається подалі від керівництва, щоб посилатися на те, що їм не керують, ніхто йому не
допомагає, ніхто його і слухати не хоче і т. д.
Маніпуляція «Мале дитя»
Працівник прикидається недолугим, щоб інші виконували його роботу. Типові висловлювання таких
маніпуляторів: «Я не професор», «Я слабка жінка, що ви хочете?».
Таким чином, маніпуляція є невід’ємною частиною душі багатьох людей. Маніпуляція існувала і буде
існувати, від неї неможливо позбавитись. Але її можливо зробити позитивною, без негативних наслідків до
інших особистостей і гармонічного існування зі світом. Для цього, слід діяти згідно зі знаменитим висловлення
відомого класика І. Канта: «Розглядай людину як ціль, а не тільки як засіб!».

Кулик Т.А.
гр. МЕ-26
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КОУЧИНГ ЯК КАТАЛІЗАТОР ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ
Соach з англ.. «візок», «карета». Coaching - «тренування», «підготовка», «репетиторство ». По суті коучинг
- це стратегія роботи з людиною, спрямована не так на відпрацювання нових навичок, а на розвиток особистої
ефективності, творчого підходу до життя і роботи, постановку і досягнення нових цілей, які зараз виходять
далеко за межі сприйняття реальності людиною.
Існує безліч визначень коучинга, з найвідоміших:
Коучинг — це мистецтво створення, за допомогою бесіди й поведінки, середовища, яке полегшує рух
людини до бажаних цілей, так, щоб воно приносило задоволення.
Коучинг — це процес створення коучером умов для всебічного розвитку особистості клієнта.
Коучинг — це мистецтво сприяти підвищенню результативності, навчанню й розвитку іншої людини.
(Майлз Дауни (англ. Myles Downey), «Ефективний Коучинг»)
Коучинг — це триваючі відносини, які допомагають людям одержати виняткові результати в їхньому
житті, кар'єрі, бізнесі або в суспільних справах. За допомогою коучингу клієнти розширюють сферу пізнання,
підвищують ефективність і якість свого життя.
Коучинг — це система реалізації спільного соціального, особистісного й творчого потенціалу учасників
процесу розвитку з метою одержання максимально можливого ефективного результату.
Коучинг зародився в спорті. Можна сказати, що його «батьком » є каліфорнійський гравець у гольф і
професійний тренер з гольфу Тімоті Голві. Він став автором системи «Внутрішня гра», яку докладним чином
виклав у своїх книгах. Основною ідеєю його була гіпотеза, що супротивник, який знаходиться в голові гравця,
завжди страшніше того, який є в реальності. І такі негативні внутрішні установки заважають йому досягати
оптимальних результатів. При такому положенні тренер ставав не тим, хто «натаскував» свого підопічного, а
тим, хто формував в його голові позитивну картину гри, відточував хід його думок і супроводжував,
підтримував його в ході гри, при будь-якому розкладі. Найчастіше, звичайно, результат гри був позитивний методика давала дивовижні результати. І таким чином, з легкої руки Голві та за підтримки спортивної
спільноти, коучинг міцно ввійшов у спортивну дійсність, а потім поступово перемістився в інші сфери життя
людей: бізнес, кар'єру, сім'ю, творчість. З Каліфорнії коучинг поширився у Європу і Велику Британію, зараз є
популярним у США та Японії.
За сферою застосування, вирізняють кар'єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг особистої ефективності,
лайф-коучинг. Кар'єрним коучингом останнім часом називають кар'єрне консультування, що включає в себе
оцінку професійних можливостей, оцінку компетенцій, консультування з кар'єрного планування, вибір шляху
розвитку, супровід у пошуку роботи та інші пов'язані питання. Вирізняють також індивідуальний коучинг,
корпоративний (груповий) коучинг.
Ключовим елементом у коучингу є усвідомлення, яке стає результатом посилення уваги, концентрації й
чіткості. Усвідомлення — це здатність відбирати і ясно сприймати стосовні до справи факти й інформацію,
визначаючи їхню важливість. Відповідальність — ще одна ключова концепція і мета коучингу.
Виділяють чотири базові етапи коучингу: постановка мети, перевірка реальності, вибудовування шляхів
досягнення й досягнення (він ще називається етапом волі).
Відмінність коучингу від усіх видів консультування — ставка на реалізацію потенціалу самого клієнта.
Одже, одним з фундаментальних переконань коуча, яким він активно користується в роботі з клієнтом, є:
«Клієнт завжди сам знає найкраще рішення своєї проблеми, просто не завжди його бачить ». І завдання коуча в
цьому випадку - так побудувати роботу з клієнтом, щоб клієнт зміг виявити найкраще для себе рішення,
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змалювати стратегію і тактику його реалізації і, звичайно ж, застосувати його і отримати результати. Також у
коучингу завжди в центрі уваги сам клієнт, під його потреби техніки і методики підбираються індивідуально.
Коучинг орієнтований на майбутнє. Коучу не важливо, що було поганого у вашому минулому, важливо, що
можна зробити зараз, щоб в найближчому майбутньому стало так, як це вам потрібно.
1. trainings.ua/article/1888.html. 2. rost.biz.ua/obuchenie _tehnologii_kouchinga.html.
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ, ЯК ОСНОВНИЙ БАР’ЄР ДО РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ЛІДЕРСТВА
Впродовж великого проміжку часу у світі існує проблема гендерної нерівності. Вона розповсюджена у
багатьох сферах діяльності людини, зокрема у сучасному світі стає дедалі актуальнішим питання щодо
жіночого лідерства.
На даний період можна зазначити, що капітал більше не є єдиним вирішальним фактором виробництва в
сучасній економіці: конкурентні переваги більшою мірою залежить від інноваційних ідей або нематеріальних
послуг і менше залежить від матеріальних активів. Здійснюється перехід від капіталізму до "talentism". У
такому світі, гендерна нерівність не може більше розглядатися як зайве. Згідно з недавнім дослідженням
Міжнародного валютного фонду «Жінки, робота і економіка» слідує, що незважаючи на деяке поліпшення,
прогрес у напрямку створення рівних умов для жінок застопорився. Це погана новина, оскільки вона
призводить до зниження економічного зростання - 25-27 % від ВВП на душу населення в багатьох країнах
світу. Потенційні вигоди від збільшення жіночої робочої сили на рівень чоловічої вражають. У Єгипті, якщо
цей показник врегулювати, ВВП може зрости на 34%, в Об'єднаних Арабських Еміратах на 12 %, в Японії на
9%, а в США на 5%[1].
У той час як жіноча частина складає трохи більше 50 % населення Землі, тільки 14 з 200 урядів очолюють
жінки. За даними Єврокомісії, жінки в державах Євросоюзу обіймають менше 15% керівних посад.[2]
Проте можна спостерігати позитивні тенденції. Частка жінок у національних парламентах з 1990 року
зросла на 9%. В Україні на останніх виборах до Верховної Ради мандати отримали 43 жінки, що на сім більше,
ніж було раніше. Проте, не зважаючи на такі позитивні зміни, за цим показником наша країна опинилася на
119-му місці зі 145 місць в Європі[3]. Багато країн вирішують це питання шляхом встановленням квот. До
прикладу у Норвегії для жінок у раді ще з 2003 року діє 40-відсоткова квота в парламенті. У Франції згідно з
рішенням парламенту, до 2017р. ради директорів підприємств на 40% складатимуться з жінок. На базі
опитування, 51% жінок і 25% чоловік за квотову систему.[4]
Повстає питання: чи можуть жінки ефективно очолювати керівні посади? На сучасному етапі було
проведено багато досліджень не тільки університетами, а й відомими фірмами, як Deutsche Bank, McKinsey &
Company, Heidrick & Struggles, які стверджують, що чим більша гендерна диверсифікація в компанії, тим кращі
економічні результати це спричиняє[4].
Було також проведено дослідження, в якому респондентів попросили визначити найбільші бар'єри до
лідерства жінок. Ними виявились: "загальні норми і культурні практики у країні", " чоловіча чи патріархальна
корпоративна культура" і "відсутність рольових моделей". Проте, на нашу думку, основна проблема, що
повстає перед жінкою - проблема вибору, коли вона змушена обирати між професійним успіхом та особистою
самореалізацією. Дані чітко ілюструють, що якщо жінка та чоловік працюють повний робочий день і у них
дитина, жінка робить вдвічі більше хатньої роботи, ніж чоловік і втричі більше проводить часу з дітьми. Як
наслідок, жінка має дві чи три роботи, а у чоловіка – одна. Проблема полягає у тому, що у суспільстві ми
більше тиснемо на чоловіків, щоб вони досягали успіху, ніж на жінок. Одним шляхом до вирішення цієї
проблеми - встановлення балансу у сім’ї, який полягає у однаковому розподілі обов’язків. Дослідження
показують, що сім’ї з рівними заробітками і рівними відповідальностями, мають вдвічі менший показник
розлучень. Сама Маргарет Тетчер з цього приводу висловила свою думку: «Я не поділяю думку, що жінка не
може поєднувати сімейне життя і успішну кар'єру або самореалізацію в будь-якій інший сфері. Це, на мій
погляд, один з найшкідливіших стереотипів, який заважає жінкам з величезним потенціалом стати тими, ким
вони дійсно хочуть бути. Я закликаю жінок розвиватися і шукати власний лідерський шлях. Зрештою це
зробить більш щасливим і їх особисте життя».
Як висновок, можна сказати, що жінки, безумовно, повинні нести відповідальність за власні успіхи на
робочому місці, але організації та уряди повинні гарантувати, що цей успіх є досяжною метою для всіх тих, хто
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хоче цього. Коли проблема гендерної нерівності буде обговорюватись відкрито, ми будемо сприяти
усвідомленню її суспільством, що в свою чергу буде спонукати до введення конкретних мір, а це позитивно
вплине на суспільство та на сфери його діяльності.
1. Women and the world economy [Електронний ресурс] // Режим доступу: forumblog.org/2013/09/womenand-the-world-economy/. 2. 100 жінок: половина людства у цифрах і фактах. Відео-ресурс// Режим доступу:
bbc.co. uk/ukrainian/multimedia/ 2013/10. 3. За кількістю жінок у владі Україна поступається багатьом країнам
світу. [Електронний ресурс] // Режим доступу: ua.korrespondent.net. 4. Дневник Давоса: Как преодолеть
гендерное неравенство на высшем управленческом уровне. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
forbes.ua/selfeducation/reports.
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СИНДРОМ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ, ЯК ДЕМОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК РОБОТИ
ПЕРСОНАЛУ
Ефективне управління неможливе без розуміння мотивів і потреб державного службовця, а також
правильного використання стимулів до праці.
Мотивація як інструмент управління персоналом стане більш діючим, якщо використовувати різноманітні
мотиви, між яких треба виділити матеріальні, соціально-психологічні, духовні, творчі та ін. Щоб уміло
управляти персоналом треба поєднати первинні та вторинні потреби, внутрішню та зовнішню винагороду[6].
Великий вплив на зниження мотиваційного потенціалу персоналу визначає ефект «професійного
вигорання».
Синдром психоемоційного «вигорання» — це процес поступового втрачання емоційної, пізнавальної та
фізичної енергії, що виявляється в ознаках емоційного та інтелектуального виснаження, фізичної втоми,
особистої відстороненості та зменшення почуття задоволення від виконаної роботи. Цей синдром вважають
виробленим особою механізмом психологічного захисту у формі часткового чи повного виключення емоцій (аж
до психоемоційного «отупіння»).[1]
Дослідники зазначають, що розвитку синдрому психоемоційного «вигорання», як правило, передує період
підвищеної активності («аврал», робоча «запарка», «цейтнот»). У цей час людина практично повністю, як
кажуть, «з головою» входить у роботу, яка поглинає її цілком. Забуваються звичні потреби, які не стосуються
трудового процесу. Через визначений проміжок часу (у кожної людини його тривалість індивідуальна) настає
виснаження, яке набуває форми відчуття перенапруження та вичерпування емоційних і фізичних ресурсів
особистості, втома, що не минає після нічного сну. Потім настає особис-тісна відстороненість. У крайніх її
виявах людину майже ніщо не тривожить з боку її професійної діяльності, не викликаючи ніяких емоційних
відгуків. Зрештою виникає відчуття втрати власної професійної ефективності, знижується самооцінка,
втрачається віра у свої професійні можливості[2].
До психоемоційного «вигорання» більшою мірою схильні так звані «трудоголіки» — особи, які працюють
із високим ступенем самовіддачі, відповідальні та совісні люди з «установкою» на постійний робочий процес,
«до переможного кінця»... Синдром психоемоційного «вигорання» формується поступово. У людей, які схильні
до нього, виникає психічна та фізична втома, байдужість до роботи, знижуються її якісні та кількісні показники,
виникає негативне і навіть цинічне ставлення до колег і керівництва[5].
Пропоную профілактичні та лікувально-реабілітаційні заходи у випадку виникнення описаних синдромів.
Усе, що запобігає його розвитку, може успішно використовуватися в терапії та реабілітації. Основним
напрямом для відновлення здоров'я в осіб, схильних до синдрому психоемоційного «вигорання», є все, що може
анулювати дію стресогенного фактору: зменшення і зняття робочого напруження, підвищення свідомої
професійної мотивації, вирівнювання балансу між затраченими зусиллями й винагородою за роботу[3].
Керівництво повинне здійснювати регулярний моніторинг стану фізичного та психічного здоров'я членів
виробничого (будь-якого робочого чи творчого) колективу і в разі виникнення ознак психоемоційного
«вигорання» слід оптимізувати умови та характер трудових процесів, міжособистісні взаємостосунки, щоб
підвищити свідому професійну мотивацію у персоналу[4].
1. Водопьянова Н. С., Старченкова Е. С. Психическое «выгорание». Пути преодоления // Мир медицины. —
2001. — № 9—10. — С. 44–45. 2. Дмитренко Г., Пономаренко В. Культура здоровья в системе управления
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человеческими ресурсами // ПЕРСОНАЛ. — 2003. — № 1. — С. 78–82. 3. Кучеренко В. З., Агарков Н. М., Яковлев
А. П., Васильев С. Л. Социальная гигиена и организация здравоохранения: Учеб. пособие.— М., 2000. 4.
Пересадин Н. А., Дьяченко Т. В. Реабилитология. Стратегия и тактика эффективного восстановления
здоровья: Монография. — Луганск, 2004. 5. Сидоров П. Синдром эмоционального «выгорания» // Новости
медицины и фармации. — 2005. — № 13. — С. 7–8. 6. Карабут.О.А Мотивація як інструмент управління
персоналом, електронне джерело,[Режим доступу]: kds.org.ua/blog/motivatsiya-yak-instrument-upravlinnyapersonalom.
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КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
На сучасному етапі розвитку суспільства все більш очевидним стає той факт, що майбутнє будь-якої
організації безпосередньо залежить від можливостей і зростання продуктивності праці її співробітників. З
іншого боку, майбутнє будь-якого співробітника залежить від його цінності для організації, цінності його знань,
умінь і навичок. Таким чином, і для організації, і для її співробітників важливий процес постійного розвитку
персоналу. Далеко не всі тренінги надають потрібний і довготривалий ефект, мотивація теж часто не
спрацьовує, прийшов час подивитися на розвиток персоналу по-новому.
Коучинг – це новий стиль управління людськими ресурсами, технології якого сприяють мобілізації внутрішніх
можливостей і потенціалу працівників, постійному вдосконаленню професіоналізму та кваліфікації
працівників.[3, c.17].
Коучинг зародився в Америці у 80-х роках минулого століття. Вважається, що його засновниками були
американські дослідники в галузі менеджменту, психології та спорту: Т. Гелві, Т.Дж. Леонард, Д. Уітмор.
Також питання застосування коучингу на підприємствах присвячено праці таких науковців: Е. Стак, Р. Ділтс,
М. Дауні, Ф.Сендал, М. Аткінсон, С. Чумакова, О. Огнєв, Л. Круглова, Ю. Кравченко, М. Нагара та ін.
Основними засадами коучингу є впевненість у тому, що людина від природи є безмежно талановита і
володіє величезним потенціалом, який не реалізовується повною мірою. А коучинг полягає не в переробленні
людини, а в розкриті її потенціалу, що дозволяє досягти високих позитивних результатів у всіх областях і
сферах виробничо-господарської діяльності. Він не містить готових порад і рекомендацій, а допомагає знайти
власні рішення актуальних проблем[1].
В організації можуть використовувати наступні види коучингу. Найчастіше організації запрошують коуч тренера «зі сторони» для роботи зі своїм персоналом - зовнішній коучинг. Натомість внутрішній коучинг
персоналу являє собою специфічний стиль менеджменту - особливим чином організований процес спілкування
керівника зі своїми підлеглими. Управління співробітниками будується таким чином, що вони діють фактично
самостійно, залишаючись при цьому під наглядом коуч-менеджера. Такий коучинг включений в повсякденне
ділове спілкування керівників і підлеглих: консультування під час нарад, переговорів, поточного контролю за
виконанням співробітниками своїх обов'язків і т.д.
Основними інструментами коучингу є: активне слухання, питальні технології, ефективні питання,
елементи тренінгу, елементи і техніки НЛП.
У процесі коучинга менеджер не інструктує співробітника, не дає йому вказівок, а задає питання. Ці
питання допомагаю співробітнику краще усвідомити поставлене перед ним завдання, подивитися на нього в
новому ракурсі, знайти найбільш ефективний спосіб його вирішення, а також знайти всі необхідні ресурси для
втілення цього рішення в життя.
Велику роль також відіграє вплив коучингу на емоційний інтелект. Адже у його процесі співробітник
краще усвідомлює ситуацію, що склалася і вимоги керівництва. Він сам приймає на себе відповідальність за
свої дії. Працівник бачить, що його власне бачення ситуації і його думка має певне значення для керівника. Все
це природним чином мотивує людину, що, у свою чергу, позитивно позначається на продуктивності її роботи.
Процес коучингу займає значно менше часу, ніж докладний інструктаж, але при цьому він набагато
ефективніший. Крім того, сам процес коучингу підвищує авторитет керівника в очах його підлеглих[2, c.74].
У процедурі коучингу гармонійно поєднуються два принципи: принцип усвідомленості і принцип
відповідальності. Усвідомленість передбачає відповідальність за свої дії. Використовуючи терміни НЛП,
необхідно перейти від мотивації «уникнення невдач» до мотивації «досягнення цілей». Людина повинна взяти
відповідальність на себе за все, що відбувається з ним в житті, і перестати бути жертвою обставин в уявленнях і
відчуттях дійсності. А у професійній діяльності - взяти відповідальність за результат своєї діяльності на себе, не
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перекладати відповідальність на іншого і не звинувачувати в своїх помилках начальство, підлеглих або
зовнішні обставини[4, c.85].
Отже, пріоритетним завданням коучингу є розкриття унікального індивідуального потенціалу робітника
компанії, що, власне, і призводить до інновацій, якісно іншого рівня відповідальності співробітників, розвитку
персоналу та підвищення ефективності їх праці.
1. Голви У. Тимоти. Работа как внутренняя игра: Фокус, обучение, удовольствие и мобильность на
рабочем месте / У. Тимоти Голви. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 252 с. 2.Томашек, Н. Системный коучинг.
Целеоринтированный подход в консультировании [Текст] / Н. Томашек; пер. с нем. – Х.: Изд-во Гуманитарный
центр, 2008. – 176 с. 3.Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом: практ.
пособие / Джон Уитмор: пер. с англ. – М.: Изд-во “Финансы и статистика”. – 2005. – 160 с. 4.Харрис Д.
Коучинг. Личностный рост и успех / Д. Харрис. - С-Пб.: Речь, 2003 г. – 254 с.
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СУЧАСНИЙ HR В УКРАЇНСЬКИХ IT КОМПАНІЯХ
Фахівців з управління персоналом традиційно називають «HR-менеджерами». Чим же вони управляють?
Проаналізувавши отримані результати і зробивши певні висновки можна «намалювати» портрет
середнього HR-менеджера.
Середньостатистичний HR-менеджер у сфері інформаційних технологій підпорядковується генеральному
директору. Що стосується функцій, які виконує HR-менеджер, то на чолі всього стоїть рекрутинг. Друге місце
займає адаптація персоналу. Навчання та розвитку, а також питанням мотивації заслужено належить третє
місце.
Крім звичайних обов’язків звиклого нам «відділу кадрів», функції яких зазвичай зводилися до заповнення
трудових книжок та відправки людей на відпочинок, на даний час HR в ІТ компанії займається також і
підбором персоналу, мотивацією їх до роботи, організацією корпоративних заходів, створення соц. пакету,
забезпеченням просторого і комфортного робочого місця, підтримка стилю компанії тощо.
Так як вважається, що українські ІТ-стартапи – найпривабливіші об’єкти для інвестицій, то на
сьогоднішній день в Україні дуже багато ІТ компаній працюють на іноземних замовників. І останнім часом ці
компанії все активніше розвиваються.
У сферу відповідальності середнього HR-менеджера входить дотримання трудового законодавства,
виконання планів найму персоналу і відповідальність за плинність персоналу.
Проте саме в ІТ компаніях власне підбором персоналу займається окремий відділ рекрутингу.
Рекрутери – це професіонали, які займаються так званим «хедхантингом», тобто переманюють спеціалістів
з інших компаній; проводять інтерв’ю, зазвичай в декілька етапів. І тільки якщо кандидат підходить на дану
вакансію – передають його в руки НR.
При прийомі нового співробітника на роботу практично завжди HR в інформаційних технологіях має
дорадчий голос, те ж стосується звільнення, перекладів, зміни рівня заробітної плати та накладення будь-яких
стягнень (заохочень) на співробітників.
Завершальний пункт опису HR-менеджерів в IT - це корпоративні стандарти. Посадові інструкції,
положення про захист персональних даних, положення про підбір персоналу, положення про адаптацію,
навчання та розвиток, правила кадрового діловодства зазвичай діють у всіх підрозділах компаній.
Варто відзначити, що кадрове діловодство, а також навчання і розвиток персоналу займають важливу роль
в житті HR-менеджерів. Також це стосується і мотивації, компенсації і управління структурою компанії.
Також варто зазначити, що у ході дослідження були виведені деякі загадкові протиріччя. Наприклад, у
частини компаній службі персоналу виділяється бюджет на навчання і розвиток персоналу, але при цьому вони
не мають права голосу при наймі співробітника на навчання. У іншої частини є бюджет на компенсації та
пільги, але при цьому у функції HR-а це не входить. В ІТ компаніях схожа компенсація відбувається виключно
за рахунок фірми та включає в себе навчання на курсах, прослуховування тренінгів, відвідування конференції
та регулярне навчання на курсах іноземної мови і за все це платить лише роботодавець. Дане навчання є
мотиваційним заходом зі сторони компанії.
І все ж таки цікаво, що приводить людей на посаду HR-менеджера? Для цього було проведено
дослідження, яке показало, що: багато хто не зовсім усвідомлено приходить до роботи з персоналом.
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Найчастіше цьому сприяють ситуації з розряду «так вийшло» - збіг обставин, реорганізація на підприємстві чи
зміна корпоративної політики компанії. Дехто бажає зрозуміти поведінку людей і їх потреби, розібратися в
психологічному стані персоналу, а комусь просто подобається спілкуватися чи хтось просто спокусився на
високу зарплату тощо.
У більшості випадків HR-менеджери виступають в якості «порадників», «консультантів», адже всі
співробітники потребують уваги і турботи.
На жаль, українським ІТ компаніям до міжнародних корпоративних стандартів ще дуже далеко, як за
якістю, так і за наповненням: на «заході» набагато частіше регламентують процеси і результати, а у нас функції.
Але є і позитивні моменти: майже всі наші HR-менеджери розуміють, що таке процеси управління
персоналом, можуть сформулювати коло своїх завдань і явно визначити коло повноважень.
Тому можна заявити, що активна участь у процесах управління персоналом стане однією із значущих
завдань українських компаній.
Проте, я вважаю, що загалом не так важливо, яку ви отримали освіту, де працювали чи якими знаннями
володієте в HR-сфері, важлива сильна зацікавленість у роботі і прагнення до саморозвитку. І тоді успіх
гарантований!
1. jobs.ua/hr/manager/korporativnaja_kultura/19/. 2. rabota.kharkov.ua/articles/tendencii_rynka_it_specialistov/.
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ФОРМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ
Довготривалому та стабільному перебуванні підприємства на ринку, сприяє його активна діяльність в
сфері соціальної відповідальності. Також імідж компанії її “обличчя” та рівень довіри з боку клієнтів залежить
від соціальної діяльності підприємства.
Соціальна відповідальність – це обов'язок особи оцінити власні наміри та здійснювати вибір поведінки
відповідно до норм, що відображають інтереси суспільного розвитку, а у випадку порушення їх — обов'язок
звітувати перед суспільством і нести покарання[Проблеми загальної та педагогічної психології, т. XІV, ч.1, с.21,
Л. Білецька].
На прикладі окремих підприємств із різних сфер діяльності, можна прослідкувати прикладний аспект
здійснення соціальної відповідальності, зокрема, стосовно персоналу.
Об’єктами дослідження будуть такі підприємства, як “Platinum Bank”, “Київстар”, а також “Світоч”.
“Platinum Bank” розробив «Платинові Стандарти» – зібрання правил поведінки для всіх співробітників
банку від вищого керівництва до фахівця. Це філософія банку, яка дозволяє кожному співробітникові відчувати
себе не просто частиною компанії, але вносити свій вклад в корпоративну соціальну відповідальність всього
банку. «Платинові Стандарти» – це зобов’язання, які направляють і регулюють діяльність всіх співробітників
банку. Дотримання цих правил створює атмосферу, в якій кожен працівник отримує можливість розвиватися,
удосконалюючи свої професійні навички, реалізуючи свій потенціал, і в той же час, виконуючи свій обов’язок
перед суспільством. Дії кожного співробітника мають великий вплив і роблять всю компанію соціально
відповідальною.
«Платинові Стандарти» визначають, що співробітники банку повинні:
Своєчасно повідомляти про порушення етичних норм або чинних нормативних документів, а також
сприяти компанії в проведенні будь-яких перевірок, ревізій та службових розслідувань.
Вести справи компанії чесно, порядно та професійно, постійно підтримуючи відмінний імідж та
бездоганну репутацію компанії
Забезпечувати точну і правдиву інформацію в представлених звітах, не розголошувати конфіденційну
інформацію підприємства, а також поважати конфіденційність інших сторін, з якими компанія співпрацює або
конкурує та інші.
“Київстар” – це цілісна й ефективна команда яскравих індивідуальностей. У 2010 році численність
персоналу в результаті об’єднання становила більше 6 000 осіб. На великі результати компанії впливає
грамотна система мотивування співробітників – матеріального та нематеріального. У компанії розроблена
гнучка система пільг і оцінювання результативності персоналу. Що квартально в «Київстар» відбувається
оцінювання ефективності діяльності кожного співробітника, за результатами якого здійснюється нарахування
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квартальної премії, а за результатами річного оцінювання – перегляд зарплат і нарахування річного бонусу. У
компанії також застосовується система додаткових стимулів і соціальних гарантій. Компанія усвідомлюємо, як
важливо кожній людині утримувати баланс між роботою і особистим життям, і тому надали співробітникам
можливість перейти на індивідуальний графік роботи. Компанія проводить корпоративні тренінги із розвитку
компетенцій. Наприклад, компетенції комунікативних навичок, стемного мислення, визначення цілей,
управління часом. Щоб співробітники могли дізнаватися більше один про одного, знаходити друзів по духу і за
інтересами, компанія організовує для них цікаве дозвілля (футбол, виїзд на природу тощо).
Компанія “Світоч” щороку проводить “Family day”, на якому всі працівники (починаючи з працівників
фабрик та закінчуючи директорами) фірми збираються разом зі своїми сім'ями, де для них створені усі умови
відпочинку. Це дає можливість персоналу відчути себе однію великою родиною разом з компанією. За хороші
результати на роботі працівники отримують винагороди. Працівникам вищих посад надаються соціальні
пакети. Також персоналу які проводять більше робочого часу в машині, видаються службові автомобілі і
безкоштовний обсяг бензини.
Отже, проаналізувавши соціальну діяльність на різних підприємствах, можна сказати, що вона робить
великий вплив на роботу персоналу, а також на подальші результати фірми.
Мої пропозиції стосовно форм соціальної відповідальності підприємства перед персоналом:
На підприємстві використовувати безпечну для здоров’я працівників мебль та обладнання, кондиціонери
та спеціальні фільтри для очищення повітря в офісі.
Раціонально облаштувати зону відпочинку, а для кращого результату підключити ідеї працівників.
Для підтримання чистоти в офісі, організувати конкурс на краще робоче місце. Переможця буде
винагороджено.
На свята, працівникам видавати подарунки, як для них так і для їх сімей.
1.
kyivstar.ua/about/responsibility/.
marketing.com.ua/?page_id=667.

2.

ebk.net.ua/Book/law/zaychuk

_tdp/part3/2401.htm.

3.

ua-
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних умовах глобальної конкуренції та необхідності прискорення інноваційного розвитку
вітчизняних підприємств, успіх діяльності яких залежить від ефективного використання наявних людських
ресурсів і досягається тільки тоді, коли управління персоналом є складовою загальної стратегії розвитку
підприємства. Складність нових завдань, що стоять перед підприємствами, спричиняються ще негайною
потребою у принципово іншій підготовці працівників, професійна діяльність яких неможлива без знання того,
що таке механізм управління і в чому він проявляється.
Розроблення стратегії управління персоналом передбачає поетапне визначення мети, критеріїв і
показників ефективності, фінансових, матеріальних, соціальних обмежень, оптимальної організаційної
структури служб управління персоналом, взаємозв'язку елементів системи із зовнішнім середовищем, а також
визначення істотних кількісних та якісних змін в структурі персоналу на перспективу: збільшення або
скорочення чисельності; зміни в професійно-кваліфікаційній структурі працівників; зміни в обсягах інвестицій
у людські ресурси тощо.
Розроблення та реалізація нової стратегії розвитку підприємства часто супроводжується зміною місії та
розробленням нового комплексу цілей організації, що призводить до змін в організаційній структурі, виявленні
потреби набору нових працівників, переведенні спеціалістів з одних підрозділів в інші, навчанні та
перекваліфікації робітників тощо. У стратегічному виборі особливу роль відіграють організаційні заходи, а
саме: визначення додаткової потреби підприємства в персоналі; формування переліку основних видів
управлінської праці та відповідних фахівців, удосконалення існуючої організаційної структури підприємства.
Отже, розроблення стратегії підприємства передбачає формулювання місії та узгодження цілей,
проведення діагностики кадрового та матеріально-технічного забезпечення внутрішнього середовища
підприємства та вибір його корпоративної стратегії[1-4].
Так, аналіз кадрового забезпечення ТзОВ «Н-ІКС» виявив: високу плинність кадрів; високі витрати на
пошук та підбір персоналу; значні витрати коштів на оплату праці керівників; значну децентралізацію в
управлінських цілях між підрозділами та окремими керівниками; значні витрати на оплату праці працівникам з
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вищою освітою; малу частку працівників, що здобувають стаж в межах підприємства, зумовлену високою
плинністю кадрів. Звичайно у кожній з складових кадрового забезпечення можуть бути одночасно як сильні,
так і слабкі сторони. Основною метою відділу управління персоналом та організації загалом є зменшення
слабких сторін і посилення сильних. Для цього слід порівняти капіталомісткість та соціальний ефект кожної з
них. При цьому при введенні певних заходів стратегічного управління персоналом слід враховувати їх
ефективність як на певний момент, так і в довгостроковій перспективі.
Проведене дослідження показало, що кадрове забезпечення стратегії розвитку та удосконалення
організаційної структури ТзОВ «Н-ІКС» передбачає розроблення конкретних заходів щодо розвитку персоналу.
Для цього необхідно внести зміни в організаційну структуру підприємства та визначити потребу в працівниках
з певними професійними якостями, до складу яких входять: освіта, кваліфікація та знання іноземних мов.
Також було зазначено фонд та джерела оплати праці, що необхідні для покриття потреби у персоналі.
Також для реалізації стратегії управління розвитком персоналу ТзОВ «Н-ІКС» необхідно здійснювати
підготовку як власних, так і потенційних кадрів, проводити семінари та тренінги, підвищувати кваліфікацію,
проводити атестацію. Людські ж активи формуються за рахунок інвестування коштів у розвиток людських
ресурсів: в освіту (отримання базових навиків, підвищення кваліфікації, накопичення досвіду та знань); на
підтримку працездатності (охорона здоров’я, покращення умов праці, створення можливостей для
повноцінного відпочинку); на розвиток корпоративної культури та ідеології; на розвиток специфічних
особистих якостей, необхідних для заняття певною професійною діяльністю, формування нових здібностей та
компетенції.
Формування та розробка ефективної стратегії управління персоналом підприємства дозволить в
подальшому забезпечити його потребу в конкурентоспроможному персоналі, який повинен базуватися на
системі теоретичних і практичних поглядів, принципів, інноваційних ідей та узгоджуватися з генеральною
стратегією розвитку всього підприємства.
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с. 2.
Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством: навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко – К.:
ЦУЛ, 2004. – 400 с. 3. Зуб А.Т. Системный стратегический менеджмент: Методология и практика / А.Т. Зуб,
М.В. Локтионов – М.: Генезис, 2001. – 752 с. 4. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник /
Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і доповн. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 406 с.
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УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
Управління будь-яким колективом супроводжується конфліктами. Формування ефективної системи
управління конфліктами відіграє велику роль, адже це сприяє позитивному впливу конфліктів на
результативність, розробці ефективнішої системи управління підприємством загалом, що призведе до
підвищення ефективності роботи підприємства.
Практично праця менеджера з управління підпорядкованими йому людьми полягає у вирішенні трьох
основних проблем: визначення потреб у робочій силі, її прискіпливий добір, поточне управління людьми. Під
час управління людьми виникають протиріччя, які існують завжди і на всіх рівнях. Наслідком протиріч є
конфлікти, які є невід’ємною частиною життя, головним стимулом суспільного розвитку. У сфері управління
конфлікти можна розділити на дві основні групи, які відрізняються ходом протікання та механізмами
розв'язання. Це конструктивні конфлікти, що виникають у зв'язку з організаційними розбіжностями, та у
більшості випадків приводять до продуктивних результатів спільної діяльності, та деструктивні - конфлікти, які
виникають на базі особистих симпатій та антипатій, нерозуміння людьми один одного, які дестабілізують
процеси спілкування та взаємодії[1]. Крім явного прояву конфліктних ситуацій, існують приховані форми
функціонування деструктивних конфліктів[2].
Вирішальну роль в уникненні та вирішенні конфліктів повинен брати на себе керівник організації, як
особа, що має високий авторитет та досвід у подібних ситуаціях. Завдання керівника - не допускати по
можливості виникнення антипатії, неприязні, конфліктів. Це значно легше, ніж потім їх виправляти. Тому при
створенні будь-якого колективу необхідно мати на увазі і завдання формування гарного психологічного
клімату[2].
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Надто важливим для процесу управління та, відповідно, для отримання максимально ефективних
результатів, є усвідомлення керівниками факту початку конфлікту, адже логічно можна припустити, що певні
керівники почнуть управляти конфліктами тільки тоді, коли він почався, і тільки деякі є прихильниками
постійної системи управління конфліктами. Одна із найважливіших ознак ефективності управління конфліктом
- подолання його причин, однак цілі управління конфліктами на підприємствах можуть різнитись. Конфлікт не
є поодиноким явищем і можуть виникати знову з тієї самої причини, тому подолання причин – одна з
найважливіших цілей. Оскільки більшість керівників дотримуються думки, що конфлікти потрібно долати,
вирішувати, а не управляти ними, це підтверджує той факт, що на підприємствах не дотримуються стилю
управління конфліктами[3].
Також для ефективного управління конфліктами потрібно аналізувати та використовувати зарубіжний
досвід у цій сфері. Зокрема, укладання колективних договорів, метою яких є взаємоприйнятне рішення щодо
умов праці між асоціаціями роботодавців та працівників. В Україні колективний договір, на жаль, найчастіше
стає лише формальністю. І якщо в державному секторі він ще використовується, то в приватній сфері майже не
застосовується (хоча складання колективного договору обов'язково для підприємств будь-яких форм власності),
а іноді стає інструментом тиску на найманих працівників, яких найчастіше змушують підписати документ
вигідний роботодавцю. Також поширеним засобом вирішення конфліктів у світовій практиці є переговорний
процес. При наявності відпрацьованих технологій переговорний процес може зайняти провідне місце серед
способів вирішення конфліктів між роботодавцями та найманими працівниками. Іншими ефективними
методами, як доводить світова практика, є використання арбітражу і судової системи, які є основним засобом
вирішення конфліктів[4].
Отже, окрім негативних наслідків конфліктів, вони також виявляють недоліки в організації
функціонування трудового колективу підприємства в цілому і, зокрема, в організації управління ним. Тому
потрібно сформувати ефективну систему управління конфліктами для досягнення цілей організації. Безумовно,
існує багато перешкод для формування ефективної системи управління конфліктами і тому необхідно
проводити дослідження в цій сфері та практично реалізовувати систему управління конфліктами, адже вона
сприяє розвитку підприємства, досягненню цілей, а також підвищенню ефективності роботи підприємства.
1. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. — К.:
«Кондор», 2003. 2. Управління соціально-трудовими конфліктами на державному підприємстві: Л.Я.
Боборикіна, Л.О. Борян. Режим доступу: mnau.edu.ua/files/02_02_01_10/boryan/2011-boryanustkdp.pdf. 3. Криса
О.Й. Формування ефективної системи управління конфліктами як засіб підвищення конкурентоспроможності.
– Львів: Національний університет «Львівська політехніка»., 2009. 4. Сівчук І.П. Зарубіжний досвід вирішення
конфліктних ситуацій. – Тернопіль: Тернопільський національний університет імені І. Пулюя., 2011.

Українець І.С.
гр. МОР-44
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
МЕНТОРСТВО – НОВІТНІЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
В часи зародження професії HRа в її обов'язки входив величезний спектр завдань: від пошуку та
оформлення кандидата на роботу, до закупівля офісного приладдя та прийняття дзвінків. З часом у компаніях
почали відокремлювати різні функції і відповідно створювати цілі підрозділи для їх грамотного виконання.
Однією із таких виокремлених функцій HRа є навчання та розвиток персоналу. Керівникам доволі важко
справлятись із додатковими функціями по роботі з працівниками. І саме тут на допомогу приходить ментор.
Річ у тім, що таланти — це найважливіший ресурс будь-якої організації. І основним завданням HRу є
відібрати ці таланти, утримати і постійно розвивати їх. Детальніше розглядаючи функцію розвитку талантів
варто зазначити, що оптимальним рішенням є впровадження системи менторства. Цей процес є довготривалим і
складним, проте він дає необхідні плоди. Вирощувати і розвивати таланти допомагає обмін ідеями та досвідом
між працівниками. Проте дуже важливо, аби цей процес базувався на чесності та довірі, обміні лише цікавими
ідеями та обговоренні актуальних тем. Саме тому впроваджувати менторство потрібно поступово, не
нав'язуючи його нікому. Впровадження ефективної системи менторства в організації може включати такі етапи:
започаткування процесу вільного обміну ідеями між працівниками. Нехай кожен працівник матиме змогу
попросити поради чи поспілкуватись з будь-якою людиною в компанії, не важливо яку посаду вона займає;
варто почати із специфічних вимог до роботи — порадьте працівнику, для виконання певного завдання,
звернутись до людини, котра має аналогічний досвід роботи і може поділити ідеями щодо виконання цього
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завдання; дайте можливість працівникам самим обирати собі ментора. А ще краще — порадьте 2-3 людини;
заохочуйте досвідченіших працівників ділитись досвідом і спілкуватись з іншими працівниками, пропонувати
свою допомогу; і останнє — почніть з себе! Покажіть приклад успішного і корисного менторства!
Ментор — це лідер, це людина досвідчена і мудра, людина, котра має бажання поділитись набутими
знаннями та досвідом з людьми, котрі потребують допомоги. Ментор — це друг, товариш, учитель, наставник.
Ментор діє з хорошими намірами та за взаємної згоди обох сторін.
Отже, менторство — це новітній, проте давно започаткований, інструмент, який використовують
менеджери з управління персоналом, задля ефективного та стабільного розвитку талантів, котрі працюють в
організації.

Шолубко Д.І.
гр.МОР-44
Науковий керівник – асист. Винничук Р.О.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТУ
Розв'язання конфлікту — це спільна діяльність його учасників, спрямована на припинення протидії і
вирішення проблеми, яка привела до зіткнення. Розв'язання конфлікту передбачає активність обох сторін із
перетворення умов, у яких вони взаємодіють, та усунення причин конфлікту. Часто розв'язання конфлікту гру
нтується на зміні ставлення опонентів до його об'єкта чи один до одного.
Розв'язання конфлікту є багатоступінчастим процесом, який містить у собі аналіз і оцінку ситуації, вибір
способу розв'язання конфлікту, формування плану дій, його реалізацію, оцінку ефективності своїх дій.
Аналітичний етап передбачає збір і оцінку інформації з наступних проблем: об'єкт конфлікту, опонент,
власна позиція, причини і безпосередній привід, які привели до конфлікту, соціальне середовище, вторинна
рефлексія.
Принципове значення для того, яким способом завершиться конфлікт, має вибір опонентом стратегії
виходу з нього.
Виділяють п'ять основних стратегій: суперництво, компроміс, співробітництво, уникнення і пристосування
(К. Томас). Вибір стратегії виходу з конфлікту залежить від різних факторів. Як правило вказують на
особистісні особливості опонента, рівень нанесеного опоненту збитку і власного збитку, наявність ресурсів,
статус опонента, можливі наслідки, важливість проблеми, яка розв'язується, тривалість конфлікту та ін.
Суперництво полягає в нав'язуванні іншій стороні кращого для себе вирішення.
Компроміс полягає в бажанні опонентів завершити конфлікт частковими поступками.
Пристосування, чи поступка, розглядається як вимушена чи добровільна відмова від боротьби і своїх
позицій.
Відхід від вирішення проблеми, чи уникнення, є спробою піти з конфлікту при мінімумі витрат.
Співробітництво вважається найбільш ефективною стратегією поведінки в конфлікті.
Якщо ж сторони розуміють, що проблема важлива для кожної з них і вона варта того, щоб її вирішити з
урахуванням обопільних інтересів, то вони викори стовують шлях переговорів. Важливо нормалізувати
відносини опонентів напередодні переговорного процесу. Одним із прийомів, що дозволяє зробити це, є техніка
ПРІЗН (послідовні і реципрокні ініціативи в зниженні напруги (С. Ліндскольд та ін.). Метод ПРІЗН
запропонований соціальним психологом Ч. Осгудом і успішно застосовується при розв'язанні конфліктів
різного рівня: міжнародних, міжгрупових, міжособистісних (Б. Бете, В. Сміт). Він містить наступні правила:
- робити відверті, публічні заяви про те, що одна зі сторін конфлікту хоче зупинити ескалацію конфлікту;
- пояснювати, що примирливі кроки обов'язково будуть здійснені. Повідомити, що, як і коли буде
зроблено;
- виконувати обіцяне;
- спонукувати опонента до обміну поступками, але не вимагати їх як умову виконання власних обіцянок;
- поступки повинні здійснюватися протягом досить тривалого часу і навіть у тому разі, якщо інша сторона
не відповідає взаємністю. Вони не повинні приводити до збільшення вразливості сторони, яка їх здійснює.
Варіантами завершення конфлікту можуть бути:
- усунення однієї чи обох сторін;
- припинення конфлікту з можливістю його поновлення;
- перемога однієї зі сторін (оволодіння об'єктом конфлікту);
- розподіл об'єкта конфлікту (симетричний чи асиметричний);
- згода про правила спільного використання об'єкта;
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- рівнозначна компенсація однієї зі сторін за оволодіння об'єктом іншою стороною;
- відмова обох сторін від зазіхань на даний об'єкт;
-альтернативне визначення таких об'єктів, які задовольняють інтереси обох сторін.
Оцінка ефективності розв’язання конфлікту відбувається шляхом порівняння кінцевих позицій однієї та
іншої з сторін з початковими. Вирішення конфлікту можна вважати ефективним, якщо перемогу здобув
опонент, який був правий і протиріччя було вирішено. Якщо, протиріччя не вирішено і переможена сторона
залишилась при своїх позиціях, це може слугувати причиною виникнення нового конфлікту.
1. Примуш М.В. Конфліктологія: навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006.- 288с. 2.Ємельяненко Л. М.,
Петюх В. М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Конфліктологія: Навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха, Л. В.
Торгової. — К.: КНЕУ, 2003. — 315 с.
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КАФЕДРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Секція 1.
Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності
Апаріна Н.А.
гр. МЗДм-11
Науковий керівник – асист. Стасюк Н.Р.
ПРОБЛЕМИ УНІФІКАЦІЇ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ
Задекларований Україною курс на інтеграцію з європейським співтовариством визначив пріоритети
розвитку зовнішньоекономічної політики нашої держави, однією складовою з яких є процес модифікації
вітчизняного законодавства до правових норм та стандартів Європейського Союзу (ЄС). Відповідно до статті 51
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС, подальшого становлення і вдосконалення у
напрямі перспективної відповідності вимогам Всесвітньої митної організації потребує митна система України.
Стратегією інтеграції України до Європейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від
11.06.1998р. №615, визначено основні напрями співробітництва України та ЄС задля долучення до
Європейського правового та глобального міжнародного простору, мету та стан адаптації митного законодавства
у відповідності до встановлених вимог[1]. Проблеми уніфікації митного законодавства в умовах інтеграційних
процесів слід розглядати в розрізі таких ключових аспектів: правовому, економічному та організаційному.
Важливим чинником реформування правової системи України слід вважати участь України у конвенціях
Ради Європи, які встановлюють спільні для цієї організації та ЄС стандарти. Основними проблемами розвитку
митного законодавства, які не дозволяють йому стати категорією правової держави відповідно до вимог
євроінтеграції, є: недостатня соціальна справедливість у сфері управління митною справою; нестабільність
митного законодавства; відсутність загальновизнаних стандартів митної діяльності держави тощо.
Прийняття нового Митного кодексу від 11.08.2013 №405-18 стало спробою гармонізації вітчизняного
законодавства з міжнародними практиками. У Митному кодексі отримали закріплення принципово нові
положення щодо міжнародного співробітництва з питань митної справи (ст. 34-37). Спираючись на світовий
досвід, законодавець визначив у ньому систему оперативного зв’язку між митними органами України й
митними органами суміжних іноземних держав (ст. 38) та ін.. Проблему якісної імплементації зумовили
об’єктивні (необхідність уніфікації до нових умов, реорганізація митної служби) та суб’єктивні фактори
(корупція, зволікання з розробкою та прийняттям необхідних підзаконних актів, відсутність норм прямої дії).
Проблеми економічного характеру адаптації митного законодавства України полягають у невідповідності
нашої держави Копенгагенським критеріям: бути демократичною; мати ринкову економіку; бути
конкурентоспроможною. Розвиток торговельно-економічних відносин України з ЄС стримують невирішені
проблеми, пов'язані з режимом доступу українських експортерів на ринок ЄС; виявлення фактів недостовірного
декларування митної вартості товарів; суперечності пов’язані з визначення країни походження товарів;
невідповідність УКТ ЗЕД з Комбінованою номенклатурою ЄС; гармонізація Митного тарифу України з Єдиним
митним тарифом ЄС; невирішеність проблеми гармонізації стандартів і процедури сертифікації України та ЄС;
можливе створення митних бар’єрів з державами, які не є членами ЄС та, відповідно, втрата частки ринку в
таких країнах.
До ключових проблем організаційного характеру процесу удосконалення митного законодавства України
доцільно віднести: надмірні адміністративні бар’єри у сфері митної справи ЄС, що можуть завдати шкоди
економіці Співтовариства; складність і невідповідність європейським вимогам митних процедур;
функціональна невідповідність державних митних органів України вимогам та стандартам ЄС; невизначеність
вектора розвитку зовнішньої політики держави, що проявляється в намаганні України приймати участь в інших
інтеграційних об'єднаннях типу ЄЕП чи ЄврАзЕС; неефективність заходів у боротьбі з корупцією та
контрабандою тощо[2].
Отже, наведені вище напрями гармонізації митного законодавства України дозволить стати категорією
правової держави відповідно до вимог євроінтеграції. Участь країни в митному союзі ЄС вимагає доповнення
системи принципів митного регулювання принципами пріоритетності й субсидіарності норм митного
законодавства. Уніфікація митного законодавства України у відповідність до критеріїв Європейського Союзу
буде успішним лише за умови продуманої та злагодженої співпраці інститутів законодавчої, виконавчої та
судової гілок влади.
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1. Указ Президента України «Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу»
від 11.06.1998 № 615 із змінами та доповненнями від 30.09.2011 №929. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: zakon2.rada.gov.ua/. 2. Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження:
Науково-практичний посібник / Мароха В., Олійник Н., Омельченко О., Полонський О., Ропотан О., за науковою
редакцією А.В.Мазура. – К.: ТОВ «Ніка-Прінт», 2005. – 832 с.

Бавза В.І.
гр. МЕ-46
Науковий керівник – -ст. викл. Григор'єв О.Ю.
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ОСНОВНИЙ ОГЛЯД ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ
Дедалі частіше й частіше ми чуємо це словосполучення – інтернет-магазин: «У інтернет-крамниці все
дешевше», «Простіше це придбати через інтернет-магазин», «У інтернет-магазинах є все» тощо. То що є ті ж
гучні інтернет-магазини? Навіщо вони потрібні і яким перевагами мають тоді як звичайними магазинами?
Що таке інтернет-магазин?
Інтернет магазин у перекладі з англійської "onlineshop".Інтернет-магазин - це магазин, "вітрина" яка
лежить у інтернеті і дозволяє замовити товар через інтернет.
Як працює інтернет-магазин
На сайті магазину зазвичай представлений детальний каталог товарів з цінами, з урахуванням якого
користувач формує своє замовлення. Замовляючи товари в інтернет-магазині, ви можете одержувати їх поштою
чи з кур'єром, а оплачувати - безпосередньо і при отриманні чи також через інтернет. Оплата здійснюється
безпосередньо при отриманні, переважно практикується українськими інтернет - магазинами, оскільки це
досить зручного і загальнодоступно. Західні інтернет-магазини, навпаки, переважно приймають оплату через
інтернет, і з метою купівлі такому магазині ви повинні мати кредитну картку.
Інтернет-магазин - це інтерактивний веб-сайт:
-рекламируючий товар чи послугу в інтернеті;
- приймає замовлення купівлю;
- пропонуючи користувачеві вибір варіанта розрахунку;
-виписуючий рахунок на оплату, службовець одночасно підтвердженням замовлення. У цьому
адміністратор магазину зобов'язаний:
- організувати доставку товару;
- проконтролювати розрахунки з покупцем за поставку.
Переваги інтернет-магазину
- Економія часу. Завдяки навігації і пошукових системам можна швидко знайти потрібний товар;
- доставка товарів додому.Користувачам інтернет-магазинів більше немає потреби бігати магазинами,
тягати сумки і коробки. Усе це швидко і легко роблять співробітники служби доставки;
- можливість уникнути черг і суєти традиційних магазинів – проблема, яка викликала найбільше обурення
в їхніх попередників;
- цілодобове обслуговування. Це правда важливо і зручно сучасній людині, зайнятий вдень і вночі, яка має
ненормований робочого дня і який встигає «до закриття магазину».
Найбільші інтернет-магазини.
eBay Inc. — американська інтернет-компанія, що керує однойменним сайтом eBay.com, онлайн майданчик
для проведення аукціонів і торговельний веб-сайт, на якому приватні та юридичні особи здійснюють продаж та
купівлю різноманітних товарів та послуг. eBay.com має міжнародні локалізації.
eBay Inc. також належить міжнародна система здійснення електронних платежів PayPal, VoIP та інші
сервіси. У березні 2010 року компанія придбала 49% акцій платформи електронної комерції Magento.
ОZON.ru заснований в 1998 році Санкт-Петербурзької компанією «Reksoft» та видавництвом «Terra
Fantastica» як торговий сервіс для продажу книг і відео (VHS) через Інтернет. Створенню OZON.ru передував
запуск в жовтні 1997 року інтерактивної бібліографічної бази даних «AD VERBUM»,на якій були відпрацьовані
способи подання інформації та структури баз даних. На початку 1998 року до «AD VERBUM» була додана
також функціональність оформлення замовлення користувачем, яка дозволила вибудувати базові логістичні
структури, згодом успадковані OZON.ru.
Amazon.com — один з перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового
попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет.
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Створений в липні 1995 року американським підприємцем Джеффрі Безосом і спочатку продавав тільки
книги. У червні 1998 року магазин починає продавати музичні записи, а в листопаді того ж року відеопродукцію. Станом на 2011рік сервіс Amazon.com охоплює 34 категорії товарів, у тому числі електронні
книги, побутову електроніку, дитячі іграшки, продукти харчування, господарські товари, спортивні товари і
багато чого іншого.
Aliexpress.com - одна з найбільших торгових майданчиків Китаю, де зібрано безліч товарів від різних
продавців. Простими словами, Aliexpress - це " ринок ", на якому є продавці (" намети"), кожен надає свої
товари. Aliexpress можна назвати китайським eBay, тому що вони внутрішньо дуже схожі, єдина відмінність в
тому, що на Аліекспресс продаються тільки нові невикористані товари. Крім цього Aliexpress є майданчиком
орієнтованої саме на зовнішній ринок. Якщо скажімо з внутрішньої торговельної площадки Китаю - Таобао
купити що то не будучи жителем Китаю досить проблематично, то з Aliexpress таких проблем не виникає.
Асортимент торгового майданчика величезний.
1. ebay.com/. 2. Amazon.com. 3. ОZON.ru. 4. Aliexpress.com.

Бать М.С.
гр. МЗДм-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Петришин Н.Я.
РОЛЬ ФІНАНСУВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПЛАТІЖНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Важливим аспектом при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є розрахунки з іноземними
контрагентами, зокрема з постачальниками та покупцями. Важливість розрахунково-платіжних відносин
пояснюється перш за все тим, що за сучасних умов можливе розгортання ланцюгової реакції порушення
розрахунково-платіжної дисципліни між підприємствами, що безумовно, негативно впливає на виробничоторговельні відносини у цілому та зовнішньоекономічні операції зокрема[1]. Комерційна діяльність за
кордоном – це не швидкоплинні, короткострокові ділові операції. Як підготовка, так і переговори з укладання
контракту часто розтягуються на місяці. І навіть тоді, коли справа нарешті доходить до розміщення замовлення,
часто проходять ще місяці, поки клієнт сплатить остаточну суму. Це час, упродовж якого продавець вносить
свої власні кошти – час, протягом якого він мусить шукати шляхи і засоби, щоб рефінансувати себе – щоб
оплатити роботу власних постачальників і працівників. Особливо це має місце тоді, коли йдеться про великі
замовлення. Тому організація та контроль за розрахунками є обов’язковим елементом здійснення
зовнішньоекономічної діяльності.
Колектив авторів на чолі з У. Констом зазначають, що не лише продукт вирішує те, чи закордонне
замовлення в кінцевому результаті виправдає себе, але й також його фінансування. Загалом, на їх думку, діє
правило: стабільне фінансування покращує шанси на отримання замовлення[2].
Вивчення можливостей для фінансування дає можливість виділити найбільш вагомі з них. Як комерційні
банки, так і спеціальні фінансові інституції надають підприємствам різноманітні можливості фінансування, щоб
успішна бізнес-операція за кордоном стала ще й прибутковою. Найважливіші з них:
- банківські кредити – у своєму уповноваженому банку чи зовнішньоторговельному банку береться
кредит, щоб покрити часовий проміжок між поставкою товару чи послуги та надходженням платежу;
- міжнародні кредити надає експортеру в євро чи іншій іноземній валюті його уповноважений банк чи
іноземні банківська установа. Існує також можливість надання клієнту кредиту. Кредит надається іноземним
банком за посередництва експортера та його банку;
- фінансування борговими зобов’язаннями. Найвищу частку становить саме вексельне фінансування.
Іноземні векселі можуть, як правило, так само використовуватись, як векселі всередині країни. Валютна
одиниця не відіграє жодної ролі. Векселі можуть перепродаватись вітчизняним банком або через банки за
кордоном. Таке фінансування часто виявляється більш дешевшим варіантом, оскільки може передбачати
домовленості про нижчі відсотки.
Але потрібно зважати на те, що той, хто перепродує векселі, повинен також враховувати витрати на
запобігання можливих втрат від коливання курсу, наприклад, на страхування експортних кредитів чи
страхування курсових ризиків. Тому варто добре прорахувати, чи нормальне кредитне фінансування не є
вигіднішим варіантом.
Для співбесіди з фінансовим інститутом з експортного кредиту необхідно подати, зокрема, такі документи:
1. Договір купівлі-продажу чи декларацію купівлі-продажу в деталях.
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2. Документи з інформацією про клієнта: фінансовий баланс, асортимент продукції, торговельні зв’язки,
власність всередині країни, представництва.
3. Бізнес-план та техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічної операції.
4. Необхідний обсяг і строк фінансування.
5. Власні пропозиції щодо фінансування: передоплату клієнта, власні кошти, потребу в зовнішньому
фінансуванні, пропозиції страхування кредиту.
6. Інформацію про вже замовлене державне чи приватне страхування.
Загалом, застосування фінансування зовнішньоекономічної діяльності дозволяє акумулювати кошти для
здійснення розрахунків з контрагентами, подолати негативні наслідки від появи лагу між оплатою за
поставлену сировину чи надані послуги постачальниками і отриманням коштів за відвантажену продукцію та,
тим самим, покращити розрахунково-платіжну дисципліну підприємства вцілому.
1. Разборська О.О., Нечепорук О.П. Дослідження стану організації фінансового контролю розрахунковоплатіжної дисципліни підприємства виробничої сфери / Міжнародна науково-практична інтернетконференція / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: intkonf.org/. 2. Успішний експорт до ЄС [Текст]:
практ. посіб. для малих і середніх підприємств в Україні /[Конст У., Коруд В., Мотиль В. та ін.]. – Л.:
Львівська торгово-промислова палата, 2012. – 80 с.

Босак В.А.
гр. МЗДм-11
Науковий керівник – ст. викл. Григор’єв О.Ю.
ПРОБЛЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасний процес митної очистки вантажів має ряд суттєвих проблем, які вже давно вирішені в
міжнародній практиці.
На даний момент в Україні діє така схема митного оформлення імпорту, що товар йде у вільний обіг тільки
після проходження всіх митних формальностей і оплати митних платежів. А це займає достатньо часу, інколи
по декілька днів, що сильно шкодить підприємствам, оскільки товар простоює. Також часто підприємствам
складно оплатити митні платежі одразу, ще не реалізувавши товар[1].
Дану систему можна значно спростити абсолютно не втрачаючи її ефективності. Процес контролю за
митною очисткою можна поділити на декілька складових: контроль фізичних характеристик товару, нетарифне
регулювання, документарний та статистичний контроль, сплата митних платежів[2].
На базі міжнародного досвіду можна запропонувати таку схему митного оформлення імпорту: за
попередньою декларацією товар перетинає державний кордон України, при перетині кордону здійснюються
контроль фізичних характеристик товару та нетарифне регулювання, після цього товар із кордону
відправляється в місце розвантаження, доки товар в дорозі здійснюється документарний та статистичний
контроль, протягом 30 днів здійснюється оплата митних платежів.
Ефективність здійснення митного оформлення імпорту при такій схемі абсолютно не падає. Така схема
набагато вигідніша підприємцям і брокерам, оскільки немає втрат на простої товару, також фірма може
оплатити митні платежі протягом 30, що дасть змогу частково або повністю реалізувати товар до сплати
податків. Якщо виникнуть якісь труднощі з митним оформленням, то товар не буде розмитнений, тобто хоча й
товар вже буде на складі підприємця, проте він не буде у вільному обігу. Якщо ж не будуть вчасно сплачені
митні податки, то будуть накладатися штрафи чи застосовуватися відповідні санкції щодо даного підприємства.
1. Митний кодекс України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) із змінами № 405-VII від
04.07.2013. 2. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические основи. - М.:
Издательство НОРМА, 2012. - с.51-109.
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Однією з найважливіших і найскладніших проблем при здійсненні господарської діяльності в умовах
швидкоплинного, невизначеного та непередбачуваного зовнішнього середовища є проблема управління
витратами.
У сучасних умовах проблема управління витратами є особливо актуальною для вітчизняних підприємств
незалежно від виду їхньої діяльності, але особливо гостро вона постає перед фірмами, що здійснюють
зовнішньоекономічну і, в першу, чергу зовнішньоторговельну діяльність.
Враховуючи тенденції світового економічного розвитку, процеси просторово-часового переміщення
матеріальних, фінансових, інформаційних потоків зростають в масштабах простору і часу, і це зумовлює
зростання відповідних витрат, але це означає й те, що підприємствам надалі ризиковано покладатися лише на
конкурентні переваги за рахунок технологій чи традиційних методів управління[1].
На міжнародному рівні логістика відрізняється від внутрішньої, оскільки йдеться не тільки про зміну місць
доставки товарів. Найбільш значимим відмінностями в даному контексті можна відзначити:
- логістичні потоки в рамках міжнародного кооперування, як правило, пов'язані з більшими обсягами
замовлень, ніж постачання за замовленнями в рамках окремого національного ринку;
- більш різноманітні міжнародні ринки. Поставляючи з них сировину, комплектуючі чи доставляючи
товари, потрібно розглядати ширший варіативний ряд способів доставки, оцінювати варіанти з більшою
кількістю посередників, ніж при «замиканні» логістичних потоків лише на окремому національному ринку.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов’язана з транспортним забезпеченням, яке
являється однією з важливих складових процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця
споживання. Під транспортним забезпеченням розуміють сукупність елементів, які знаходяться в тісній
взаємодії і складають єдину транспортну систему, що об’єднує операції, пов’язані з виробництвом і обігом
продукції.
Важливим фактором в процесі управління логістичними витратами підприємства в умовах здійснення
зовнішньоекономічної діяльності є наявність регіональних транспортно-логістичних систем. Регіональні
транспортно-логістичні системи поліпшують процес гармонізації продуктивних сил регіону, використання
творчого потенціалу учасників виробничого процесу, прискорюють кількісно-якісні зміни в межах регіону, які
зумовлюють появу позитивних перетворень в транспортному секторі економіки[2].
З метою контролю витрат на логістику підприємства, що працює на зовнішньому ринку, початковим та
відповідальним етапом є їх ідентифікація та оцінювання. Тому ці етапи логістичних витрат повинні
передбачати:
- виявлення усіх науково визнаних та обґрунтування практично необхідних складових логістичних витрат,
згідно з їхнім класифікаційним поділом;
- аргументована послідовність розрахунку усіх елементів складових логістичних витрат та ідентифікації їх
величин;
- облік та аналіз слабко структурованих складових логістичних витрат;
- оцінювання рівня логістичних витрат підприємства.
Комплексне логістичне обслуговування, з одного боку, повинно бути ефективним, тобто відповідати
стандарту обслуговування відповідно запитам споживача, з іншого боку, таке обслуговування зорієнтовано на
задоволення вимог раціональності. Вирішення цих суперечностей можливе за умов управління операційними
витратами в системі економічної безпеки логістичного утворення[3]. Такий підхід дозволяє вирішити не лише
маркетингові завдання чи завдання операційної діяльності, а оптимізує витрати ресурсів, виходячи з умов
забезпечення ефективності, надійності, стійкості, та гнучкості економічної системи. Забезпечення раціональних
схем управління витратами при такому підході дозволить підвищити ефективність здійснення операційної
діяльності в умовах невизначеності та непередбачуваності зовнішнього середовища.
1. Лотиш, О. Управління логістичними витратами на підприємстві / Оксана Лотиш // Економічний
аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. унту. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Вип. 2.
– С. 240-243. 2. С.І. Гриценко Моделювання стійкого розвитку економіки регіонів на основі транспортнологістичних систем. / Гриценко С.І. // Економічний вісник Донбасу. – 2013. - № 2 (32). – С. 69-74. 3. Белоусова І.
А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства: монографія / І. А.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
В період процесів глобалізації та інтеграції в міжнародному просторі все більшого значення для
підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, зокрема експорт, набуває формування
раціональної послідовності планування такої діяльності. Такий вид управлінської діяльності сприяє одержанню
додаткового прибутку за рахунок повнішого використання переваг міжнародної праці та міжнародної
інтеграції, а також визначенню перспектив і можливих варіантів розвитку зовнішньоекономічної діяльності
організацій.
Планування експортної діяльності підприємства має певні особливості. Адже підприємство, яке планує
експортну діяльність повинне враховувати майбутні коливання валютних курсів, вартісні відмінності між
країнами, торгові політики урядів та міжнародну конкуренцію[1].Також необхідно зібрати інформацію про
законодавчу базу зарубіжних країн, про кон’юнктуру зарубіжних ринків, про зміни в митних процедурах країн
— потенційних імпортерів.
Від досвіду та навиків здійснення планування експортної діяльності залежить подальша доля та
ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Особливість здійснення планування експортної діяльності полягає у оцінюванні експортного потенціалу
підприємства, на основі якого вже приймається рішення про доцільність експорту виробленої продукції[2, c.86].
Підприємство, яке планує поставляти свою продукцію на експорт, повинне, по-перше, намагатися знайти
такий зовнішній ринок, вимоги до товару на якому багато в чому збігалися б з вимогами внутрішнього ринку;
по-друге, вміти пристосовуватися до різних умов зовнішніх ринків; по-третє, мати відповідні виробничі
потужності, а також фахівців, здатних працювати з урахуванням завдань міжнародного ринку.
Важливим при плануванні експортної діяльності підприємства є встановлення необхідності ресурсів, їх
оптимальна кількість, напрями та термін використання, режим споживання, засоби поповнення[2,c.34].
Особлива роль експорту виявляється в тому, що він має бути засобом сприяння економічному зростанню,
інструментом активізації наявних та потенційних конкурентних переваг, з метою наближення до рівня
розвинутих країн.
Враховуючи мінливість та невизначеність ринкового середовища, в якому працює підприємство,
достовірність інформації та оперативність її оброблення є визначальним фактором в процесі прийняття
управлінських рішень при плануванні експортної діяльності. Тому важливим є застосування нових
інформаційних технологій у господарській діяльності підприємства, що визначає порядок, способи та
послідовність збирання, реєстрації, оброблення інформації, технічного забезпечення інформації, порядок
формування інформаційного фонду, архівації, зберігання та захисту інформації, організаційні підходи до
процесу інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо експорту продукції
підприємства[4, c.64].
Основними чинниками зростаючої ролі планування експортної діяльності в умовах сучасного ринкового
господарства є рухливість зовнішнього середовища, зростаюче значення часу, обмеженість ресурсів та
комплексність господарських завдань.
Особливістю планування експортної діяльності на підприємстві є визначення проблем, які виникають під
час планування цієї діяльності, та виявлення основних шляхів їх подолання.
Отже, варто підсумувати, що застосування планування експортної діяльності створює такі переваги для
підприємства. По-перше, планування експортної діяльності дає можливість передбачити різні майбутні ситуації
та заздалегідь підготувати альтернативні варіанти плану розвитку підприємства щодо обсягу і асортименту
експортної продукції. По-друге, планування експортної діяльності сприяє більш раціональному розподілу
ресурсів, поліпшує координацію дій на підприємстві. Також чітко розмежовує обов'язки та відповідальність
працівників підприємства за виконання планових завдань, що поліпшує контроль в організації за виконання
експортних планів. Здійснення планування експорту об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною
метою, надає всім процесам одно спрямованості, що дозволяє найбільш повно й ефективно використовувати
наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно розв'язувати різноманітні завдання управління, які стосуються
експортної діяльності.
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ВІД ВОЛОДІННЯ ТА ПРОДАЖУ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
Оподаткування доходів від здійснення операцій з цінними паперами має свої особливі ознаки в різних
країнах світу. Воно залежить від:
 місця здійснення операцій з цінними паперами, які можуть перебувати в обігу на фондовій біржі чи на
позабіржовому ринку.
 статусу платника податків (є він юридичною чи фізичною особою, резидентом або нерезидентом
країни тощо).
Метою здійснення операцій з цінними паперами як і будь-якої іншої комерційної діяльності є отримання
прибутку. У свою чергу будь-яка прибуткова діяльність підлягає оподаткуванню за результатами своєї
діяльності[1]. База і ставка оподаткування доходів, отриманих на фондовому ринку, визначаються чинним
законодавством держави на території якої резиденти чи нерезиденти даної країни здійснюють операції з
цінними паперами.
Існує три основних види доходу, які можна отримати, здійснюючи операції з цінними паперами. Це дохід
від розміщення цінних паперів, дохід від володіння цінними паперами і дохід від їх реалізації.
Для правильного нарахування суми податку, усі його платники визначають фінансовий результат
(прибуток/збиток) за операціями з цінними паперами. Він розраховується як різниця між доходом від продажу
цінних паперів та сумою витрат пов’язаних з розміщенням таких цінних паперів на фондовому ринку.
Прибуток від продажу цінних паперів оподатковується у Великобританії за ставкою 28%, в США - 35%, у
Франції – 18%. В Україні дана ставка становить 10%.
Загальна ставка податку на доходи фізичних осіб від отримання дивідендів за акціями в Болгарії становить
25%. В таких державах, як Сьєрра-Леоне та Гана такий дохід оподатковується за ставкою 10%, в Іспанії, Росії,
Гайані, Уганді та Кіпрі – 15%, у Великобританії – від 0 до 32,5%, залежно від рівня доходу. В Україні ставка
податку за дивідендами залежить від виду акції: отримуючи дивіденди за привілейованими акціями, власник
сплачує податок у розмірі 15%, а якщо сума дивідендів перевищить 10 мінімальних заробітних плат, то і всі
17%; власник простих акції, отримуючи дивіденди за ними, зобов’язується сплачувати податок у розмірі 5%, а,
якщо дивіденди нараховуються у вигляді додаткових акцій, а не грошей, то вони не підлягають
оподаткуванню[1]. У Норвегії дивіденди у розмірі, що не перевищують рівень безризикового доходу, не
обкладаються прибутковим податком. Дивіденди, виплачені вище цього рівня, оподатковуються за
стандартною ставкою. У Польщі отримання дивідендів за акціями обкладається за постійною (непрогресивною)
зниженою ставкою. В багатьох країнах власники акцій, які отримують дивіденди за ними звільняються від
сплати податку. Такими країнами є Аргентина, Бразилія, Гонконг, Південно-Африканська республіка,
Австралія, Австрія, Греція, Індія, Індонезія, Мексика та Чилі тощо.
При здійсненні операцій купівлі-продажу цінних паперів між резидентами і нерезидентами, виникають так
звані курсові різниці (різниці між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних
курсах), які також підлягають оподаткуванню. Юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти
звільняються від сплати податку на прибуток від позитивних курсових різниць в таких країнах: Бельгія,
Малайзія, Мексика, Туреччина, ПАР, Греція, Нідерланди, Панама, Сінгапур та Тайвань. Застосування знижених
ставок податку на прибуток при обкладенні позитивних курсових різниць застосовується у Канаді, Франції,
Іспанії, Бразилії, Венесуелі, Греції, Індія, Індонезії, Німеччині, Швеції, Японії, Канаді, Бразилії та Португалії.
Досвід багатьох країн світу говорить, що на ринку цінних паперів завжди існують податкові пільги, а деякі
операції з ними взагалі звільняються від податків. В Україні, згідно з Податковим кодексом, облік фінансового
результату за операціями з цінними паперами ведеться платником податку окремо від інших доходів та витрат в
розрізі окремих видів цінних паперів, деривативів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, а дохід від
продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів визначається на дату переходу покупцеві права
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власності[2].
Отже, можна стверджувати, що оподаткування операцій з цінними паперами є однією з найважливіших
частин розвитку фондового ринку в різних країнах світу. Податкові стимули у вигляді звільнення від сплати
податку чи знижених ставок стимулюють як власників, так і інвесторів цінних паперів та сприяють отриманню
доходу від їх володіння та продажу.
1. Cтаття особливості оподаткування операцій з цінними паперами [Електронний ресурс] – Режим
доступу: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_ gum/pprbsu/2012_34/34_01_27.pdf. 2. Податковий кодекс України від
02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
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ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В ГАЛУЗІ МИТНОЇ СПРАВИ: ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
Митна політика та митна справа України відіграють важливу роль в інтеграції економіки України до
європейських і світових стандартів, особливо у фінансовому забезпеченні економічного розвитку України,
захисті своїх економічних інтересів та безпеки, що є пріоритетним напрямом роботи органів державної влади
України, а особливо тих, що здійснюють фінансовий контроль. Для цього в Україні створена та функціонує
система органів фінансового контролю, які після проголошення незалежності набули статусу самостійних та з
кожним роком удосконалюють свої повноваження[1].
Зі вступом у СОТ, де Україна набула повноправного членства з травня 2008р., перед органами фінансового
контролю постали нові завдання, які перш за все, повинні бути спрямовані на захист економічної безпеки
держави, за рахунок посилення контролю за формуванням та використанням бюджетних коштів і, що саме
головне – за своєчасністю та повнотою сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що згідно
законодавству України віднесено до компетенції митних органів. Тому, фінансовий контроль необхідно
віднести до першочергових завдань, що на теперішній час стоять перед нашою державою.
Для успішного здійснення цих завдань необхідна чітко визначена система, компетенція та взаємодія
органів, що здійснюють фінансовий контроль, а особливо у сфері митної діяльності. Цим збільшується
значення фінансового контролю в митній справі, що становить один з видів державного контролю,
спрямований на додержання законності щодо дотримання фінансової дисципліни при нарахуванні податків та
зборів, які повинні сплачуватися особами (юридичними і фізичними) при переміщенні товарів через митний
кордон, забезпечення своєчасного, повного надходження до Державного бюджету України з метою запобігання
порушенням в бюджетно-фінансовій сфері та реалізації державної політики в галузі митної справи.
Для належної організації фінансового контролю у сфері митної діяльності необхідно чітке визначення кола
його суб’єктів та їх компетенції, що визначаються як законодавством держави, так і нормативно-правовими
актами цих суб’єктів.
Фінансовий контроль в галузі митної справи здійснюють такі органи державної влади, як Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Міністерство економіки України, Міністерство фінансів України,
Державне казначейство України, Контрольно-ревізійна служба України, Національний банк України (НБУ),
Міністерство доходів і зборів України.
Підсумовуючи викладене необхідно прийти до висновку, що, по-перше, на сьогодні правовий статус
Державної митної служби України в системі органів фінансового контролю не визначений і потребує
подальшого дослідження, що сприятиме нормативному закріпленню його статусу і повноважень.
По-друге, діяльність органів фінансового контролю у сфері митної діяльності регламентується
відповідними нормативними актами, проте єдиного документу, який би закріпив та визначив всю систему, з
чітким розмежування повноважень органів фінансового контролю, а також у сфері митної діяльності й досі не
прийнято. Однак, з 2 лютого 2008р. на розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону «Про
державний фінансовий контроль».
По-третє, для належного здійснення органами фінансового контролю у сфері митної діяльності своїх
повноважень необхідно постійно вдосконалювати не лише форми та методи фінансового контролю, а й саму
систему органів фінансового контролю у сфері митної діяльності та їх взаємодію між собою при здійсненні
контрольних повноважень та налагодити між ними постійний обмін інформації про факти порушень чинного
митного законодавства, протидіяти ухиленням від сплати митних платежів, контрабанді, корупції тощо, все це
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свідчить про низький рівень організації фінансового контролю у сфері митної діяльності[2].
Варто погодитися зі словами голови Держмитслужби у 1991-1993рр. Коваля Олексія Михайловича: «…
Успіху в нашій справі можна досягти при взаємодії усіх ланок служби, що працюють на основних напрямках
митного законодавства та сучасної митної технології…»[3].
1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку державного
внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року» від 24 травня 2005 р N 158-р. [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-р. 2. Воронова Л.К. Фінансове право України
Підручник. — К.: Прецедент; Моя книга, 2006. - 448 с. 3. [Електронний ресурс]: Сайт державної митної
служби - Режим доступу: arc.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article? art_id=298123&cat_id=292212.
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ПРОБЛЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ПРИ ІМПОРТІ
Інтеграція України у світовий економічний простір і господарська самостійність підприємств створює
сприятливі умови для здійснення імпортних операцій. Це пов’язано з тим, що до національних виробників
додаються іноземні постачальники. При цьому розширюються можливості вибору ділового партнера,
збільшується асортимент продукції. До того ж жорстка конкуренція між національними й іноземними
постачальниками є стимулом для підвищення технічних та економічних характеристик товарів[1, с. 1].
Заходи Державної митної служби, насамперед, спрямовані на спрощення митних процедур. Це, зокрема,
стосується впровадження концепції «Електронна митниця», однією з підсистем якої є електронне декларування.
Створення електронної митниці спрямоване на зміцнення митної безпеки України, забезпечить оперативне
отримання актуальної і достовірної інформації про наміри щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій,
створення умов для прискорення процедур митного контролю та митного оформлення, поліпшення соціального
й інформаційного обслуговування населення, сприятиме вдосконаленню інформаційної інфраструктури ДМСУ.
Проектування і впровадження електронної митниці повинні здійснюватися на базі діючої ЄАІС з
урахуванням міжнародних стандартів і з максимальним використанням науково-технічного потенціалу
держави[2, с. 11].
Митне оформлення - виконання митним органом дій, що пов'язані із закріпленням результатів митного
контролю товарів і транспортних засобів. За логікою такого підходу виходить, що після завершення процедур
митного контролю його результати закріплюються процедурами митного оформлення. Одночасно ст. 43
Кодексу наголошує, що митний контроль закінчується:
 у разі ввезення на митну територію України - після здійснення у повному обсязі митного оформлення
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
 у разі вивезення за межі митної території України - після здійснення у повному обсязі митного
оформлення товарів і транспортних засобів та перетинання ними митного кордону України, за винятком
митних режимів, які передбачають перебування під митним контролем протягом усього часу дії митного
режиму.
Без здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів митний контроль не
може бути завершеним. Митне оформлення є обов'язковою складовою митного контролю.
Метою митного оформлення є засвідчення відомостей, одержаних під час митного контролю товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та оформлення результатів такого
контролю, а також статистичного обліку ввезення на митну територію України, вивезення за її межі і транзиту
через її територію товарів і транспортних засобів.
Електронне декларування дозволить створити безпаперове інформаційне середовище для митниці і
суб’єктів ЗЕД на базі новітніх інформаційних технологій. Метою електронного декларування є прискорення
товарообігу, скорочення часу на здійснення митного контролю, виключення суб'єктивних факторів при
здійсненні митних процедур шляхом застосовування при здійсненні митного оформлення товарів вантажної
митної декларації в електронному вигляді. Реалізація процедури електронного декларування товарів дозволить
сформувати необхідні умови для застосування інформаційних технологій на якісно новому рівні й забезпечить
запровадження електронного документообігу між митними органами та підприємствами із використанням
механізму електронного цифрового підпису[3, с. 3].
Чергове спрощення митного контролю та митного оформлення шляхом застосування електронних ВМД,
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наблизить митні процедури в Україні до європейських та світових стандартів та значно полегшить роботу
законослухняним суб'єктам ЗЕД. Щодо митної справи, то системне спрощення процедур митного контролю
перекладає увагу митних органів у бік вибіркового контролю товарів. При цьому особливого значення
набувають аналіз та управління ризиками. Активна робота в цьому напрямі спеціалістів відповідних
департаментів та спеціалізованих митних установ Держмитслужби забезпечить ефективність застосування
електронного декларування.
Однією із найважливіших проблем, з якою стикнулись митні органи при запровадженні електронного
декларування, є законодавча неврегульованість діяльності різних органів влади. Так, на сьогодні понад два
десятки органів виконавчої влади видають дозвільні документи, необхідні для митного контролю та митного
оформлення товарів. Переважна більшість цих документів мають паперовий вигляд, це є стримуючим фактором
у розвитку електронного декларування, а також виступає своєрідним бар’єром на шляху раціонального
використання бюджетних коштів[4, с. 70].
1. Підвищення ефективності імпорту в умовах європейської інтеграції України / Крамарева О.М. // Теорія
та практика державного управління.- 2008.- №36.- С. 1. 2. Спрощення митних процедур - перспективи для
держави та бізнесу / Лазуренко В. О. // Актуальні проблеми економіки, - 2011. - №4(33). - С.11. 3. Електронне
митне декларування в Україні - крок до майбутнього / Бєсєда І. О. // Наука й економіка. - 2013. - №1. - С. 3. 4.
Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні / Ткачик Ф. П. // Інноваційна економіка. - 2013. №1.- С. 70.
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ПРОБЛЕМИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах інтенсифікації глобалізаційних та інтеграційних процесів у міжнародному просторі, посилення
конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання на внутрішньому ринку, привабливості іноземних
споживчих та ресурсних ринків все більшого значення для національних підприємств набуває
зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) у напрямі підвищення результативності їх функціонування. Однією із
вагомих складових забезпечення успіху на закордонному ринку є ефективна управлінська діяльність, в межах
якої серед безлічі управлінських процесів та інструментів пропонуємо зосередити увагу на бізнес-плануванні
ЗЕД. Адже, в умовах започаткування ЗЕД чи її розширення саме бізнес-планування дозволяє різноаспектно
обґрунтувати та сформувати вихідну базу для здійснення цих процесів.
Як свідчить зарубіжна практика, у процесі управління підприємствами, що характеризуються високим
рівнем успішності, невід’ємним елементом виступає бізнес-планування. Результати дослідження діяльності
іноземних підприємств засвідчують, що причинами абсолютної більшості банкрутств компаній є прорахунки
або відсутність бізнес-планування. Щодо вітчизняних суб’єктів ЗЕД, то використання бізнес-планування як
основи для розроблення і обґрунтування управлінських рішень в межах їх систем управління - це, швидше,
виняток, ніж правило[1].
Бізнес-планування нещодавно з’явилось у вітчизняній науковій сфері та ще не досягнуло достатнього
розповсюдження на українських підприємствах. Тому, намагаючись реалізовувати бізнес-планування в межах
управління ЗЕД, суб’єкти господарювання часто стикаються із низкою різноманітних проблем, що стосуються,
зокрема, змістового наповнення цього процесу та прикладних особливостей його здійснення. З огляду на
вищезазначене, на сьогодні проблеми бізнес-планування суб’єктів ЗЕД є достатньо актуальними та потребують
ретельного вивчення й аналізування.
Виходячи зі своєї назви, бізнес-план ЗЕД є звичайним бізнес-планом, який відповідає всім умовам його
формування та в якому знаходить відображення реалізація будь-якої форми ЗЕД. У навчальній літературі
бізнес-план ЗЕД трактується як документ, у якому висвітлюються мета й завдання підприємницького проекту у
сфері ЗЕД, характеристика відповідної продукції (послуг), маркетингове дослідження внутрішнього і
зовнішнього ринку, ресурсне забезпечення проекту, організація його реалізації та економічна ефективність[2].
Бізнес-план ЗЕД дає можливість не лише якісно планувати та прогнозувати майбутній стан
зовнішньоекономічного проекту, а й виступає засобом залучення необхідного зовнішнього фінансування для
започаткування ЗЕД чи її розширення. Цей письмовий документ, описуючи усі основні аспекти майбутнього
функціонування підприємства в умовах ЗЕД, аналізуючи проблеми, з якими воно може зіштовхнутися і
визначаючи шляхи вирішення цих проблем, має переконати інвестора в необхідності вкладання коштів у
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відповідний проект і подальшому отриманні прибутку від його реалізації.
Виконані дослідження дали змогу виокремити декілька типових прикладних проблем у сфері бізнеспланування суб’єктів ЗЕД:
1. Відсутність законодавчих актів, які прямо зобов’язують підприємства, в тому числі й суб’єктів ЗЕД, до
розроблення бізнес-планів. У багатьох західних країнах вже стало нормою, що підприємство повинно мати
бізнес-план для кожного свого проекту.
2. Низький рівень обізнаності керівників та фахівців вітчизняних підприємств щодо використання
закордонних методик формування бізнес-планів. Зокрема, виникають проблеми щодо адаптації певних аспектів
зарубіжних методик до умов вітчизняної економіки.
3. Нечітко визначені та обґрунтовані цілі зовнішньоекономічного проекту. У процесі бізнес-планування
важливо правильно, конкретно та обґрунтовано сформулювати ідею проекту, щоб інвестор мав можливість
оцінити усі позитивні сторони та перспективні можливості суб’єкта ЗЕД порівняно з іншими підприємствами.
4. Відсутність у зовнішньоекономічному проекті ретельної схеми розвитку бізнесу та прогнозу очікуваного
прибутку, без чого навряд чи потенційний інвестор погодиться виділити необхідні кошти.
5. Використання у зовнішньоекономічному бізнес-плані «старих» техніко-економічних показників
попередніх проектів, а інколи й перенесення показників з проектів, що спрямовані на внутрішній ринок, без
врахування особливостей закордонного ринку.
Отже, бізнес-планування є необхідним управлінським процесом на підприємстві в умовах започаткування
чи розширення зовнішньоекономічної діяльності. Бізнес-план зовнішньоекономічної діяльності є проектом
розвитку та удосконалення діяльності підприємства за кордоном, в якому розкривається обґрунтування
доцільності залучення необхідних коштів із зовнішніх джерел, а також наводиться загальна ефективність
проекту і можливість його майбутньої окупності та прибутковості.
1. Черняк В.З. Бизнес-планирование: учебно-практическое пособие / В.З. Черняк, А.В. Черняк, И.В.
Довдиенко. – Москва: РДЛ, 2000. – 269 с. 2. Ясинський В.В. Бізнес-планування: теорія і практика: навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл. освіти / В.В. Ясинський. – К.: Каравела, 2004. – 232 с.

Дутко З.М.
гр. МЗДм-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Мукан О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ
ІНВЕСТИЦІЯМИ
Підприємства, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, використовують розширений механізм
фінансового забезпечення. Матеріальною основою для формування підприємницького потенціалу є ресурсне
забезпечення, серед якого ключова роль відводиться забезпеченню фінансовими ресурсами іноземних
інвесторів[1, c. 102].
Іноземні інвестиції – це один із залучених компонентів фінансового забезпечення підприємств, що
включаються в статутний капітал і можуть використовуватися підприємством для розширення діяльності,
диверсифікації виробництва, оновлення техніки та технологій підприємства тощо. Особливість фінансового
забезпечення підприємств з іноземними інвестиціями полягає у тому, що вони отримують додаткові фінансові
ресурси, які є недоступними або малодоступними для національних суб’єктів господарювання.
Підприємствам з іноземними інвестиціями надаються привілеї при кредитуванні їх діяльності від
іноземних країн. Особливо це стосується країн Європейського союзу, де діють вигідні кредити для підтримки
малого та середнього бізнесу. Існують випадки, коли підприємці, не маючи достатніх фінансових ресурсів для
ведення бізнесу, шукають іноземних інвесторів не для залучення інвестиційних коштів, а для забезпечення
можливості отримання кредиту в банку країни, резидентом якої є інвестор. Зазвичай, такий іноземний кредит
для підприємств є досить дешевим і довготривалим.
Для підприємств малого та середнього бізнесу України додатковим джерелом залучення фінансових
ресурсів є кредити за Програмою мікрокредитування Німецько-Українського фонду (НУФ). Цільовою групою
такого кредитування є підприємства, більше частина власності яких належить приватному сектору, за участю
німецького середнього спільного підприємства-партнера, частка якого у статутному фонді позичальника
складає не менше 30% і не більше 70%. Станом на 01.09.2013р. портфель кредитів кінцевим позичальникам,
сформований банками-партнерами, становив 4,93 млн. євро. Всього за весь час існування НУФ банки-партнери
видали кінцевим позичальниками 160 980 кредитів на загальну суму 693,469 млн. євро[2].
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Кредитування із залученням ресурсів іноземних банків під гарантії іноземних експортних страхових
агентств є широко розповсюдженою послугою на міжнародному фінансовому ринку. Таке кредитування дає
можливість придбати обладнання імпортного виробництва в кредит з оплатою банківських відсотків, процентна
ставка яких значно менша, ніж в Україні, а іноземним підприємствам-виробникам – розширити ринки збуту
своєї продукції[3, с. 249]. В умовах інтеграції та глобалізації економічних відносин одним з важливих факторів
збільшення фінансового забезпечення є вихід підприємства на зовнішній ринок. Для підприємств з іноземним
капіталом ця процедура набагато легша, ніж для національних суб’єктів господарювання. Це пов’язано з
меншим тиском органів державної влади, більшою довірою до підприємства іноземних контрагентів. Деякі
недобросовісні підприємці, враховуючи значну довіру державних органів до підприємств з іноземними
інвестиціями, з метою зменшення витрат на оплату податків приховують певні факти своєї діяльності: розміри
реальних доходів та прибутків, кількість працівників, рівень заробітної плати тощо. До того ж такі
підприємства часто розробляють схеми повернення ПДВ за експортно-імпортними операціями, які фактично не
здійснювалися. Саме підприємства з іноземними інвестиціями мають пріоритетність щодо повернення ПДВ
державою, що також виступають додатковим джерелом фінансування. До прикладу, підприємствам з
іноземною часткою капіталу, які працюють на теренах Львівщини, відшкодовано 18,9 млн. гривень ПДВ, що
складає половину загальної суми бюджетної компенсації, отриманої великим бізнесом з початку 2013 року[4].
Отже, підприємства з іноземними інвестиціями мають більше можливостей зміцнення свого фінансового
забезпечення за рахунок: легшого виходу на зовнішній ринок, що дає можливість збільшити обсяги збуту і тим
самим розміри прибутків, який входить в основу самофінансування; можливість зовнішнього кредитування з
фінансово-кредитних установ країни-інвестора; можливість розміщення боргових цінних паперів на
міжнародному фінансового ринку, що дає змогу збільшити розмір залучених коштів; венчурну форму
фінансування тощо.
1.Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах
Чернівецької області): автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец.: 08.04.01 «Фінанси,
грошовий обіг і кредит» / О. І. Москаль.— К., 2001. — 16 с. 2. Офіційний сайт Національного банку України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: bank.gov.ua. 3. Третяк Н. М. Банківські валютні операції при
кредитуванні сільськогосподарських виробників / Н. М. Третяк // Інноваційна економіка: Всеукраїнський
науково-виробничий журнал. – Тернопіль, 2010. – №3. – с.58-64. 4. Великим платникам податків Львівщини
відшкодували 38 млн ПДВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zik.ua/ua/news/2013/10/09.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах сучасної ринкової економіки, яка супроводжується посиленням економічної глобалізації,
зростанням невизначеності та мінливістю умов господарювання, загостренням конкурентної боротьби на
споживчих, ресурсних та промислових ринках виникає необхідність швидкої та гнучкої реакції на зміну
чинників зовнішнього середовища збоку підприємства, підвищення його конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості.
Головною умовою ефективного функціонування підприємства виступає його фінансова стійкість, що
забезпечує життєдіяльність та сталий розвиток суб’єкта підприємництва. Етимологія терміну "стійкість" у
вузькому розумінні базується на постійності і стабільності стану, сталості певних параметрів, у широкому
розумінні - це здатність системи виконувати свої функції всупереч дії ендогенних та екзогенних факторів[1, с.
49]. Щодо самого поняття “фінансова стійкість”, то єдиного трактування не існує, оскільки різні автори
надають відмінні тлумачення цієї категорії, використовуючи різні підходи.
Поняття фінансової стійкості багатогранне. Воно характеризується фінансовою незалежністю, здатністю
маневрувати власними коштами, достатньою фінансовою забезпеченістю діяльності, станом виробничого
процесу тощо. Суть фінансової стійкості визначається ефективним формуванням, розподілом і використанням
фінансових ресурсів у процесі управління.
В умовах зовнішньоекономічної діяльності фінансова стійкість підприємства розглядається як такий стан
фінансових ресурсів, їх розподілу і використання, що забезпечує збереження ніші міжнародного ринку,
розвиток за рахунок росту прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності та кредитоспроможності в
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умовах допустимого ризику зовнішньоекономічної діяльності[2, с. 211].
Важливе місце у процесі забезпечення фінансової стійкості суб’єкта ЗЕД займає її оцінка, що полягає у
проведенні об'єктивного аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства, визначення
платоспроможності, міри фінансової стабільності і незалежності, а також відповідності фінансовогосподарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Аналіз фінансової стійкості прийнято
здійснювати поетапно: на першому етапі проводиться розрахунок показників, які характеризують фінансову
стійкість, їх оцінка та аналіз; далі вивчаються фактори, які вплинули на фінансову стійкість, рангування їх за
значущістю, кількісна та якісна їх оцінка; на третьому етапі розробляють заходи щодо прийняття управлінських
рішень для підвищення фінансової стійкості та зміцнення платоспроможності підприємства[3, с. 311].
Проаналізувавши праці економістів, можна виділити коефіцієнти, які найбільш ефективно відображають
фінансову стійкість підприємства в умовах ЗЕД: коефіцієнти концентрації власного капіталу та залученого
капіталу, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт
довгострокових вкладень, коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів, коефіцієнт
співвідношення позичкових та власних коштів[4, с. 119].
Важливе значення в процесі забезпечення фінансової стійкості суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
має розподіл прибутку на дві частини: перерахування його у формі податків та інших обов'язкових платежів в
Державний і місцевий бюджети та розпорядження прибутком, що залишився у підприємства. Такий прибуток
розподіляється на капітальні вкладення по технічному переозброєнню та розширенню виробництва,
примноженню власних обігових коштів, на матеріальне заохочення працівників, на соціально-культурні заходи
тощо[4, с. 120].
Отже, фінансова стійкість підприємства є передумовою його економічного розвитку. При раціональному
розпорядженні фінансовими ресурсами підприємству гарантується наявність власних коштів, стабільна
продуктивність і забезпечується процес розширеного відтворення. Недостатня фінансова стійкість часто
зумовлює неплатоспроможність, надмірна – створення надлишкових запасів і резервів, що збільшує витрати на
їхнє утримання, стримує темп розвитку підприємства. Правильність підходів до кількісної оцінки фінансової
стійкості підприємства вкрай важлива, оскільки дає змогу виявити причини фінансової дестабілізації,
розробити й реалізувати конкретні заходи щодо усунення першопричин.
1. Кочетков В.М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія /
В.М. Кочетков. – К.: Вид-во Європ. Університету, 2003. – 300 с. 2. Дахно І. І. Зовнішньоекономічний
менеджмент: Навч. посіб. / І.І. Дахно, Г.В. Бабіч, В.М. Барановська – К.: Центр учбової літератури, 2012. –
568 с. 3. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств / А.М. Поддєрьогін. – Вид. 3-те,[перероб. та доп.]. – К.: Вид-во
КНЕУ, 2000. – 460 с. 4. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник / Г. В.
Савицька. – 3-тє вид. виправл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 943 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВ
Інститут митної вартості є визначальним чинником системи тарифного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності підприємств. Одним із основних завдань митних органів є формування прозорого механізму
визначення митної вартості. У новій редакції Митного Кодексу здійснено спробу приведення процесу
встановлення митної вартості до європейських стандартів. Проте, окремі положення цього питання
залишаються дискусійними. 10% усіх запитів, що надійшли у Державну митну службу України протягом 2012
року (497 запитів), стосувалися визначення коду товару згідно УКТ ЗЕД та митної вартості[2].
Митною вартістю (МВ) товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що
використовується для митних цілей, яка базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці
товари[1, ст.49].
Порядок та методи визначення товарів, які переміщуються через митний кордон України, встановлені
розділом ІІІ Митного кодексу України (МКУ). Основним із них є визначення МВ за ціною договору (вартість
операції). Другорядними методами визначення МВ встановлено метод за ціною договору щодо ідентичних
товарів, за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі
додавання вартості (обчислена вартість) та резервний. Кожний наступний метод застосовується лише у тому
випадку, якщо МВ товарів не може бути визначена шляхом застосування попереднього[1, ст. 57]. Для
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застосування другорядного методу декларанту необхідно провести консультацію з митним органом. Залежно
від обраного методу митної оцінки товарів ціна на них може збільшитися на 20-50%. Основним методом
визначення МВ товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, є
перший метод - за ціною договору (вартість операції)[1, ст. 57].
Нова редакція МКУ дає право декларанту одержувати письмове обґрунтування невизнання МВ товару.
При цьому чітко визначено перелік документів, які митні органи мають право вимагати. Але це не гарантує
достовірного визначення МВ на імпортний товар. Дослідження експертів із митної справи свідчать про те, що
митні органи часто вимагають від суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) декларування найвищої МВ
товарів[4]. Обґрунтування своїх претензій працівники митниці здійснюють на основі даних програмноінформаційного комплексу «Інформаційно-пошукова система обробки і аналізу цінової інформації при
визначенні МВ товарів» (Інформаційна база). Інформаційна база митниці формується на основі відомостей про
вартість товарів, вказаних в усіх попередньо оформлених митних деклараціях. Негативним чинником даного
процесу є внесення в Інформаційну базу максимальне значення МВ товарів. Як наслідок усі імпортери змушені
використовувати в процесі митного оформлення саме цю вартість, В той же час, згідно ст. 56 МКУ, дані, що
стосуються МВ конкретних товарів, є закритими і не підлягають розголошуванню без наявності спеціального
дозволу. Відповідно в імпортерів і уповноважених декларантів, можуть виникати проблеми з пропуском товару
через митний кордон України. Якщо заявлена ними в деклараціях МВ не відповідатиме очікуванням митних
органів, їхній товар може затриматись на митниці.
Проблема правильності нарахування МВ полягає також у неоднозначності тлумачення кодів за УКТ ЗЕД.
Це пов’язано з недосконалою базою методик лабораторних вимірювань хімічного складу товарів та
віддаленості експертних підрозділів митниці, нестачі вузькоспеціалізованих експертів. На сучасному етапі
методичне забезпечення лабораторних досліджень загалом не задовольняє усіх питань, які виникають при
визначенні кодів УКТ ЗЕД та потребує, доповнення і розробки нових методів та методик. Це пов’язано
передусім з необхідністю глибшого визначення їх хімічного складу[3].
Аналізування особливостей оцінювання МВ товарів в режимі імпорту дає можливість зробити висновок
про необхідність подальшого розгляду та розроблення рекомендацій щодо розгляду вирішення цих проблем. У
новій редакції МКУ передбачено спрощення процедур оцінювання МВ, однак на практиці виникає ряд
проблем. Коректне однозначне визначення МВ товарів в режимі імпорту, дасть можливість державі не лише
поповнювати державний бюджет, а й захищати власні економічні інтереси та права вітчизняних
товаровиробників, протидіяти контрабанді.
1. Митний Кодекс України № 4495-6 від 13.30.2012р. (редакція від 11.08.2013р.)- [Електронний ресурс].Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws /show/4495-17. 2. Офіційний сайт Державної митної служби України
- [Електронний ресурс].-Режим доступу: customs.gov.ua. 3. Наказ Державної митної служби України «Про
затвердження Положення про Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної
роботи» N 220 від 29.03.2004р. (редакція від 22.08.2012 р.)- [Електронний ресурс].–Режим доступу:
zakon.nau.ua. 4. Олександр Терещенко, «Як добитися правильного визначення митної вартості на імпортний
товар» // Офіційний сайт ТОВ «АККО Україна» - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
akkoukraine.com.ua/ua/p-45-0-2-0.php.
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
На сучасному етапі розвитку економіки основним чинником, що впливає на забезпечення потреб
суспільства на високому рівні, є глобалізація економічної діяльності. В її умовах вітчизняні та зарубіжні
підприємства працюють в єдиній системі економічних зв′язків. Саме тому, актуальною сьогодні є проблема
формування позитивного іміджу організації, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
За визначенням Ф. Котлера імідж це – “сприйняття компанії або її товарів суспільством”[2,с.168].
Відповідно, формуючи імідж, підприємство має на меті створення у споживачів відповідного образу щодо
об’єкта діяльності підприємства й досягнення психологічного тяжіння до нього.
„Істотні складнощі при формуванні іміджу пов’язані насамперед з необхідністю визначення потреб й
очікувань окремих прошарків і груп суспільства, так званих аудиторій іміджу” – вважає український дослідник
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Н.Онопрієнко. В українських підприємств складнощі з формуванням іміджу викликані ще й тим, що в умовах
переходу країни до ринкової економіки, значна частка організацій проводить переорієнтацію критеріїв
успішності своєї діяльності з оцінки виконання планових показників, встановлених адміністративними
органами, до аналізу максимального задоволення потреб споживачів у відповідних товарах і послугах.
На шляху формування позитивного міжнародного іміджу вітчизняних компаній можуть виникнути певні
бар′єри, такі як низький рівень управлінської культури, відсутність належної конкуренції в конкретному
сегменті ринку та традицій якісного виконання обов’язків співробітниками, недостатній для виконання
функціональних обов’язків рівень їхньої загальної культури тощо. Передумовами до виникнення таких
перешкод є нерозвинена корпоративна культура підприємств, а також пасивність українського споживача щодо
захисту своїх прав.
Важливе значення при формуванні іміджу компанії є обрана іміджева політика організації на кожному з
етапів її розвитку. На думку дослідника А.Колодки, таких етапів є 4, кожен з яких вимагає різних засобів щодо
формування позитивного іміджу. На етапі „формування компанії з прицілом на певний сегмент ринку”
зовнішній імідж компанії слід створювати за допомогою ненав′язливої інформації про унікальність нового
об′єкта іміджу. Наступний етап пердбачає „затвердження компанії на захоплених позиціях і стабільна
діяльність”, коли слід збільшити частку рекламних витрат, розпочати соціальні кампанії, налагодити зв′язки з
громадськістю. Третій етап - впровадження на підприємстві інновацій. Імідж на цьому етапі варто формувати за
допомогою максимально активної участі організації в публічних соціальних заходах. Останнім етапом є
трансформація компанії. Іміджева політика тут має спрямовуватися на забезпечення відповідності іміджу
сучасному етапу розвитку суспільства[3].
Формування іміджу здійснюється за допомогою різних практичних підходів. Дослідники виділяють три
основні їх різновиди[1, с.3]. Перший полягає у „формуванні іміджу як результату діяльності організації”. Для
підприємств України такий підхід, на нашу думку, використовувати недоцільно, так як лише дуже мала частка
вітчизняних компаній функціонує стабільно успішно впродовж щонайменше 5-10 років. Другий підхід
розглядає формування іміджу як мистецтво «переконувати людей, впливати на їхні думки, підтримувати
готовність до необхідних змін». При третьому підході формування іміджу спирається на застосування певних
наукових методів: науковому обґрунтуванні визначення стратегії даного виду діяльності; виборі необхідних
технологій; реалізації конкретних психотехнік[1, с.3]. На наш погляд, суттєвою перешкодою до використання
третього підходу для українських підприємств є висока вартість послуг професійних іміджмейкерів. Тож
найбільш оптимальним для формування іміджу, на сьогодні, є другий підхід.
Таким чином, до попередньо виявлених проблем формування іміджу компаній, які здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність, можна додати також незавершену трансформацію корпоративної культури
підприємств в умовах переходу України до ринкової економіки, відсутність диверсифікації іміджевої політики
на різних етапах функціонування організацій та низьку їх адаптивність до сучасних підходів формування
іміджу. Проте позитивний імідж українських підприємств все ж можна і необхідно формувати виготовляючи
високоякісні товари та надаючи якісні послуги, визначаючи прагнення, реакції, очікування та потреби цільових
аудиторій, застосовуючи науково обґрунтовані і перевірені на практиці технології формування іміджу тощо.
1. Онопрієнко Н.В. Формування іміджу в умовах перехідної економіки / Н.В. Онопрієнко. - Київ:
Видавничий центр НАУУ, 2007.−57 с. 2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс курс. / Ф. Котлер; пер.
с англ. под ред. С.Г. Божук -[2-е узд.] – СПб.: Питер, 2006. – 464 с. 3. Колодка А.В. Імідж організації як
економічна категорія: сутність, зміст, основні етапи формування / А.В.Колодка, С. М. Ілляшенко //
Прометей.−2012.−№2(38).−с.164-170.
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ТРАНСПОРТНІ РИЗИКИ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Ри́зик — можливість того, що все відбуватиметься не так, як очікується, можливість припуститися
помилки. Вивчення, оцінка і зменшення ризиків в усі часи мали велике значення у господарській діяльності.
З точки зору здорового глузду людині не дано знати все, знання кожної людини і людства в цілому
обмежені, а життя має безліч проявів. Тому ризики завжди будуть присутні в людській діяльності[1].
Транспортний ризик — ризик, який виникає у зв'язку з транспортними операціями, тобто процесом
переміщення матеріальних цінностей (продукції, сировини, обладнання тощо) і людей в просторі, і пов'язаний з
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потенційною можливістю зниження споживчих властивостей об'єктів і порушенням умов їх переміщення
(терміни, кінцевий пункт тощо).
Важливість організації страхового захисту транспортних перевезень пов'язана із специфікою, притаманною
самому транспортному процесу та ризикам транспортного підприємства, а саме:
- транспортному підприємству притаманний катастрофічний характер збитків, коли можливий фінансовий
крах підприємства через одночасну загибель транспортного засобу, вантажу, пасажирів та екіпажу;
- для транспортного підприємства характерною є слабка передбачуваність конкретних ризиків (загроз), які
можуть виникнути на шляху транспортного засобу, пов'язана із великою різноманітністю таких загроз.
Відповідно, розроблюються окремі кваліфікаційні вимоги до перевізників, систем безпеки, транспортних
засобів, тари, тощо;
- при реалізації транспортної послуги, власник, як правило, не контролює свій майновий інтерес у
транспортному засобі, яке здійснює перевезення, або у збереженні вантажу, та передає відповідальність за
збереження своєї власності перевізнику. Останній у розумних межах приймає на себе відповідальність за
вантаж, пасажирів та транспортний засіб[2].
Ризик неправильного визначення моменту передавання відповідальності за вантаж пов'язаний з можливими втратами (неповне врахування витрат транспортування у реалізаційній ціні) або зниженням доходів
(занижена або завищена ціна реалізації) внаслідок неадекватного вибору місця (часу) передачі відповідальності
за об'єкт перевезення від продавання до перевізника або покупця.
Для того, щоб уникнути цих ризиків було створено інкотермс
Інкоте́рмс (англ. Incoterms, International commerce terms) — міжнародні комерційні умови, комплект
міжнародних правил з тлумачення найбільш широко використовуваних торговельних термінів (умов) в галузі
міжнародної торгівлі.
Умови Інкотермс є стандартизованими. Ці умови регламентують момент передачі права власності на товар
і всі пов'язані із цим ризики. Застосовуються в міжнародних договорах купівлі-продажу.
Інкоте́рмс встановлюють правила, які регулюють питання пов'язані з доставкою товарів від продавця до
покупця. Це включає в себе власне перевезення, відповідальність за експортне та імпортне очищення товарів.
Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та страхування ризиків на
шляху транспортування товарів у залежності від означених стандартних умов поставки.
У вересні 2010 року Міжнародною торговою палатою (англ. International Chamber of Commerce (ICC))
оголосила про випуск нової редакції правил щодо використання національних і міжнародних торгових умов
Incoterms 2010. Ці правила, які застосовуються компаніями при проведенні численних операцій по всьому світу,
набули чинності 1 січня 2011.
Incoterms 2010 — це остання редакція міжнародних стандартних правил з тлумачення найширше
використовуваних торгових умов в галузі зовнішньої торгівлі, які регламентують момент передачі права
власності на товар і всіх пов'язаних із цим ризиків.
Загальна кількість термінів порівняно з чинним Incoterms 2010 скорочена з 13 до 11. Також у Правилах
з'явилися 2 нових умови: DAT (Постачання на терміналі) і DAP (Постачання в пункті). Крім того, нова версія
містить невелике керівництво до кожної умови, щоб допомогти користувачам Правил Incoterms ® 2010 вибрати
потрібну умову.
У Incoterms за версією 2000 року умови поділяються на 4 групи. Нова версія 2010-го року поділ на групи
скасовує.
Можна зробити висновок, що для зменшення впливу ризиків на діяльність підприємства, яке здійснює
зовнішньоекономічну діяльність, було створено міжнародної комерційні умови в галузі міжнародних
перевезень.
1. uk.wikipedia.org/wiki/Ризик. 2. Про схвалення Концепції розвитку страхового ринку України до 2010 року:
Розпорядження КМУ від 23.08.2005р. № 369-р. - Режим доступу: portal.rada.gov.ua/.
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ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Нестабільність економіки України свідчить про актуальність та важливість залучення іноземних
інвестицій, як одного з найефективніших механізмів активізування діяльності вітчизняних підприємств.
Відповідно до Закону України № 93/96-ВР від 19.03.1996р. «Про режим іноземного інвестування», іноземні
інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності з метою
отримання прибутку або досягнення соціального ефекту[1]. Варто зауважити, що у даному випадку цінності
можуть бути не лише майновими, але й інтелектуальними.
Чинне законодавство України про іноземні інвестиції представлено понад сотнею різноманітних
нормативно-правових актів, які містять значні недоліки: невизначеність процесів іноземного кредитування,
відсутність механізмів державного страхування іноземних інвестицій, нечіткість законодавства щодо іноземних
інвестицій у формі інтелектуальних цінностей тощо. Значним недоліком у законодавчій сфері є також наявність
розбіжностей щодо обов’язковості реєстрації іноземних інвестицій. Зокрема, більшістю нормативно-правових
актів не встановлено обов’язок іноземного інвестора щодо державної реєстрації даної інвестиції, у той час як
згідно із ст.395 Господарського кодексу України незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на
одержання пільг та гарантій, передбачених законодавством[2].
Згідно із митним законодавством, ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного
фонду підприємств з іноземними інвестиціями, на строк не менше трьох років, звільняється від оподаткування
ввізним митом, за умови що це майно належить до категорії основних фондів. При цьому митні органи
здійснюють митне оформлення даного майна на підставі виданого підприємством простого векселя на суму
ввізного мита з відстроченням платежу не більше 30 календарних днів з дня оформлення ввізної ВМД. Після
зарахування даного майно протягом вказаного періоду на баланс підприємства з відміткою податкової
інспекції, відбувається погашення векселя, що супроводжується відсутністю стягнення ввізного мита.
Митне оформлення товарів, ввезених на митну територію України у формі іноземної інвестиції передбачає
надання митним органам таких документів: установчих документів підприємства; листа юридичної особи –
нерезидента про спрямування товару до статутного фонду українського підприємства; простий вексель на суму
ввізного мита[3]. Після оформлення ВМД, на підставі наданого пакету документів, підприємство зобов’язане
протягом 30-ти днів надати митному органу копію інформаційного повідомлення про внесення іноземної
інвестиції та екземпляр векселя з відміткою податкової інспекції.
Діяльність підприємств характеризується постійною потребою у додаткових ресурсах, необхідних для його
ефективного функціонування та розвитку, що в першу чергу є наслідком несприятливого економічного клімату
в країні. Таким чином, підприємство, залучаючи іноземні інвестиції у свою діяльність, отримує значні переваги:
зміну стану матеріальних активів, що, в свою чергу, відображає зростання вартості підприємства; підвищення
його інвестиційної привабливості; можливість виходу на нові ринки збуту, особливо на ринок іноземного
інвестора; отримання доступу до інноваційних технологій; збільшення нематеріальних, інтелектуальних активів
підприємства внаслідок організаційно-управлінської діяльність інвестора тощо.
Отже, на сьогодні іноземні інвестиції виступають одним із чинників розвитку діяльності підприємств.
Незважаючи на недосконалість чинного законодавства України у сфері іноземного інвестування, цей напрямок
залучення капіталу є надзвичайно актуальним для вітчизняних підприємств.
1. Закон України «Про режим іноземного інвестування» № 93/96-ВР від 19.03.1996р., зі змінами і
доповненнями № 406-VII від 04.07.2013р. 2. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003р., зі змінами
і доповненнями № 406-VII від 04.07.2013р. 3. Митний кодекс України № 4495-VI від 13.03.2012р., зі змінами і
доповненнями № 405-VII від 04.07.2013р.
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ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК ВІДТІК КАПІТАЛУ
На сучасному етапі ринкових перетворень, в умовах глобалізації та загострення конкурентної боротьби
підвищується складність ведення бізнесу, що зумовлює необхідність пошуку нових підходів до аналізу ціни
товару та ціноутворення, як на зовнішньому ринку так і між структурними підрозділами однієї компанії. Це і
спонукає підприємства використовувати трансфертне ціноутворення.
Трансфертне ціноутворення – це сукупність економічних відносин, які виникають у процесі визначення
трансфертної ціни на будь-який об'єкт торгівлі (товари, послуги або фактори виробництва) між пов'язаними
компаніями або структурними підрозділами однієї компанії, якщо об'єкт торгівлі перетинає митний кордон[1, c.
14-22]. Іншими словами – це процес встановлення цін на продаж чи купівлю товарів між пов’язаними
компаніями, що не дорівнюють ринковим (є значно заниженими або завищеними).
Сутність даної методики фінансового управління полягає в тому, що окремі компанії всередині одного
холдингу (окремі підрозділи всередині однієї компанії) надають один одному послуги, передають продукцію,
товари не за собівартістю, а за так званими передавальним, або трансфертними цінами. Більш розгорнуто
трансфертна ціна розглядається як ціна, встановлювана між асоційованими організаціями, по якій одна
організація реалізує товари, нематеріальні активи та надає послуги іншій асоційованої організації[2].
У контексті міжнародної торгівлі трансфертна ціна визначається як ціна, установлювана при торгівлі
товарами і послугами у внутрішніх відносинах, тобто при торгівлі між структурними підрозділами єдиного
підприємства та його афілійованими особами, які перебувають у різних країнах. Отже, правове регулювання
трансфертного ціноутворення може супроводжуватися податковою конкуренцією між країнами, на території
яких здійснюють діяльність підрозділу ТНК.
Насправді, терміни "трансфертна ціна" та "трансфертне ціноутворення" не несуть у собі нічого
негативного, а самі трансфертні ціни не завжди є завищеними або заниженими порівняно з ринковими. Отже,
негативним є тільки процес зловживання (маніпулювання) трансфертними цінами. Саме зловживання
призводить до завищення або заниження трансфертних цін порівняно з ринковими[1, c. 14-22].
При регулюванні трансфертного ціноутворення перш за все мова йде про оподаткування прибутку
транснаціональних компаній, які мають комерційну присутність на території декількох податкових юрисдикцій.
Основна мета застосування трансфертних цін - «переклад» податкової бази на афілійовану особу, що перебуває
в більш сприятливому податковому чи іншому адміністративному режимі. Мова йде про різні податкові
преференції, зокрема, про наявність статусу резидента офшорної зони, надання податкових канікул,
застосуванні пільгових податкових ставок, праві на використання інших податкових переваг. При цьому такий
переклад, як правило, здійснюється шляхом маніпулювання ціною угод. В зв’язку з цим уряди країн
намагаються ефективно впроваджувати норми для регулювання (припинення) даного виду маніпуляцій.
Оскільки, застосування трансферного ціноутворення сьогодні, як методики визначення ціни товарів та
послуг транснаціональних корпорацій і фінансово-промислових груп, є непоодиноким випадком, то
український парламент був змушений застосувати правове регулювання. З вересня 2013 року чинності набув
Закон «Про трансфертне ціноутворення», яким вносяться зміни до Податкового кодексу України[3]. Механізм
податкового контролю за трансферним ціноутворенням ґрунтується на принципі «витягнутої руки».
Законопроект передбачає спеціальний спосіб визначення звичайної ціни для основних українських експортерів
(та імпортерів) таких видів товарів і сировини, як: зернові культури, метали, певні харчові продукти, продукти
хімії, також деякі інші види продукції. Ключова мета трансфертного законопроекту – приєднання до глобальної
боротьби з «ерозією» податкової бази і перенесення центру прибутку.
Таким чином, трансфертне ціноутворення є необхідним інструментом оптимізування результативної
діяльності окремих підрозділів транснаціональних корпорацій і фінансово-промислових груп, проте його
застосування необхідно регулювати на основі законодавства з метою уникнення фінансових зловживань.
1. Дзюба П. Транфертне ціноутворення: економічний зміст і специфік // Економіка України. – 2006. - №1.
–С.14-22. 2. Глаз К. Транфертне ціноутворення // Інститут стратегічних досліджень – від 14.02.2013
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrstrategy.com/uk/analitika/item/56-transfert-cen.html. 3. Про внесення
змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення. Верховна Рада України; Закон №
408-VII від 04.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/408-18.
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КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВІДДІЛУ ЗЕД
В умовах нестабільного економічного середовища підприємства все частіше постають перед проблемою
втримання працівників та ефективного управління персоналом. Особливо важливо ефективно здійснювати
кадрову політику з фахівцями залученими до зовнішньоекономічної діяльності. У цьому контексті актуальною
є проблема створення ефективного кадрового резерву працівників відділу ЗЕД.
Аналізуючи підходи науковців щодо визначення кадрового резерву на підприємстві, нами встановлено, що
кадровий резерв відділу ЗЕД – це сукупність працівників, яким притаманні відповідні кваліфіковані навики та
знання у сфері ЗЕД, здобули відповідну освіту, та можуть займати вакантну посаду у момент її появи на
підприємстві.
Тобто формування кадрового резерву має певні переваги:
- оперативний підбір працівника на вакантну посаду;
- економія часу та коштів на пошук працівників відповідної кваліфікації;
- створення атмосфери забезпечення кар’єрного росту серед працівників.
Формування кадрового резерву (КР) на підприємстві здійснюється у такій послідовності:
1. Виникнення потреби у створенні КР.
2. Діагностування кадрової політики на підприємстві.
3. Встановлення вимог та критеріїв формування КР.
4. Здійснення процедури відбору претендентів.
5. Створення КР.
Незважаючи на переваги, формування кадрового резерву містить і недоліки. Серед основних: зростання
витрат на підвищення кваліфікації, опір змінам. Однак формування ефективного кадрового резерву є
передумовою захисту підприємства від ризиків персоналу, а отже є виправданим інструментом кадрової
політики.
1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня.
Создание будущего организации/ Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.; пер. сангл. Ф.П. Тарасенко. –
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265с. 2. Грэхем Х.Т. Управление человеческими
ресурсами:[учеб. Пособие для вузов] / Х.Т. Грэхем, Р. Беннетт; пер. сангл. подред. Т.Ю. Базарова и
Б.Л. Еремина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598с.
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ТИПОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ
Ефективність діяльності транснаціональних компаній в значній мірі залежить від оптимальної побудови їх
організаційної структури. Вдосконалення системи управління є безперервним процесом та найбільш важливою
умовою забезпечення життєдіяльності підприємства і його функціонування. При вірному виборі системи
управління підприємством, її ефективній побудові, підприємство має можливість забезпечити зростання
рентабельності. Сьогоднішнє завдання – знайти саме таку організаційну структуру, яка найповніше
відповідатиме цілям і завданням організації. Його вирішення не тільки врятує безнадійне підприємство, а й
виведе його на якісно новий рівень. Адже чітка і злагоджена робота всіх підрозділів - дуже серйозний “козир”
на сьогоднішньому ринку.
Загальні аспекти вказаної тематики знайшли своє висвітлення у роботах багатьох вітчизняних і
закордонних науковців, зокрема: І.А. Александрова, А.Н. Алікова, І.Н. Ансофа, Я.Г. Берсуцького, С. Біра,
В.М. Бобровника, Д.Я. Лук'яненка, А.Н. Молочанова, В.А. Новицького, О.Р. Плотнікова, Н.Є. Рогозу,
В.Р. Рокоча, О.А. Швиданенка[1, С. 169]. Водночас, в існуючих наукових працях не реалізовано комплексного
підходу до типології організаційних структур транснаціональних компаній.
Незважаючи на те, що транснаціональні компанії характеризуються великим різноманіттям, їхня
організаційна структура представлена такими основними видами: функціональна, дивізійна, матрична та
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змішана. Розглянемо детальніше кожну з них.
Функціональна структура характеризується тим, що заступники керівника компанії є керівниками великих
функціональних одиниць. Зовнішньоекономічними зв’язками займаються одночасно всі структурні
одиниці[2,C.255-257]. Наприклад, функціональна структура використовується в США невеликими
транснаціональними компаніями, переважно оброблювальної промисловості. Поки фірма залишається
монотоварною і невеликою, функціональна структура володіє швидкою виробничою реакцією. Однак ця
реакція починає слабшати по мірі зростання самої компанії, розширення асортименту її продукції, оскільки
функціональна структура володіє низькою інноваційною і підприємницькою реакціями[4, С. 213].
Дивізійна структура виникла як відповідь на недоліки функціональної структури. Вона базується на
підході до організації діяльності компанії не за функціональною ознакою, а за товарними ринками, що чітко
розрізняються. Кожен підрозділ орієнтується на одну групу товарів і має всередині власні функціональні
одиниці. Підрозділи працюють за принципом самоокупності, а центральний апарат лише контролює і
координує їх роботу. Зовнішньоекономічною діяльністю займається спеціальний міжнародний підрозділ[2, C.
263].
Матрична структура представляє собою результат накладання функціональної структури на дивізійну.
Утворюється своєрідна подвійна структура (матриця). До її недоліків відносять складність, в ній виконавці
відповідають перед двома, а іноді і більшою кількістю керівників[3, C. 186-188]. Прикладом застосування
матричної структури є "General Electric", " Citibank", " Nestle" та інші.
Змішана структура відрізняється від вищевказаних тим, що містить у собі елементи всіх вищеописаних
організаційних структур і забезпечує пристосування до вимог діяльності певної компанії[5, C. 304].
На основі комплексного дослідження особливостей функціонування транснаціональних компаній та,
зокрема, побудови їх організаційних структур, представлено найбільш типові види організаційних структур, які
забезпечують ефективність роботи, конкурентоспроможність і стійкість становища на ринку в конкретних
умовах господарювання.
1. Бобровник В.М. Теоретичні аспекти дослідження категорії «організаційна структура підприємства»/
В.М. Бобровник // Вісник Хмельницького національного університету.– 2007. – С. 168-172. 2. Швиданенко О.А.
Сучасні корпоративні стратегії транснаціональних компаній/О.А. Швиданенко // Збірник наукових праць
випуск 15. – К.: КНЕУ, 2006. – С.252-267. 3. Молочанов А.Н. Лук'яненко Д.Я. Механізми функціонування
транснаціональних компаній /А.Н. Молочанов, Д.Я. Лук'яненко//Збірник наукових праць випуск 17.К.:КНЕУ,2009.- С.184-193. 4. Новицький В.А. Транснаціональні компанії та їх роль у сучасних міжнародних
економічних відносинах/ В.А. Новицький//Навчальний посібник.-К.:КНЕУ,2010.- С.213. 5. Рокоча В.Р.
Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Р. Рокоча, О.Р. Плотніков, В.А. Новицький та ін. - К.:
Таксон, 2001. – C.304.
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РИЗИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
Вихід підприємства на зовнішній ринок, де панує жорстка міжнародна конкуренція, супроводжується
виникненням певних ризиків. Тому, основною проблемою, яка постає перед підприємствами, є способи
подолання, уникнення або ж мінімізації можливих ризиків.
Aнaліз сучaсної економічної літерaтури, присвяченої проблемі ризику, покaзує, що серед дослідників
немaє єдиної думки щодо визнaчення поняття «ризик». Серед науковців переважає трактування поняття
«ризик» як ймовірність виникнення негaтивного результaту від діяльності. Тaк, нaприклaд, І.О. Волков,
В.К. Сaкляренко розглядають ризик як «ймовірність виникнення втрaт aбо зниження доходів в порівнянні з
допустимим вaріaнтом»[1, с. 174]. В.Г. Пaсічник, О.В. Aкілінa стверджують: «сутність ризику полягaє в тому,
що кожному підприємству постійно зaгрожує втрaтa прибутку і плaтоспроможності при здійсненні
господaрсько-фінaнсової діяльності під впливом непередбaчених змін внутрішнього середовищa»[2, с. 168].
Як видно, з проведеного аналізу поняття «ризик» розглядaється як негaтивне явище, яке призводить до
небaжaних для підприємствa нaслідків. Лише незнaчнa чaстинa дослідників ввaжaє, що ризик може мaти і
позитивний вплив нa діяльність підприємствa, a сaме – можливість отримaння доходів. Тaк, Є. М. Коротков
зaзнaчає, що «поняття «ризик» в економічному сенсі передбaчaє втрaти, збиток, ймовірність яких зв’язaнa з
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нaявністю невизнaченості, a тaкож вигоду і прибуток, отримaти які можливо лише при діях, обтяжених
ризиком»[3, с. 214]. Крім того, П. Половкін, A. Зозолюк стверджують, що «ризик – великий стимул для
отримaння додaткового прибутку, специфічного підприємницького доходу»[4, с. 73].
Вaжливу роль у системі упрaвління ризиком відігрaє прaвильний вибір методів оцінювання ризику тa
зaходів щодо його оптимізaції. Використовуються різні методи для оцінки ризику, а саме:
- рейтинговий метод оцінювaння ризиків – передбaчaє рaнжувaння одержaного результaту зa певною
шкaлою;
- метод експертних оцінок – дозволяє виявити нaйбільш суттєві ризики тa середні імовірності їх нaстaння,
використaння цього методу можливе в умовaх дефіциту інформaції;
- метод деревa рішень – є нaочним тa дозволяє співвідносити суб’єктивні й об’єктивні оцінки можливих
дій;
- метод Монте-Кaрло – дозволяє моделювaти будь який процес, нa перебіг якого впливaють випaдкові
фaктори, aнaлізувaти й оцінювaти різні «сценaрії» реaлізaції рішень і врaховувaти різні фaктори ризиків у
межaх одного підходу;
- стaтистичний метод – передбaчaє імовірнісну оцінку ризику мaтемaтично, спирaється нa стaтистичні
дaні;
- aнaлітично-розрaхунковий метод – дозволяє моделювaти ризиковaні процеси з високою точністю[5, с.
184; 6, с.122].
Зa допомогою дaних методів можнa визнaчити ступінь ризику тa ймовірність його нaстaння. Після
виявлення ризику необхідно обрaти стрaтегію упрaвління ним: стрaтегію передaчі ризику третій стороні;
стрaтегію уникнення ризику; стрaтегію зниження ризику; стрaтегію прийняття ризику[7, с. 18].
Вирішення проблеми зниження ризиків підприємств при виході на зарубіжні ринки набуває значення для
забезпечення їх стабільного та максимально ефективного функціонування і створення високого потенціалу
розвитку в майбутньому. Саме тому при формуванні стратегії діяльності підприємства необхідно враховувати
можливі ризики і використовувати підходи щодо управління ними.
1. Волков О.И. Экономикa фирмы:[учеб. пособие] / О.И. Волков, В.К. Сaкляренко. – М.: ИНФРA-М, 2000. –
280 с. 2. Пaсічник В.Г. Плaнувaння діяльності підприємства:[нaвчaльний посібник] / В.Г. Пaсічник, О.В. Aкілінa.
– Київ: Центр нaвчaльної літерaтури, 2005. – 256 с. 3. Коротков Є.М. Aнтикризисное упрaвление:[учебник]
/Є.М. Коротков. – М.: Инфрa-М, 2001. – 432 с. 4. Половкин П.П Предпринемaтельские риски и упрaвление ими
(теоретико-методологический и оргaнизaционный aспекты) / П. Половкин, A. Зозолюк // Российский
экономический журнaл. –1999. – №9. – с.73-74. 5. Вітлінський В.В. Aнaліз, оцінкa і моделювaння економічного
ризику:[монографія] / В.В. Вітлінський.– К.: Деміург, 1996. – 211 с. 6. Грaнaтуров В.М. Ризики підприємницької
діяльності: проблеми aнaлізу[навч. посіб.] / В. М. Грaнaтуров, О. Шевчук. – К.: Зв'язок, 2000. – 152 с. 33.
Грaнaтуров В.М. Ризики підприємницької діяльності: проблеми aнaлізу[навч. посіб.] / В. М. Грaнaтуров, О.
Шевчук. – К.: Зв'язок, 2000. – 152 с. 7. Кузьмін О. Є., Чернобай Л.І., Кулиняк І.Я. Ризики підприємствлізингодавців: теоретичні та прикладні аспекти:[монографія] / О.Є. Кузьмін. – Львів: Видавництво
«Растр.7», 2012. – 256 с.
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ НОВОВВЕДЕНЬ У ПРОЦЕДУРІ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
АВТОМОБІЛІВ
У зв’язку з динамічними умовами розвитку економіки приймаються нові закони та вносяться зміни до вже
існуючих Митного чи Податкового кодексів з метою удосконалення митних процедур та підвищення
ефективності їх проведення.
Процедура розмитнення - це процедура митної реєстрації на території України, зокрема й автомобілів.
Розмитнення транспортних засобів включає перелік нарахувань і сплату платежів при ввезенні їх на територію
України. Основними такими платежами є: ввізне мито (ставка мита на транспортні засоби, що ввозяться,
складає 10% від сумарної митної вартості, за виключенням дизельних автобусів для перевезення більше 10 осіб
з двигуном понад 5 л. (ставка 20%), ТЗ з електродвигуном (8%), а також - нових легкових автомобілів з об'ємом
двигуна понад 3 л - 6% (ставки визначені «Митним тарифом України»[2]; акцизний податок (нараховується
диференційовано для різних типів транспортних засобів); спецмито (введене з 13 квітня 2013р. терміном на 3
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роки та розповсюджується лише на бензинові двигуни об'ємом від від 1 до 2,2 літрів; для авто із двигунами від
1 до 1,5 літрів - 6,46%; для авто із двигунами від 1,5 до 2,2 літрів - 12,95%)[2]; утилізаційний збір (введений 1
вересня 2013 року та розраховується за ставками: 5500 грн. для легкових і 11000 грн. для вантажних
автомобілів, а також залежить від двигуна, маси та віку транспортного засобу, ставка збору збільшується згідно
з коефіцієнтами, ввизначених законом[1]; ПДВ (20% від суми митної вартості, ввізного мита, спецмита,
акцизного податку); Збір при першій реєстрації транспортного засобу у ДАІ.
Однією з основих проблем, які виникають при імпорті автомобіля в Україну є визначення його вартості,
адже від цього залежить сума митних зборів, що будуть нараховані. Використовуючи існуючі схеми з'ясування
вартості автомобіля, особа яка ввозить автомобіль зазнає невиправданих збитків, оскільки при прибутті на
митний пост ціна автомобіля зростає у кілька разів. Нововведення, що стосуються процедури розмитнення
автомобілів, завжди знаходять своє відображення у зміні ситуації на автомобільному ринку. За останній рік
було впроваджено два законодавчих рішення стосовно зовнішньої торгівлі України, котрі викликали опір з боку
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, йдеться про введення специфічного мита та утилізаційного збору.
Встановлення специфічного мита можна розглядати як відповідь на впровадження Росією з 2010р.
утилізаційного збору і як протекціоністський захід, тобто захист вітчизняного виробництва, проте його не
можна вважати ефективним. У зв’язку з економічною кризою обсяги виробництва українських автомобілів
різко скоротились, тому введення додаткового мита повинно було підтримати українського виробника,
натомість замість очікуваного приросту виробництва у 2013р. на 9-13%, спостерігається спад близько на 15%.
Частка автомобілів українського виробництва скоротилася з 29% у 2011р. до 10% у 2012р., а за підсумками
першого півріччя 2013р., динаміка продажів нових автомобілів, за даними "Укравтопрому", виявилася
внегативною. Зазначені нововведення зумовлюють ажіотаж на авторинку перед їх впровадженням і застій
після, наприклад, у липні цього року реалізація авто зросла на 18%, а після прийняття змін спостерігаємо різке
скорочення продажів, як і після впровадження специфічного мита.
Утилізаційний збір – це лише частина державної програми з активізації розвитку вітчизняної економіки на
2013-2014рр. Основна причина його впровадження з вересня 2013р. – екологічна. Додатковий дохід держави від
впровадження цього заходу повинен бути спрямований на запобігання або зменшення обсягів утворення
відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію та видалення, знешкодження і
захоронення, а також протидію негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я
людини на території України. Щорічно в Україні близько 100 тис. автомобілів підлягає утилізації, проте немає
належних виробничих потужностей для її здійснення. Такі надходження інвестуватимуться у спорудження
утилізаційних заводів. За статистичними даними в Україні вік близько 80% автомобілів перевищує 13 років, а
близько 30% автопарку – це автомобілі та автобуси віком понад 25 років. Таким чином, наслідками такого
нововведення буде оновлення українського автопрому. З іншого боку, причиною впровадження утилізаційних
зборів є захист вітчизняної автопромисловості, адже вітчизняні виробники матимуть більше аргументів на
переговорах з іноземними компаніями для започаткування виробництва нових моделей автомобілів. Одним із
мотивів впровадження зборів на державному рівні є намагання вирівняти будь-яким чином
зовнішньоторгівельний баланс, а такий захід вплине на скорочення негативного сальдо і прогнозуються
додаткові доходи бюджету, зокрема спецфонду, у обсязі 2,2-2,5 млрд. грн. на рік.
Таким чином, бажання владних структур збільшити надходження у державний бюджет, вирішити низку
екологічних проблем, захистити вітчизняне виробництво, зумовлює виникнення загроз і негативних наслідків
для економіки країни, для її бізнес-клімату та для вітчизняних споживачів.
1. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку
за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм» від
04.07.2013р. №422-VII - [Електронний ресурс].-Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/421-18 2.Закон
України «Митний тариф України» від 05.04.2001 № 2371-III - [Електронний ресурс].-Режим доступу:
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2371-14.
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ПРОБЛЕМИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ В
УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ ЗЕД
На сьогоднішній день, забезпечення певного підприємства кадрами і комплектування майбутньої кадрової
політики є зовсім неможливим без добре та правильно розробленого кадрового планування.
Кадрове планування – це система комплексних рішень і заходів щодо реалізації цілей підприємства і
кожного окремого працівника.[1]
Завдяки кадровому плануванні можна вирішити ряд проблем:
 забезпечити підприємство необхідною кількістю працівників;
 підібрати таких спеціалістів, які могли б вирішити покладений на них ряд завдань, як у поточному, так і
у майбутньому періодах;
 сприяти активній участі працівників у діяльності підприємства;
 забезпечити підприємство висококваліфікованим персоналом.
Планова потреба в трудових ресурсах визначається на запланований обсяг діяльності, обумовлений
обраною стратегією розвитку (з урахуванням розширення або скорочення обсягів діяльності, його структурної
перебудови, змін у змісті праці і т.д.).[1]
Основними проблемами щодо забезпечення організації персоналом для роботи за кордоном є:
1. низька кількість висококваліфікованих працівників, які підходять на виконання такого роду роботи;
2. цілковитий чи частковий мовний бар’єр;
3. небажання виїжджати за кордон на довготривалі строки
При розширенні міжнародних операцій, підприємство потребуватиме залучення нових працівників, які
повинні відповідати рівню покладених на них обов’язків. Ці працівники повинні бути компетентними, бути в
курсі справ, з якими вони стикатимуться, бути готовими до того, що сфера їх діяльності в рідній країні та за
кордоном можуть суттєво відрізнятись. Також надзвичайно важивим є ідеальне знання потрібної іноземної
мови, чи забезпечення фахівця перекладачем.
Трудові відносини громадян, котрі працюють за її межами, а також трудові відносини іноземних громадян,
які працюють на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються законодавством сторони
працевлаштування і міжнародними договорами(угодами) України[2].
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. – Управління персоналом. Підручник. - К.:Центр учбової літератури. 2.
Кодекс законів про працюУкраїни – Верховна Рада України Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/322-08.
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ПРОБЛЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Валютне регулювання є одним з найбільш динамічних елементів як національної, так і світової валютних
систем. Питання валютного регулювання залишається актуальною проблемою для України, оскільки
національна валютна система потребує свого подальшого розвитку. До того ж, функціонування останньої
вимагає розроблення досконалих механізмів у реалізуванні валютної політики держави, яка відображала б
вимоги і стан як національної валютної системи, так і світової.
Метою валютного регулювання є підтримання економічної стабільності країни й утворення надійного
фундаменту для розвитку міжнародних економічних відносин шляхом впливу на валютний курс національної
грошової одиниці і валютно-обмінні операції.
Необхідність валютного регулювання визначається прагненням мінімізувати валютні ризики та полягає у
регламентації міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями з метою
врівноваження платіжних балансів, зміни структури імпорту або його обмеження, скорочення платежів за
кордон, концентрації валютних ресурсів у руках держави[1, с.253].
Валютне регулювання охоплює діяльність державних органів стосовно обігу валюти, контролю за
валютними операціями, впливу на валютний курс національної грошової одиниці, обмеження використання
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іноземної валюти. Інструменти валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності охоплюють наступні
заходи: девальвація валюти, ревальвація валюти, валютна інтервенція, корекція облікових ставок, валютні
обмеження, валютне субсидування, валютні паритети, встановлення режимів конвертованості валют,
формування структури валютних резервів[2, с.67].
За типами валютне регулювання може бути поділене на ринкове і державне. Ці методи застосовують
одночасно, важливим є співвідношення іх поєднання.
В умовах кризових явищ посилюється державне валютне регулювання (регламентація поведінки суб’єктів
зовнішньоекономічних відносин), водночас ринковому регулюванню відводиться другорядна роль. Проблеми
України у фінансово-економічній сфері (зовнішній і внутрішній борги, незначні обсяги інвестицій, характер
експортно-імпортних операцій тощо) призвели до посилення ролі державного валютного регулювання і
практичної відсутності ринкового.
Правовий режим валютних відносин в Україні можна визначити як режим валютних обмежень. Сутність
такого режиму полягає в законодавчій або адміністративній забороні, лімітуванні або регламентуванні операцій
з валютою або валютними цінностями. Введення валютних обмежень може диктуватися економічними або
політичними причинами[3, с.110].
Найчастіше запроваджуються наступні валютні обмеження: регулювання ввозу та вивозу валюти;
регулювання переказів валюти; заборона вільного продажу; державний контроль над валютними операціями;
обов’язковий продаж частини валютної виручки підприємств.
Постановою НБУ від 16.09. 2013р. № 365 «Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні
рахунки фізичних осіб в межах України» встановлено обмеження щодо валютних переказів на рахунки
фізичних осіб в межах України. Згідно даного нормативно-правового акту громадяни, як і раніше, можуть
переказувати в межах України свої кошти в іноземній валюті на адресу іншої фізичної особи, але зарахування
таких коштів здійснюватиметься адресату на банківський рахунок у національній грошовій одиниці в
еквіваленті. При цьому, згідно з постановою, уповноважений банк має здійснити обов’язковий продаж
надходжень в іноземній валюті на міжбанківському валютному ринку України. Водночас без переведення
валюти у гривні можна здійснювати операції з використанням власних рахунків. Одним з аргументів такого
нововведення є те,що, оскільки законним засобом платежу на території України є гривня, то на валютний
рахунок фізичної особи не повинні зараховуватись гроші в іноземній валюті з інших джерел, ніж власні кошти
або джерела, перераховані у винятках з правила[4, с.20].
На думку авторів нормативно-правового акту, такі заходи сприятимуть посиленню довіри до гривні,
поліпшенню ресурсної бази банків та зниженню показника доларизації. Проте, обов’язкова конвертація
валютних переказів у гривню може спровокувати розвиток позабанківського обігу іноземної валюти.
1. Патика Н.І. Міжнародні валютно-кредитні відносини: навч. посіб. / Н.І. Патика. – К.: Знання, 2012. –
566с. 2. Дунська А.Р. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика. Навчальний посібник / А.Р. Дунська. –
Кондор-Видавництво, 2013. – 688с. 3. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч.
посіб. – К.: Знання, 2006. – 462с. 4. Веремко В. Чужі тут не ходять (навіщо Національний банк заборонив
валютні перекази) В.Веремко // Контракти, №39-40, 07.10.2013р., С. 20-21.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Здійснення діагностики діяльності підприємства займає сьогодні одне із ключових місць в оцінюванні
ефективності функціонування організації. В сучасному економічному середовищі, яке стрімко розвивається і
характеризується постійними змінами, така діагностика дає змогу сформувати цілісний масив інформації для
прийняття різних управлінських рішень.
Глобальні економічні процеси, які відбулися протягом останніх років, значно змінили та розширили умови
і сам процес здійснення господарської діяльності. Сьогодні більшість провідних підприємств світу здійснюють
зовнішньоекономічну діяльність із використанням структурованої, наповненої, змістовної та релевантної
інформації. Якраз способом одержання такої інформації є застосування дієвого інструментарію діагностики. Її
використання – передумова виявлення проблем, зумовлених неефективним функціонуванням внутрішнього і
зовнішнього середовища суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Окрім того, вона дає змогу визначити
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основні напрямки та перспективи розвитку організації. У всьому цьому слід звернути увагу на необхідність
системного підходу до здійснення діагностики зовнішньоекономічної діяльності та визначення її складових
(рис.).
Однією із основних вимог до діагностики зовнішньоекономічної діяльності є чітке визначення її мети та
завдань, які повинні переплітатися із основними функціями менеджменту. У системі такої діагностики існує
безперервна взаємодія об’єктів та суб’єктів. Суб’єктами виступають особи, які зацікавленні в проведенні
діагностики зовнішньоекономічного бізнес-напрямку. Це насамперед власники підприємства, менеджери
інституційного рівня управління, інвестори, керівники функціональних підрозділів (бухгалтери, фінансисти,
маркетологи, збутовики). Також цими суб’єктами можуть виступати державні органи влади. Об’єктом
діагностики зовнішньоекономічної діяльності можуть бути окремі підрозділи, що безпосередньо її здійснюють,
окремі працівники зовнішньоекономічних підрозділів, конкретні зовнішньоекономічні угоди, виконання
експортно-імпортних зобов’язань тощо.
Процес діагностики зовнішньоекономічної діяльності – це ключовий елемент її здійснення. Він повинен
проводитися послідовно і бути спрямованим на отримання кінцевого результату, який дасть змогу виявити усі
недоліки функціонування зовнішньоекономічної сфери підприємства, а також виокремити її можливості.
Мета та завдання діагностики зовнішньоекономічної діяльності
Ресурсне забезпечення діагностики
Суб’єкти діагностики
Процес діагностики

Інформаційне
наповнення

Бізнес індикатори

Методи
діагностики

Інструменти
діагностики

Об’єкт діагностики
Оброблення результатів діагностики
Формування висновку за результатами діагностики
Розроблення пропозицій щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності
Рис. Узагальнена послідовність діагностики зовнішньоекономічної діяльності
Таким чином, використання зазначених положень дасть змогу на належному рівні здійснювати діагностику
зовнішньоекономічної діяльності та забезпечити її системний характер.
1. Афанасьєв М.В. Економічна діагностика:[навч. метод. посіб.] / М.В. Афанасьєв, Г.В. Білоконенко. – Х.:
ВД „ІНЖЕК”, 2007. – 296с. 2. Мельник О.Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств:
полікритеріальна концепція та інструментарій: [Монографія] / О.Г. Мельник – Львів: Видавництво
Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 343с.
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ПРОБЛЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Глобалізація світової торгівлі викликала потребу в узгодженні та уніфікації процедур і вимог, що
застосовуються до митного оформлення товарів і послуг. Неточності та неоднозначність тлумачення окремих
норм законодавства ускладнюють роботу митних органів та здійснення виробничо-господарської діяльності
суб’єктами ЗЕД.
Відповідно до чинного Митного кодексу України (МКУ) митне оформлення це – виконання митних
формальностей, необхідних для випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення.
Здійснюється шляхом виконання митних процедур[1,ст.4].
Метою здійснення митного оформлення зовнішньоекономічних операцій є забезпечення митного
контролю та забезпечення державного регулювання[2].
Митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України містить такі процедури:
 підготовку документів організації (статуту, свідоцтва про реєстрацію, довідку про відкриття рахунку в
банку (валютного та гривневого), договір організації);
 підготовку документів на вантаж (контракт, рахунок-фактуру,коди товарів, довідка про безпеку вантажу,
ліцензію (при необхідності), набір дозволів державних органів України);
 підготовку документів, що стосуються транспортного засобу (автомобіля, залізниці, контейнера, авіа- та
морського транспорту);
 декларування вантажу (визначення організації декларанта, підготовку пакетів документів, визначення і
заявлення митної вартості,заповнення ВМД);
 оплату митних зборів, мита та інших платежів;
 пред’явлення документів на митниці;
 пред’явлення вантажу митним службовцям (узгодження з митницею часу та місця огляду вантажу,
опломбування);
 перевірку відповідності вантажу і транспортного засобу поданій документації;
 оформлення транспортних документів;
 одержання інформації про прибуття вантажу (замовником);
 перевірка (в банку) руху коштів[2].
До основних проблем митного оформлення в Україні можна віднести:
 відносно невелику пропускну здатність митниць;
 велику кількість документів, дозволів та ліцензій, необхідних для перетину кордону;
 довгий термін проведення лабораторних досліджень проб товарів.
Відповідно до чинного законодавства, крім перелічених вище в алгоритмі митного оформлення товарів
документів, необхідні такі дозволи державних органів України (враховуючи специфіку товару): санітарно епідеміологічний – санепідемстанцією України; стандартизації, метрології та сертифікації - Державної служби
стандартизації, метрології та сертифікації; фітосанітарний - Державної інспекції з карантину рослин;
ветеринарний - ветеринарної служби України; екологічний - Міністерством екології та природних ресурсів;
гомологічний – Державного гомологічного центру Міністерства фінансів України; контролю за якістю Держспоживстандарту України; контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів Державною службою України з лікарських засобів та ін. дозволів і ліцензій.
Згідно з чинним законодавством,взяті проби (зразки) разом з актом про їх взяття доставляються в експертні
служби поштою або посадовою особою органів доходів і зборів. У разі неможливості дослідження у зв’язку з
недотриманням вимог їх взяття чи подання в експертну службу, протягом трьох робочих днів повинен бути
сформований лист відмови, в іншому випадку – проведено аналіз протягом 10 днів, у разі потреби даний строк
може бути продовжено до 20 днів[1, ст. 357].
Важливим напрямком покращення митного сервісу є приведення Українського митного законодавства у
відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур та до Конвенції про
тимчасове ввезення[3].
Суттєвим кроком для досягнення даної мети стало запровадження електронного митного декларування,
спрямоване саме на спрощення процедур оформлення експортно-імпортних операцій та зменшення затрат часу.
Дане нововведення поєднує в собі два аспекти. Перший – товари і транспортні засоби декларуються шляхом
подання електронної митної декларації та інших документів у електронному варіанті; другий - проведення
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митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів безпосередньо на підставі поданих
електронних документів.
Отже, основними проблемами митного оформлення зовнішньоекономічних операцій є мала пропускна
здатність митниць, велика кількість обов’язкової документації, незручне розташування та перевантаження
лабораторій. Оптимізація процедур митного оформлення дасть можливість прискорити процедури митного
контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, скоротить простої транспортних засобів,
пришвидшить сплату мита та митних зборів.
1. Митний кодекс України: за станом на 11.08.2013р./ Верховна Рада України.- Вид.- К.: Правова
Єдність,2013.-292с.. 2. Митне обслуговування транспортних перевезень/[Босак А.О.,Григор’єв О.Ю.,
Скибінський О.С., Тодощук А.В.].-К.:Львів, “Новий світ -2000”,2009. – 474 с.. 3. Міжнародна конвенція про
спрощення та гармонізацію митних процедур від 18.05.1973 року // Офіційний Вісник України. – 2011. –Вид.Українська правова інформація- № 71. – Ст. 2711.-265 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ
Індекси фондового ринку створені для отримання чіткої і якісної інформації щодо становища, динаміки та
розвитку цінних паперів на фондовому ринку.
Біржовий фондовий індекс - це показник, який визначає зведений курс цінних паперів, що котируються на
фондовій біржі та розраховується фондовою біржею з урахуванням вимог, встановлених законодавством[1].
Індекс фондового ринку дає змогу простежити за динамікою просування цінних паперів і оцінити ситуацію
на фондовому ринку в цілому.
Індекси поділяються на дві категорії: капіталізовані індекси, які вимірюють загальну капіталізація
підприємств, а цінні папери використовуються для вираховування індексів на конкретну дату; цінові індекси,
які розраховуються як середнє арифметичне вартості акцій компанії, що входять у базовий список індексу[2].
Історично першим і найбільш відомим фондовим індексом у світі є індекс Доу-Джонса ("Dow-Jones"),
заснований в 1884р. у США. Він розраховується щопівгодини на Нью-Йоркській біржі. Даний індеск
складається із чотирьох самостійних індексів:
 промисловий індекс (Dow-Jones Industrial Average – DJIA) – розраховується як простий середній
показник руху курсів акцій 30 найуспішніших компаній світу.
 транспортний індекс (Dow-Jones Industrial Average - DJTA) — середній показник, що характеризує рух
цін на акції 20 транспортних компаній.
 комунальний індекс (Dow-Jones Industrial Average – DJUA) — середній показник, що характеризує рух
цін на акції 15 компаній, які займаються газо- й електропостачанням.
 комплексний індекс (Dow-Jones Industrial Average – DJVA) – складається на основі попередніх трьох[3].
Недоліком індексу Доу-Джонса є узагальненість даних, хоча він користується найбільшою популярністю.
Більшість професійних інвесторів використовують індекс Standard & Poor's 500 (S&P500), оскільки він
розраховується на 500 успішних акціонерних компаній та дає чіткі дані практично по всьому ринку цінних
паперів.
Одним із найважливіших фондових індексів Японії є індекс Ніккей 225 (Nikkei 225), що визначається як
середнє арифметичне цін акцій 225 найбільших компаній першої секції Токійської фондової біржі.
Франція користується індексом CAC 40 (Cotation Assistée en Continu), який розраховується кожні 30 секунд
на біржі Euronext Paris для 40 найбільших компаній, акції яких перебувають у вільному продажі.
У Великобританії використовують індекс «FT», який є середньогеометричним та розраховується один раз
на день для 750 компаній.[3]
Фондові індекси в Україні почали застосовуватись з 1997. Першим українським індексом став L-індекс, що
обчислював акції 10 компаній.
На сьогоднішній день в Україні існують такі основні фінансові індекси: ProU-50, KAC-20, WOOD-15,
індекс ПАТ «Фондова біржа ПФТС», індекс українських акцій «Ukrainian Equities Index» («UX»).
Фондовий індекс «UX» є зваженим індексом з урахуванням вільних акцій, що розраховується кожні 15
секунд.
Індекс ПФТС розраховується щотижня у гривнях і доларах, підставою служать реальні угоди і тверде
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котирування в ПФТС.
Він обчислюється як середнє для найліквідніших українських акцій[4]. ProU-50 розраховується щотижня
на основі капіталізації.
Індекс WOOD-15 розроблений для країн, фондовий ринок яких розвивається, містить міжнародні
стандарти і оновлюється щомісячно для 15компаній.
За допомогою фондових індексів відбувається аналіз стану ринку цінних паперів.
Кожний із перерахованих індексів володіє особливостями, які повязані із методикою обрахунку,
інформаційною базою, відповідністю стандартам, навяністю різновидів (модифікацій) тощо.
1. Рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012 № 1688 «Про
затвердження Положення про функціонування фондових бірж» - [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
rada.gov.ua. 2. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 528 с. 3.
Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. –
148 с. 4. Корпоративне управління для бакалаврів: конспект лекцій / укладач О. М. Соляник. – Суми: Сумський
державний університет, 2011. – 142 с.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ "ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ"
Створення електронної митниці спрямоване на вдосконалення системи управління митною діяльністю
України, отримання поточної та достовірної інформації про здійснення зовнішньоекономічної діяльності,
скорочення часових параметрів процедур митного контролю та митного оформлення, поліпшення соціального
та інформаційного обслуговування населення тощо.
Розробка проекту «Електронна митниця» (е-Customs) стартувала у 2005 році. Мета проекту «Е-Сustoms» об`єднання існуючих інформаційних систем контролю за експортом, імпортом та транзитом в єдину
автоматизовану інформаційну систему. Цілі впровадження проекту «Електронна митниця» - забезпечення
обміну електронною інформацією між усіма органами та суб`єктами, задіяними в експортно-імпортних
операціях; впровадження системи єдиного обліку торговців з реєстрацією тільки в одній державі; проведення
усіх фактичних перевірок товару в єдиний час та в єдиному місці, введення «безпаперового» середовища для
митниці та торгівлі, подання митної декларації в електронному вигляді зі свого дому або робочого місця в офісі
компанії, незалежно від країни відправлення або ввезення товарів. У запровадженні нових підходів до митного
оформлення Міністерство доходів і зборів України орієнтується на стандарти Всесвітньої митної організації, а
також на рекомендації фахівців Світового банку. Активний розвиток електронного митного декларування, за
оцінками фахівців, є одним з факторів, що сприятиме зростанню позицій України у рейтингу легкості ведення
міжнародної торгівлі Trading Across Borders, який є складовою частиною щорічного дослідження Світового
банку Doing Business[1].
На сьогоднішній день «Електронна митниця» – це багатофункціональна комплексна система, яка існує у
митних органах країни та поєднує інформаційно-комунікативні технології та сукупність механізмів їхнього
застосування і дає можливість підвищити якість митного регулювання та вдосконалити митне адміністрування
з метою забезпечення митної безпеки держави.
Декларування товарів з поданням митному органу електронної митної декларації доступне усім
підприємствам, що перебувають на обліку в митних органах та посадові особи яких мають засоби електронного
цифрового підпису. Відповідно до положень статті 257 Митного кодексу України митна декларація та інші
документи, подання яких митним органам передбачено Кодексом, оформлені на паперовому носії та у вигляді
електронних документів, мають однакову юридичну силу.
Прийнятя нового Митного кодексу України, внесення змін до Податкового кодексу України, постанов
Кабінету Міністрів України та Правління Національного банку України дали можливісь зробити електронне
декларування домінуючою формою спілкування між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та митними
органами України. Інформатизація процесів митного оформлення в значній мірі спрощує їх та приводить у
відповідність до європейських та міжнародних стандартів.
Згідно повідомлення Прес-служби Міністерства доходів і зборів України від 27.07.2013 з початку 2013
року кількість електронних митних декларацій збільшилась більше, ніж в 4 рази – на початок поточного року
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кількість оформлених електронних митних декларацій становила лише 20%. За перше півріччя 2013 року
митницями Міністерства доходів і зборів України було оформлено 1,5 млн. декларацій, з них 83% в
електронному вигляді. До прикладу, на Дніпропетровщині 73% митних декларантів використовують
електронне декларування, на Миколаївщині – 80%, Чернігівщині – 100%, на Південній митниці 40% декларацій
подано в цифровому форматі, на Львівській митниці – 90%, на Донеччині – 93% експортно-імпортних опреацій
оформляються за допомогою ІТ-технологій, на Запоріжжі – 83%. За таких тенденцій середній час митного
оформлення однієї митної декларації при експорті становить 44 хв., а імпортної – 1год. 42 хв.[2]. Статистичні
відомості про збільшення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які використовують електронне
декларування засвідчують успішність цього проекту.
Підсумовуючи, варто виокремити переваги електронного декларування, які мають практичне
підтвердження, серед них: мінімізація бюрократичних процедур при митному оформленні; уникнення
суб’єктивного фактору, зниження рівня корупційних ризиків, оскільки декларант безпосередньо не спілкується
з митним інспектором; покращення якості процедур адміністрування митних платежів; підвищення рівня
ефективності митного контролю; скорочення часу на митне оформлення; посилення митної безпеки України,
підняття на новий рівень ефективності управління митною діяльності в Україні.
1. Митні інформаційні технології: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / За ред. П. В. Пашка. — К., 2011. —
391 с. 2. Прес-служба Міндоходів [Електронний ресурc] – Режим доступу: kmu.gov.ua/control/publish/article?
art_id=246548547.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ КРЕДИТІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ-СУБ’ЄКТАМИ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кредитування учасників зовнішньоекономічної діяльності відіграє і істотну роль в умовах загострення
конкуренції на світових ринках. Підприємства намагаються забезпечити свої потреби в обіговому (робочому)
капіталі на місцевому кредитно-фінансовому ринку, і їх фінансування здійснюється, як правило, по лінії
банківських запозичень[1, С. 359-371].
Міжнародний кредит – це форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де
кредиторами і позичальниками виступають суб’єкти різних країн. Суб’єктами цих відносин виступають
приватні фірми, комерційні банки, кредитні організації, нефінансові заклади, держави та державні органи, а
також регіональні міжнародні банки розвитку, міжнародні фінансові інститути[2].
Залежно від того, яка зовнішньоекономічна операція фінансується за рахунок позикових засобів, банки
надають підприємствам фінансові або комерційні кредити. Кредитування здійснюється традиційними методами
(овердрафт, кредит вексельний, фірмовий, обліковий, акцептний, за відкритим рахунком) та нетрадиційними
методами (факторинг, форфейтинг, лізинг)[3, С. 209-210, 261, 271].
О. Сугоняко вважає, що сьогодні кредитування зовнішньоекономічної діяльності несе значні ризики як для
позичальників, так і для банків. Ці ризики пов’язані з інфляцією та неповерненням кредитів позичальниками,
низьким рівнем їхньої кредитоспроможності[4].
Кредитоспроможність суб'єкта господарювання – це наявність у нього передумов для отримання кредиту
та його вчасного повернення у термін, передбачений угодою. Кредитоспроможність позичальника
ідентифікується за такими параметрами:
- репутація позичальника, яка визначається своєчасністю розрахунків за попередньо отримані кредити,
якість поданих звітів, відповідальність і компетентність менеджерів;
- стійкий фінансовий стан і здатність виготовляти конкурентоспроможну продукцію;
- можливість, за необхідності, мобілізувати грошові кошти з різних джерел[5].
Також для залучення кредиту підприємство-учасник зовнішньоекономічної діяльності повинно розробити
ефективну політику залучення кредитів. Наступним моментом є пошук кредитора. Цей етап є доволі затратним
в плані часу, оскільки на сьогодні ринок перенасичений як банками, так і іншими фінансовими та кредитними
установами, основним видом діяльності яких є надання кредитів юридичним та фізичним особам. Усі вони
пропонують різні умови надання кредиту залежно від суми, терміну, цілей одержання кредиту та інших
факторів. Тому підприємству необхідно здійснити аналіз ринку кредиторів, зібрати усю необхідну інформацію
про умови надання кредитів, опрацювати її, порівнюючи кредиторів між собою та власне зробити вибір, до кого
474

з кредиторів подавати запит. Наступним і найважливішим етапом є необхідність переконати кредитора у тому,
що підприємство у змозі раціонально використати надані кошти, вчасно сплачувати відсотки, а також
повернути всю суму кредиту у визначений термін. Для цього підприємство надає банку певний пакет
документів про діяльність підприємства, його фінансовий, майновий стан та тощо. Для доведення достовірності
даних вони можуть бути підтверджені незалежним аудитором. Але крім показників, які характеризують
фінансову діяльність, важливим також є місце підприємства на ринку, його імідж та репутація. Адже банки не
завжди готові надати кредит підприємству, про діяльність якого вони ніколи не чули або ж відгуки були лише
негативними.
Підсумовуючи вищезазначене, можна виокремити такі основні проблеми залучення кредитів в умовах
розвитку зовнішньоекономічної діяльності: неефективна політика залучення кредитів в умовах розвитку
зовнішньоекономічної діяльності; низький рівень довіри кредиторів до підприємств-учасників
зовнішньоекономічної діяльності як наслідок малоефективної маркетингової політики підприємств в умовах
розвитку
зовнішньоекономічної
діяльності;
недостатня
поінформованість
підприємств-учасників
зовнішньоекономічної діяльності про можливі джерела залучення кредитів в умовах розвитку
зовнішньоекономічної діяльності.
1. Рябинина Л.Н. Деньги и кредит / Л.Н. Рябинина. – О.: Пальмира, 2006р. 2. Козик В.В. Міжнародні
економічні відносини:[навч. посіб.] / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. -[3-тє вид., перероб. і доп.]. —
К.: Знання-Прес, 2002. — 406с. 3. Лаврушина О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и
статистика, 2000р. 4. Сугоняко О.Л. Проблеми кредитування в україні / О.Л. Сугоняко // «Цінні папери
України» - – 2011. - № 9 (654). 5. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів
господарювання:[підручник] / П.Я. Попович. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ КОЛЬОРОВИХ ТА ЧОРНИХ МЕТАЛІВ З УКРАЇНИ
Актуальність даної теми полягає в тому, що металургійна промисловість завжди займала одне з головних
місць в українському експорті. Україна завжди була одним з лідерів країн-виробників металів у світі, адже для
розвитку галузі має значні запаси залізних та марганцевих руд, коксівного вугілля, флюсових та вогнетривких
матеріалів, їх видобування сконцентровано переважно у Придніпров’ї та Донбасі.
Так, у 2008 році питома вага експорту металів становила 42,8 % від загального експорту країни. Уже в
наступних роках ситуація змінилася. У 2009 році питома вага експорту металів знизилася на 8,7% і становила
34,1%. Це відбулося внаслідок таких причин як: сповільнення розвитку економік США, Єврозони, Китаю,
зниження цін та попиту на чорний метал, зростання вартості енергоносіїв. Уже на сьогоднішній день можна
помітити позитивні зміни в обсязі експорту металів, руди та металопродукції. У 2009 році обсяги експорту
становили 47,2% від 2008р. У 2010р. – 141,8% від попереднього року. У 2011р. – 131,48%. У минулому році
Україна збільшила еспорт металопродукції в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,8%[1].
Якщо говорити про обсяги експорту, то можна стверджувати, що на них позитивно повпливав вступ
України в СОТ, в результаті чого було скасовані окремі обмеження та лібералізовані умови доступу на зовнішні
ринки для цілого ряду українських товарів металургійної промисловості. Вступ до СОТ дав Україні доступ до
дешевших комплектуючих, устаткування та сировини, ми одержали режим найбільшого сприяння та
можливість захисту інтересів українських виробників згідно з процедурою розгляду торговельних спорів СОТ.
Важливою складовою зовнішньоекономічних операцій з експорту кольорових та чорних металів є експорт
брухту. Під час входження України до Світової організації торгівлі уряд зобов’язався зменшити ставки
експортного мита на 3% щорічно на брухт з 30% у 2008р. (рік вступу в СОТ) до 15% у 2013р.
Відповідно до статті 9 Закону України “Про металобрухт” контракти (договори, угоди) на експорт
металобрухту підлягають реєстрації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Порядок реєстрації
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 155.При цьому, відповідно до пункту 3
вищезазначеного Порядку рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації зовнішньоекономічного контракту
(договору) на здійснення експортних операцій з металобрухтом приймається Мінекономрозвитку в межах
граничних обсягів експорту брухту на відповідний рік.
Граничний обсяг експорту брухту чорних металів у 2012 році визначено постановою Кабінету Міністрів
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України від 03.05.2012 № 388 “Деякі питання здійснення експортних операцій з металобрухтом” і наразі
становить 900 тис. тонн. Тобто, відповідно до вищезазначених вимог законодавства, експорт металобрухту
обмежується певним обсягом, який визначається на відповідний календарний рік, в межах якого і відбувається
реєстрація контрактів на експорт.
У той же час, визначені особливості експортних операцій з металобрухтом, що полягають у встановленні
кожного року певного обсягу такого експорту сприймається учасниками зовнішньоекономічного ринку, поперше, як надмірно жорсткий метод державного регулювання, що створює штучну напругу на цьому ринку.
По-друге, таке регулювання провокує кожного року сплеск ажіотажу щодо експорту металобрухту, що в свою
чергу негативно позначається на іміджі держави.
На минулий рік, обсяг бажаного експорту металобрухту за зверненнями суб’єктів склав 5, 5 млн. тонн, що
більше ніж у 6 разів перевищує встановлений граничний обсяг експорту металобрухту для 2012 року і наявні
запаси металобрухту в країні в цілому[2].
Щодо операцій з експорту металів передбачена видача ліцензій. Ліцензування продукції здійснюється у
разі, коли вона вироблена з використанням брухту кольорових металів та легованих чорних металів. Якщо
продукція не підлягає ліцензуванню, але класифікується за визначеними кодами, митне оформлення
проводиться на підставі відповідних листів-роз'яснень Мінпромполітики.
Характерною рисою металургійної галузі є те, що експорт металів та виробів з них має вразливість до змін
у зовнішній кон'юнктурі, яка залишається головним чинником динаміки експорту та збільшуватиметься
повільнішими темпами, порівняно з рештою галузей, передусім через нижчі темпи зростання зовнішнього
попиту на цю продукцію. Водночас, завдяки інвестиціям у нові технології, підприємства чорної та кольорової
металургії зможуть покращити якість продукції, і в такому разі частка продукції з порівняно високим ступенем
обробки в експорті у подальшому збільшиться.
1. Урядовий портал kmu.gov.ua. 2. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про металобрухт».
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ПРОБЛЕМИ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗИ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Більшість підприємств України внаслідок економічної, фінансової нестабільності, через недосконалість
ринків товарів та послуг, систем оподаткування та інвестування, недосконалість законодавства та недостатній
рівень регуляторної політики перебувають у критичному фінансово-господарському становищі. Можливі два
способи вирішення цієї ситуації:
 вихід підприємства з кризи та її оздоровлення шляхом розробки й реалізації відповідної стратегії;
 визнання підприємства неплатоспроможним та його ліквідація.
Комплекс засобів та інструментів, вкладених у рішення сукупності проблем виведення підприємства з
кризового стану, є система антикризового управління розвитком підприємства. Даний вид управління створює
необхідні умови для стабілізації, подальшого розвитку та активізації діяльності підприємства не лише на
вітчизняному ринку, але й при виході на зарубіжні ринки.
Професор Василенко В.О. трактує антикризове управління як управління, у якому поставлено певним
чином передбачення небезпеки кризи, аналіз її симптомів, заходів зі зниження негативних наслідків кризи і
використання її факторів для наступного розвитку[1, с. 23].
Дещо інший підхід до розуміння антикризового управління застосовується у працях зарубіжних вчених.
Так, відомий німецький економіст професор Келлер звертає увагу на те, що поняття «антикризовий
менеджмент» є таке ж багатогранне, як і фінансова криза - «це особлива форма управління, пріоритетним
завданням якого є попередження чи подолання всіх процесів, які здатні створити суттєву загрозу для
життєдіяльності підприємства»[2, с. 75].
Об'єктом антикризового управління є категорія «криза». Та категорії «криза» та «криза на підприємстві» не
є цілком визначеними через багатогранність та системну складність явища. Тому доцільно зосередити увагу на
визначенні поняття «криза на підприємстві», причин її виникнення та основних ознак, які описують фази
кризової ситуації, що стає базою для подальшого управління підприємством, тобто є невід’ємною частиною
антикризового менеджменту.
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Що стосується кризового стану вітчизняних підприємств, то основними причинами її виникнення можна
назвати: недостатній рівень знань про можливості передбачення кризи; низький рівень функціонування і
взаємозв'язку між такими важливими механізмами як соціально-політичний, господарсько-економічний,
культурно-психологічний; незадовільне керівництво, яке є первинним внутрішнім чинником і головною
першопричиною розвитку кризи (недостатні знання керівного апарату); відсутність стратегічного підходу;
недостатній контроль, який проявляє себе в трьох аспектах: відсутність планування, необґрунтоване ухвалення
рішень, випадкові відхилення, помилки та прорахунки (інженерні, управлінські, політичні); неналежне
виконання фінансовими службами покладених на них функцій, зокрема - відсутність гнучкого фінансового
планування та аналізу, управління ризиками та інше.
Проблема полягає в тому, що більшість підприємців не знають чинників виникнення кризи на підприємстві
та не проводять своєчасної комплексної діагностики стану підприємства сучасними методами.
Успіх подолання кризових явищ підприємством при здійсненні ним зовнішньоекономічної діяльності
залежить від вміння провідних менеджерів своєчасно здійснювати адекватні дії: проаналізувати всі напрямки
міжнародної діяльності господарюючого суб’єкта; провести обстеження статистичних даних щомісячних
продажів за останні роки, а саме як впливають на обсяг останніх сезонні коливання попиту; визначити
особливості товару, що відрізняють його від товарів-конкурентів; можливість розширення ринку збуту;
провести анкетування постійних клієнтів тощо. Динаміка того, що відбувається на даний момент, особливо її
зміни, повинна знаходитися під особливим контролем менеджерів всіх рівнів. Виділивши ключові моменти
такої динаміки, легше буде прогнозувати хід наступних подій.
Отже, найбільшу увагу потрібно приділити проблемам, які вже мали місце в минулому і проаналізувати,
яким чином вони були вирішені і до яких наслідків призвели. Це може допомогти прийняти оптимальні
рішення щодо їх ліквідації у випадку погіршення ситуації. Визначивши послідовність у вирішенні проблем,
беручи до уваги їх значення і ступінь важливості, необхідно чітко сформулювати першочергові задачі,
пріоритетні напрямки діяльності щодо виходу із ситуації, яка склалася. Обговоривши і затвердивши такий
план, слід негайно приступати до його виконання. Досягти позитивного результату можна лише дотримуючись
відповідної стратегії, яка допоможе підприємству вийти з кризового стану та ефективно здійснювати свою
діяльність.
1. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. - 504 с. 2.
Keller R. Unternehmenssanierung: aussergerichtliche Sanierung und gerichtliche Sanierung. Berlin: Verl. Neue
Wirtschafts-Briefe, 1999. – 271р.
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РИЗИКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ІМПОРТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В процесі здійснення підприємством зовнішньоекономічної діяльності (зокрема, імпорту) існує можливість
виникнення певних ризиків. Різноманітність думок про суть ризику пояснюється, насамперед,
багатоаспектністю цього явища, а також практично повним його ігноруванням у чинному законодавстві, надто
обмеженим застосуванням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності[1].
Здійснення імпортної діяльності на підприємстві можу супроводжуватися такими ризиками[2, с.299]:
 ризик країни;
 митний ризик;
 ризик міжнародного контракту;
 валютний ризик;
 ризики міжнародних перевезень (транспортний ризик).
Ризик країни чи суверенний ризик (політичний ризик) характеризує залежність діяльності контрагентів від
соціально-економічної та політичної ситуації в їхніх країнах. У зв'язку з цим їх можна розділити на
макроекономічні й макрополітичні. До макроекономічних ризиків відносять, наприклад, неочікуване для
іноземних контрагентів введення заборони на конвертацію валюти, яке може спричинити невиконання
зобов'язань одним із контрагентів, що, в свою чергу, може завдати збитків одному з контрагентів. До
макрополітичних ризиків відносять, в основному, зміни законодавства в державі одного з учасників
зовнішньоекономічної операції.
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Пісной П.Я. у своєї статті «Ризики в зовнішньоекономічної діяльності» дав таке поняття митного ризику:
«митний ризик – це ймовірність реалізації певної митної загрози з прогнозованим або непрогнозованим
можливим збитком, а також її можливих наслідків у митній галузі»[3]. В межах даного ризику можливі
труднощі з вчасним та повним поданням правильно заповнених документів митному брокерові, з отриманням
дозволу на вивезення товару за кордон, а також труднощі після отримання цього дозволу (наприклад,
неочікувана заборона на вивезення товару внаслідок неправильного оформлення митних документів).
Ризики міжнародного контракту пов'язані зі збитками внаслідок неналежного укладання контракту,
наявністю у ньому помилкових чи невигідних пунктів тощо. До таких ризиків відносять: втрати внаслідок
невідповідності кількості та якості товару умовам контракту; втрати внаслідок порушення термінів поставки
товару; неправильні умови упакування і маркування товару тощо.
Валютний ризик визначається як можливість грошових втрат суб'єктів валютного ринку внаслідок
коливань валютних курсів. Він тісно пов'язаний з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням
транснаціональних компаній та банків і диверсифікацією їх діяльності, міграцією капіталу між країнами у
пошуках надприбутків, зростанням обсягів спекулятивних валютних операцій.
Транспортні ризики - ризики, які виникають у зовнішньоекономічній діяльності при укладенні
зовнішньоекономічних угод, а саме при переміщенні товару від продавця (постачальника) до покупця; ризики,
пов’язані з перевезенням вантажів, пасажирів або пошти автомобільним, морським, повітряним, залізничним та
іншими видами транспорту.
З вищенаведеного переліку ризиків, що виникають в процесі здійснення імпортної діяльності, можна
зробити висновок про основні причини їх появи: нестабільність політичної ситуації країни-контрагента, а також
певні невідповідності у законодавствах країн, що перебувають у зовнішньоекономічних відносинах; проблеми,
що виникають у процесі митного оформлення, неправильність заповнення митної документації тощо; зміна
валютних курсів між між датою укладення контракту і датою здійснення імпортером платежу за контрактом;
пошкодження товару при його транспортуванні та невчасне отримання товару.
1. Рум’янцев А.П., Рум’янцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. / 2-ге вид.
перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2013. – С. 296. 2. Стрельбіцька Н.Є. Ситуаційна вправа
«Коли ризики не перешкода успішному бізнесу» / Н.Є. Стрельбіцька // Аналіз ділових ситуацій: зб. ситуац. впр. /
С.І. Бай, Н.В. Батрин, О.А. Виноградов, Л.В. Гаврилюк-Єнсен. – К.: Ніка-Центр, 2009. – С. 297-311.
3. П.Я. Пісной Митна політика та актуальні проблеми економічної та митної безпеки України на сучасному
етапі/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції[“Ризики в зовнішньоекономічній діяльності”]
(Дніпропетровськ, 23 листопада 2007р.).
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МЕХАНІЗМ ТА ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО ПОСТ-АУДИТУ ЯК ОДНОГО З
ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗЕД
Одним із шляхів досягнення максимальної ефективності митного контролю в сучасних умовах є
спрощення формальностей, пов’язаних з переміщенням товарів через митний кордон України, скорочення часу
митного оформлення та перенесення акценту на митний контроль після випуску товарів до певного митного
режиму, тобто впровадження так званого митного пост-аудиту суб’єктів ЗЕД.
Митний аудит дає змогу виявити незаконні схеми ухилення від сплати податків і зборів, розробити
відповідні критерії для виявлення правопорушень чинного законодавства, сприяти вирішенню проблемних
питань шляхом надання пропозицій зі зміни законодавчої бази.
Митні органи мають право здійснювати митний контроль шляхом проведення некамеральних (планових
або позапланових) та камеральних перевірок дотримання законодавства України з питань митної справи щодо:
1) правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати митних платежів;
2) обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і звільнення від оподаткування;
3) правильності класифікації товарів згідно УКТЗЕД, щодо яких проведено митне оформлення;
4) відповідності фактичного використання переміщених через митний кордон України товарів заявленій
меті такого переміщення;
5) законності переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на
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територію вільної митної зони або їх вивезення з цієї території[1].
Розвинена система митного пост-аудиту займає важливе місце при застосуванні системи управління
ризиками. До ризик-факторів, які здійснюють вплив на ефективність виконання митними органами покладених
на них завдань, можна віднести наступні:
- неправильне визначення коду товару згідно УКТЗЕД;
- заниження фактурної або митної вартості товарів;
- неправильне декларування (визначення) країни походження товарів, що експортуються або імпортуються
учасником ЗЕД;
- незаконне переміщення товарів без їх декларування з частковим або повним приховуванням від митного
контролю[2, с.199].
Завдяки об’єднанню податкової та митної служб у рамках Міністерства доходів та зборів України можна
розраховувати на те, що перевірки, які будуть проводитись територіальними органами Міндоходів,
стосуватимуться дотримання як податкового, так і митного законодавства, а висновки про результати
проведення перевірок будуть узгодженими між податковими і митними органами[3].
Митниця активно застосовує пост-аудит контроль, що дозволяє після випуску товарів у вільний обіг
виявити порушення, яких суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності припустилися на стадії митного
оформлення. Підсумовуючи результати роботи митних органів в напрямку здійснення пост-аудиту, а саме
проведення найбільш значущих документальних перевірок протягом 2012 року слід сказати, що за 10 місяців
2012 року проведено понад 1000 документальних перевірок, що всього лише на 10% більше показника 2011
року, при цьому економічна ефективність пост-аудит контролю в 2 рази вища. За результатами документальних
перевірок також було виявлено порушень на суму півмільярда гривень[4].
Митний пост-аудит спрямовано на підвищення ефективності забезпечення економічних інтересів держави,
захист внутрішнього ринку від незаконного ввезення товарів, боротьбу з корупцією. Він є важливим напрямком
діяльності митних органів для підвищення контролю за дотриманням митного законодавства України, а також
підтримки курсу України на євроінтеграцію.
1. Митний кодекс України із змінами, внесеними згідно із Законом № 405-VII від 04.07.2013 – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua. 2 Олійник Д.С. Управління ризиками митного контролю в
контексті вимог Кіотської конвенції // Д.С. Олійник / Вісник Хмельницького національного університету. –
2011. – № 2, Т.1. – с.197-201. 3. Зелді Р. ««Покращення» 1на митниці: як уникнути штрафів» – [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
unian.ua/news/563043-pokraschennya-na-mitnitsi-yak-uniknuti-shtrafiv.html
4. Результати роботи митних органів в напрямку здійснення пост-аудиту. Найбільш значущі документальні
перевірки, проведені митними органами протягом 2012 року – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
mdoffice.com.ua/pls /mdoffice/aSNewsDic.getNews?dat=22112012&num_c=301423.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ
Одним із найважливіших чинників розвитку людської цивілізації виявилась інтеграція. На сьогодні
ефективна інтеграція України до світового економічного простору, є нагальним завданням розбудови
державності та економіки.
Європейський Союз є провідне економічне інтеграційне угрупування світу. Членство в ЄС є однією з
головних стратегічних цілей України, хоча чіткої стратегії ще не вироблено. Для України європейська
інтеграція – це шлях модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, можливість виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС.
У зв’язку з цим питання про членство України в ЄС останнім часом особливо загострилось і стало одним із
найактуальніших для сьогодення[1].
При вступі до ЄС Україна отримає ряд значних переваг, але щоб уникнути загроз треба поступово
впроваджувати стратегічні напрями розвитку ЄС в українську економіку та розробити програму дій щодо
безболісної економічної інтеграції України, з врахуванням загроз та досвіду країн, які нещодавно вступили.
Головна перевага вступу України в ЄС полягає у можливості виходу нашої держави на один рівень з
провідними країнами Європи та прийняття її до співдружності вільних, розвинутих в економічному та
політичному плані держав. Вигоди, які отримає держава можна поділити на чотири види: політичні вигоди –
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участь в Європейській колективній безпеці та гарантування, за її допомогою, територіальної недоторканості
України, стабільність політичної системи та адаптація національного законодавства із законодавством ЄС;
економічні вигоди – макроекономічна стабільність, нові ринки збуту для українських товарів та додаткові
інвестиції, в українську економіку, надання субсидій деградуючому сільському господарству, зменшення
митних тарифів та отримання позитивного сальдо торговельного балансу; соціальні вигоди – ефективний
захист прав людини в інституціях ЄС, відкриття кордонів для вільного пересування населення та розширення
можливостей для освіти, роботи й відпочинку, реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
тощо; культурні (ідеологічні) вигоди - широкий доступ до інформаційного потенціалу ЄС.
Також необхідно розглянути недоліки вступу України до ЄС, які також можна умовно поділити на чотири
групи: політичні недоліки – часткова втрата суверенітету, невизначеність стратегії розвитку ЄС, погіршення
відносин з країнами СНД та іншими країнами; економічні недоліки – втрата конкурентоспроможності певних
галузей, складність переходу на європейський рівень цін; соціальні недоліки – ускладнення візового режиму зі
східними сусідами; культурні (ідеологічні) недоліки – розмивання національної самобутності України, падіння
духовності.
З поданого переліку переваг та недоліків вступу України в ЄС можна зробити висновок, що управління
політичною, економічною, соціальною та ідеологічною сферами суспільства в ЄС, в цілому, відповідають
загальновизнаним демократичним, правовим і науково-теоретичним критеріям, цілі як ЄС, так й України,
переважно знаходяться в одній площині та взаємодоповнюються, отже Україні є вигідним приєднання до ЄС[2].
Євроінтеграція України тягне за собою низку інших недоліків, з якими держава зіткнеться вже в
короткотерміновій перспективі: перехід нових держав-членів до єдиного митного тарифу ЄС та збільшення
квот щодо низки товарів українського експорту; позбавлення нових держав-членів ЄС можливості самостійно
регулювати свій торгівельний режим щодо України; можлива втрата українськими експортерами традиційних
ринків збуту в нових – країнах-членах ЄС внаслідок розширення сфери застосування антидемпінгових заходів
щодо України; скорочення обсягів традиційного українського експорту до ЄС внаслідок часткової
переорієнтації товаропотоків між нинішніми та новими членами ЄС.
Проаналізувавши стан підготовки України до готовності вступу до ЄС можна виділити такі внутрішні
проблеми: повільність у проведенні економічних реформ, відсутність помітних результатів внутрішніх
соціально-економічних трансформацій. Без цього вступ до ЄС буде залишатися недосяжною мрією;
занепокоєння викликає високий рівень корупції та економічної злочинності; відсутність консенсусу стосовно
європейського вибору як серед населення, так і на рівні державних інституцій; явний дефіцит досвідчених
фахівців з євроінтеграції, насамперед, серед політичної еліти і державних службовців України[3].
Отже, європейська економічна інтеграція України залежить від прогресивної внутрішньої європеїзації.
Тому, щоб наміри України викликали довіру, європейська інтеграція повинна стати її пріоритетом у внутрішній
політиці. Реформи, що здійснюються поки що нерішуче і непослідовно, потребують потужного імпульсу.
Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських
стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту населення.
1. Бутейко А. Наше майбутнє – наш вибір. //Віче, 2001, №3. 2. Осадча Н.В. Характеристика процесу
інтеграції України до Європейського союзу. // Економічний вісник Донбасу, 2011, № 3 (25). 3. Фіалко А.
Проблеми і перспективи інтеграції України до ЄС. [Електронний ресурс] Режим доступу:
vwvw.uceps.org.ua/ua/.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА МИТНИЙ СОЮЗ
Будь-який митний союз – це часткова втрата суверенітету. Якщо Україна увійде до МС, то ставки мита на
українському кордоні визначатимуться у Москві. В разі підписання Угоди про асоціацію з ЄС Україна не
вступить до ЄС, а, отже, збереже повний контроль за своєю митною територією.
Сьогодні середньозважене мито в Україні становить близько 6%, а у МС цей показник на рівні 9%.
Приєднання до МС змусить Україну збільшити мита на імпорт з-поза меж МС, що в свою чергу суперечитиме
правилам СОТ, а Угода з ЄС тільки зменшить мита.
Вступ до МС супроводжуватиметься подорожчанням споживчих товарів від харчів та одягу до
автомобілів, інвестиційних товарів та товарів та товарів тривалого користування, які в основному імпортуються
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Україною з ЄС.
З 2012 року в Україні впроваджено нульові митні ставки в торгівлі з Росією та Білоруссю. Проте
збереглися тарифні обмеження на стратегічно важливі товари, як-от цукор, нафта, газ,а це говорить і про
подальше збереження цих тарифів в МС. Угода про асоціацію передбачає скасування 95% мит ЄС на українські
товари.
Ні Угода про асоціацію, ні Митний союз не несуть заборон і зобовяз’ань для бізнесу щодо кооперації з
певними партнерами. Життєздатні колишні радянські виробництва вже відновлені (наприклад, атомна
енергетика, авіація тощо). Нежиттєздатні МС відновити не зможе.
У автопромі Росія налагоджує кооперацію з країнами Заходу і Японією, а не партнерами по МС. Росія
збирає на своїй території автомобілі більшості світових концернів, таких як «Рено», «Форд», «БМВ», «Мазда»,
«Опель», «Фольксваген». А країнам МС пропонує свої ГАЗи та ВАЗи. Приєднуючись до МС Україна отримує
гарантії на те, що українські підприємства продаватимуть свої товари у Росії. До країн МС ми поставляємо
переважно перероблені товари, у ЄС – сировину. В свою чергу підписання Угоди про асоціацію з ЄС не
зупинить торгівлю з Росією.
У 2012 році розмір експорту до Європи складав 17,4 млрд. дол., до Росії – 17,6 млрд. дол.
Скасування мит ЄС на українські товари призведе до того, що наші виробники сільськогосподарської
продукції зможуть додатково заробляти до 383 млн євро щороку. Запроваджені стандарти ЄС в Україні
дозволять вийти на ринки більшості країн світу[2].
В обох випадках нетарифні бар’єри усуваються шляхом впровадження спільного технічного регламенту
виробництва (на зразок колишніх ГОСТів), прийняття спільного законодавства про санітарні й фітосанітарні
заходи тощо.
Відповідність продукції вимогам ЄС дасть можливість модернізації економіки. Продукцію, визнану в ЄС,
можна продавати без додаткової сертифікації у більшості країн світу, чого не забезпечить МС.
У торгівлі послугами і у визнанні дипломів між учасниками МС для України змін не буде, оскільки ця
сфера не регулюється документами МС. Угода про асоціацію з ЄС дозволить телекомунікаційним, фінансовим,
кур’єрським і морським компаніям стати частиною ринку Європи. Стандарти надання послуг та освіти
наблизяться до європейських. Для цього необхідно внести зміни до відповідного українського законодавства.
Угода про асоціацію з ЄС дасть можливість українському законодавству адаптуватись до європейського у
більшості галузей: екології, науки, конкуренції, бюджетної політики, захисту прав споживачів, безпеки
продуктів харчування, держзакупівель тощо. МС не сприятиме модернізації України, тому що нічого, крім
торгівлі товарами, не регулює.
В рамках Митного союзу договору про торгівлю газом немає. Участь України у Митному союзі не
зобов’язує «Газпром» продавати їй газ дешевше. Угода про асоціацію з ЄС також не вплине на поставку газу в
Україну, але передбачає реформування ринку газу. Проте в 2010 році Україна приєдналася до Європейського
енергетичного співтовариства, що дало можливість поставляти газ із країн ЄС. Фактом є те, що МС не приніс
знижки на газ для Білорусі. Про меншу ціну домовлялися окремо.
Участь у Митному союзі стане кроком до прискорення і подешевшання транспортування товарів з Китаю
та інших країн Азії через скасування внутрішніх кордонів між країнами МС. Проте мито на товари китайського
виробника збільшиться[1].
Перший європейський митний союз, з якого постав ЄС, формувався протягом десяти років. МС фактично
було утворено за два роки. Такий поспіх став основою для шахрайства.
1. Осадча Н.В. Вплив Митного союзу Росії, Білорусії та Казахстану на зовнішньоекономічну діяльність
України/ Н.В. Осадча // Економічні інновації. – 2012. - № 47. – с. 178-196. 2. Сушко О., Зелінська О.,
Хорольський Р. Угода про асоціацію Україна – ЄС: дороговказ реформ. – К., 2012. – с. 38-41.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Фінансово-господарська діяльність будь-якого підприємства є неможливою без вкладення коштів, тобто
інвестицій. Для отримання інвестиційних ресурсів підприємство повинно відповідати ряду характеристик,
тобто бути інвестиційно привабливим.
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Інвестиційна привабливість підприємства — це сукупність характеристик його фінансово-господарської та
управлінської діяльності, перспектив розвитку та можливості залучення інвестиційних ресурсів[2].
Метою оцінки інвестиційної привабливості для підприємства є виявлення слабких і сильних сторін його
фінансово-господарської діяльності, для інвестора — визначення стану та потенціалу можливого об'єкта
інвестування.
Інвестиційна діяльність підприємства тісно пов’язана із його зовнішньоекономічною діяльністю.
Ефективний розвиток експортної діяльності потребує нарощування експортного потенціалу шляхом здійснення
модернізації виробництва інноваційними засобами й організації виробництва широкого спектру
конкурентоспроможної продукції як вітчизняних фірм, так і продукції провідних іноземних виробників. Це
завдання може вирішуватися через використання повною мірою встановлених на законодавчому рівні для
окремих регіонів України спеціального інвестиційного й інноваційного режимів, зокрема шляхом створення
необхідних організаційних і економіко-правових умов для діяльності інноваційних і венчурних фондів,
кластерних і маркетингових компаній, технопарків, регіональних і галузевих інноваційних компаній.
Світова практика переконує, що без широкого залучення іноземного капіталу неможливо провести
структурну перебудову економіки, скоротити технічну та технологічну відсталість народного господарства,
домогтися конкурентоздатності вітчизняної продукції на світовому ринку. Крім того, продуктивне
використання іноземних інвестицій є органічною частиною світового процесу руху капіталу та реалізується
переважно за рахунок капіталів приватних інвесторів, зацікавлених в одержанні вищого рівня прибутку на
вкладені кошти.
Нинішня інвестиційна ситуація в Україні характеризується скороченням обсягів виробництва продукції й
надання послуг, суттєвим спадом їх частки у ВВП, скороченням розміру бюджетних асигнувань за державними
програмами, слабкою інвестиційною мотивацією підприємницької діяльності[4]. Для залучення коштів
іноземних інвесторів вирішення потребує проблема підвищення інвестиційної привабливості підприємств
України.

Джерело: Державна служба статистики України
Рис. 1. Прямі іноземні інвестиції з країн світу в економіку України станом на 01.07.2013р.
Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що рівень інвестиційної
привабливості України у світі є досить низьким. Тому для підвищення у майбутньому зацікавленості інвестора
в інвестуванні саме в нашу країну на сьогоднішній день перед державою одним з актуальних завдань є
забезпечення сприятливого інвестиційного клімату.
1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс] – режим доступу: rada.gov.ua;
2. Інвестування:[Навч. посіб.]/ В.М. Гриньова. В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. — X.: Інжек, 2004;
3. Приліпко С.М., Климик Г.В. Стратегічні підходи до мінімізації рівня інвестиційної уразливості підприємств
апк при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; 4. XІV Міжнародний науково-практичний семінар
"Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект".

482

Яскевич В.І.
гр. МЕ-46
Науковий керівник - к.е.н., ст. викл. Чиркова Ю.Л.
КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ОРГАНІВ І СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах сьогодення існує значна кількість митних ризиків, із якими зустрічаються у своїй діяльності
суб’єкти господарювання, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність. Основні проблеми виникають при
митному оформленні товарів і (або) в момент подальшої реалізації чи використання цих товарів. Вони
порушують роботу підприємства, а у гіршому випадку можуть призвести до його ліквідації. Стан національної
економіки країни все більше залежить від зовнішньої торгівлі, нове законодавство України в умовах
поглиблення інтернаціональних відносин постійно удосконалюється, а усі процедури фіскального характеру
дедалі більше ускладнюються.
Таким чином, ключовим завданням сьогодні постає встановлення основних напрямів взаємодії
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну
політику, із суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Відповідно до пункту 1 розділу I Закону № 405-VII “Про внесення змін до Митного кодексу України у
зв’язку з проведенням адміністративної реформи” від 04.07.2013 слова “митний орган” замінено словами “орган
доходів і зборів”[1]. Основним завданням Міністерства доходів і зборів України виступає формування і
реалізація єдиної державної податкової та митної політики, боротьба з правопорушеннями під час застосування
податкового та митного законодавства, а також здійснення контролю в межах своїх повноважень за
надходженнями до бюджетів та державних цільових фондів. Для ефективного функціонування це Міністерство
повинно мати налагоджену систему взаємозв’язків із суб’єктами господарювання[2].
Перш за все ця взаємодія виявляється в інформаційній сфері. Як суб’єктам господарювання, так і митним
органам будь-якої країни необхідна доступна нормативно-правова база для належного функціонування.
Підприємствам, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність потрібно базуватись на загальноприйнятних
нормах і правилах, що існують на внутрішньому ринку. Проте, не менш важлива нормативно-правова база
зовнішнього ринку, яка також постійно вдосконалюється і змінюється. Відповідно суб’єкти господарювання не
мають змоги формувати довгострокові плани чи прогнозувати майбутні фінансові результати. Для того, щоб
залишитись “на плаву” і не втратити можливість функціонувати далі, більшість підприємців вдаються до
нечесних способів ведення експортно-імпортних операцій. Головними моментами “нечесної гри” тут
виступають: неправильне визначення митної вартості; подається невірна інформація при заповненні митних
декларацій (щодо якісних і кількісних характеристик товару), наявність корупції та контрабанди. До усіх цих
незаконних прийомів вдаються вітчизняні підприємства тільки з однієї причини – зменшити податковий тиск.
Це негативно позначається на Державному бюджеті, який щороку втрачає значні обсяги надходжень через
ведення недобросовісної зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємствами.
Відповідно виникає проблема узгодження інтересів держави і суб’єктів ЗЕД. Ключовим завданням органів
доходів і зборів є налагодження прямого зв’язку із суб’єктами, що здійснюють ЗЕД.
Не слід забувати про ще один інструмент, який присутній на вітчизняному ринку – корупцію. Із даним
поняттям стикаються обидві сторони, адже корупційні діяння здійснюють не лише посадові особи, але і самі
підприємці, у пошуках більших прибутків.
01.07.2012 року набрав чинності новий Митний кодекс, що зійснив суттєвий вплив не лише на численних
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а майже на всіх юридичних та фізичних осіб. І хоча задовольнити
потреби усіх суб’єктів господарювання та державні органи змінами в податковому та митному законодавстві
неможливо, певні зрушення все ж таки спостерігаються. Україна перебирає досвід ведення справ у митній
справі від іноземних держав, а митне законодавство модернізується до європейських стандартів. Підтвердження
цьому – Рамкова стратегія митного співробітництва між Україною і ЄС, що набула чинності 02.07.2012 року.
Вона визначає основні пріоритети взаємодії у митній справі між Україною та ЄС. Це спрощення та прискорення
митних процедур, система аналізу ризиків та пост-аудит, контроль, обмін інформацією, захист прав
інтелектуальної власності та протидія контрабанді[2]. Щодо корупційних сфер митної справи Міністерство
доходів і зборів здійснює профілактичні заходи і перевірки. Результат помітний вже у першому кварталі 2013
року: 249 митників притягнуті до дисциплінарної відповідальності за порушення у службовій діяльності[2].
Реалії нашого часу потребують динамічних змін митного і податкового законодавства, змін, які б дали
можливість новим підприємствам виходити на зовнішні ринки, навчатись досвіду іноземних контрагентів та
залучати інвесторів, а вже існуючим продовжувати ефективно функціонувати на вітчизняному та закордонному
ринках. Органи зборів і доходів повинні створити стабільні та оптимальні умови функціонування суб’єктів
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ЗЕД, виконуючи при цьому своє головне завдання – наповнення державного бюджету. На даний момент
ситуація в країні далека ще від ідеальної, однак спільні зусилля уряду та бізнес- середовища допоможуть
пришвидшити усунення перешкод.
1. Закон України № 405-VII “Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням
адміністративної реформи” від 04.07.2013 року. 2. Офіційний портал Міністерства доходів і зборів України
[Електронний ресурс] - Режим доступу: minrd.gov.ua. 3.Митний кодекс України //Вісник.-2013.-№5.-224ст.

Секція 2.
Управління міжнародною туристичною діяльністю
Бербека Х.Б.
гр. МЗДм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. Передало Х.С.
КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ В СФЕРІ
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Компетенції – одна з ключових категорій управління персоналом. Ще за радянських часів була
впроваджена система оцінки знань, вмінь та навичок співробітників. Вважалось, що швидше за все
здобуваються знання, в процесі праці – вміння, а потім - навички. Саме завдяки аналізу цих процесів можна
було стверджувати про професіоналізм того чи іншого працівника. Сьогодні великих результатів фірма може
здобути за рахунок розвитку відповідних особистісних характеристик працівника, що впливають на його
поведінку, а саме: ділових якостей, кваліфікації, самостійності, ініціативності, комунікабельності,
працездатності, відповідальності тощо. Саме вони і називаються компетенціями.
Компетенції – це сукупність відповідних характеристик працівника, які виявляються в процесі праці для
ефективного досягнення ним поставлених цілей при певних умовах. Похідною від компетенції є компетентність
(від лат. competencе). Це поняття, яке висвітлює аспекти поведінки людини, пов’язані з виконанням роботи,
визначає основну характеристику особистості, яка досягла або здатна досягти високих результатів у діяльності.
Компетентність – це характеристика індивідуальної специфіки кожного окремого суб’єкта як носія компетенції,
вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характеристика, необхідні для успішного виконання
певної роботи.
Слід відзначити, що компетенції - складна, багатоаспектна категорія, яка найбільш повно і всебічно
характеризує фахівця-професіонала. Серед різних її видів (спеціальна, соціальна, особистісна тощо) особливий
акцент на підприємстві ставиться на фаховій компетенції, та, відповідно компетентності, що є наявністю та
практичною реалізацією професійних здібностей та ділових якостей працівника. Вона часто поєднує в собі і
інші її види, створюючи при цьому синергетичний ефект[2, с. 49].
Фахові компетенції менеджера міжнародного туризму - це важливий аспект його професійної культури,
здатність до здійснення стратегічних, аналітичних, організаційно-розпорядчих, консультативно-дорадчих,
контрольних функцій та ефективної самореалізації в умовах практичної діяльності на підставі спеціальних
знань, умінь, цінностей, необхідних для професійної діяльності у сфері туристичної індустрії.
Основними видами компетенцій, які беруться до уваги при прийомі на роботу у туристичних агенціях
вважаються освіта, досвід роботи, ділові якості, професіоналізм, комунікабельність, толерантність,
враховуються фізичні характеристики, тип особи кандидата, його потенційні можливості, бажання працювати
та зовнішній вигляд, оскільки працівник даної сфери – "візитна картка" організації[1, с.177].
Якщо говорити про сферу міжнародного туризму, то тут ще є важливими наявність таких компетенцій як
знання іноземних мов та світової географії. Також, проаналізувавши діяльність 10 туристичних фірм у м.
Львові, було виявлено, що окрім вище перелічених компетенцій, роботодавці ставлять такі вимоги як: вільне
володіння ПК (8 з 10), знання основних туристичних напрямів (7 з 10), вміння оформлення віз (10 з 10), а також
вміння написання текстів та статей на туристичну тематику (5 з 10).
Компетенції працівників міжнародного туризму постійно змінюються, доповнюються. Нові вимоги до
підготовки кадрів в галузі туризму обумовлені об’єктивними тенденціями, а саме: динамічним розвитком
туристичної індустрії, розширенням її функціонального поля тощо. Сьогодні менеджер з туризму не може бути
лише фахівцем зі знанням турів, цін та погоди. Він повинен мати глибокі знання в галузі економіки туризму,
менеджменту, глобальних інформаційних технологій, володіти декількома іноземними мовами, навиками
практичної та економічної психології. Для прикладу київський туроператор FAVOURITE TRAVEL вимагає від
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працівників обізнаності з такими туристичними маршрутами як: острови Індійського океану, південно-східної
Азії, Північної та Латинської Америки, Близького Сходу.
Очевидним є також те, що в процесі надання туристичних послуг можуть виникнути проблемні обставини,
які неможливо було передбачити. Правильне реагування працівників на них має вирішальний вплив на успішну
реалізацію міжнародного туру. Працівники, які безпосередньо беруть участь у процесі надання послуг,
визначають великою мірою структуру цих послуг та їх рівень. Оскільки, часто в процесі реалізації
туристичного заходу працівники туристичних організацій покладаються на власні сили та вміння (наприклад,
провідник, екскурсовод), тому від їх компетенцій, а саме: знань, кваліфікації, умінь, досвіду та винахідливості,
залежать результати діяльності, рівень ефективності виконуваних ними завдань та досягнення поставлених
цілей, які можна оцінити ступенем задоволення потреб туристів[3, с.115].
1. Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Пер. с англ. – М.:
ЗАО ―Олимп-Бизнес,2002. – 288 с. 2.Іванова І.В. Професіоналізація менеджменту: Монографія. - К.: Нац.
торг.-екон. ун-т, 2006. 3. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємств: Підручник / Н. Є. Кудла. — К.:
Знання, 2012. — 343 с.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Основною перешкодою динамічного соціально-економічного розвитку країн є неспроможність охоплення
сукупності взаємозв’язків суспільних і природних процесів. Сталий розвиток туризму базується на доктрині
сталого розвитку. Ця доктрина спрямована на зміну стосунків людини і природи задля розширення
можливостей економічного зростання, та на створення скоординованої глобальної стратегії виживання
людства, орієнтованої на збереження і відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для
повернення до меж господарської місткості біосфери[1].
Сталий розвиток передбачає вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Досягнення
сталого розвитку можливе тоді, коли буде досягнута рівновага між різними факторами, що зумовлюють
загальний рівень життя.
Сталість розвитку туризму є складовою розвитку національних економік. Туризм як галузь економіки
знаходиться у складній взаємодії з навколишнім середовищем оскільки урядами країн повинні бути прийняти
обмеження і правові акти для мінімізації даних негативних наслідків здійснення туристичних послуг[2, с.39].
Сьогодні завдання подальшого розвитку туризму полягає у зменшенні його негативного впливу на
навколишнє середовище (забруднення стічними водами, сміттям; емісія повітряного транспорту; ерозія пляжів
внаслідок вирівнювання прибережної території; вплив на культуру місцевих жителів; втрата історичної та
архітектурної спадщини; використання праці неповнолітніх та ін.).Туристична індустрія України має великий
потенціал, який дозволяє внести конструктивний вклад у стійкий розвиток країн та регіонів, сприяти
досягненню екологічної та соціальної стійкості. В Україні туризм повинен розвиватись так, щоб приносити
користь місцевому населенню, посилювати економіку приймаючої країни, створювати додаткові робочі
місця[3, 4].
Туризм на початку ХХI століття стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання
доходів такі види економічної діяльності як нафтовидобуток і автомобілебудування. Туристична галузь
забезпечує близько 10% світового валового продукту. Феноменальний успіх туризму полягає в тому, що в його
основі лежить задоволення постійних людських потреб і потягу до пізнання навколишнього світу. Туризм
охоплює широкий діапазон видів діяльності: економічної, соціальної, обслуговуючої, послуги туроператорів й
тур агентів і т.д. Дослідження показало, що сталий розвиток туризму – це свідомо підтримуваний розвиток, в
силу чого зростає роль держави, оскільки тільки вона здатна розробити стратегічну основу планування
розвитку індустрії туризму України.
Основою міжнародного туризму є туристичні ресурси. Їх економічне оцінювання являє собою вартісний
вираз натуральних природних властивостей та соціального значення туристичних ресурсів, їх екологічного
стану, а також економічного ефекту від реалізації конкретної пропозиції. Реалізація комплексного підходу до
сталого розвитку туристичного бізнесу в регіоні, країні на підставі “Pull-системи” неможлива без державної
підтримки, оскільки формування або модернізація матеріально-технічної бази туризму в регіоні, країні не під
силу окремим тур фірмам, навіть великим. Але, розбудовуючи туристичну індустрію в регіоні, країні, слід
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використовувати засади, зокрема “Pull-підхід” та концепцію “точно в термін”.
Розвиток туристичного бізнесу в Україні взагалі та в регіонах зокрема, має великі перспективи,
враховуючи значні рекреаційно-туристичні ресурси. Раціональне їх використання та збереження можливе на
шляху впровадження в практику туристичної індустрії України.
Як показало проведене нами дослідження, однією з таких новітніх концепцій є “Pull-підхід” Дана
концепція дає змогу координувати обсяги туристичних потоків з пропускними можливостями туристичних
ресурсів та об’єктів.
Застосування пропонованого підходу дасть можливість значно зменшити, а в ідеалі виключити, наступні
ризики:
- погіршення стану туристичних ресурсів в регіоні,
- екологічної ситуації,
- зниження якості туристичних послуг, що надаються,
- загрози здоров’ю та безпеці туристів тощо,
1. Доктрина сталого розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: semenets.soborna.org.ua станом
на 05.07.2013.; 2. Донченко Л.М. Проблеми та перспективи державної підтримки розвитку туризму /
Л.М. Донченко, Н.П. Гостєва // Держава та регіони. Сер. “Державне управління”. – 2010. – № 1. – С. 37–42.;3.
Концепція розвитку туризму і курортів в Україні [Електронний ресурс]: проект.– Режим доступу:
tourism.gov.ua/doc.aspx?id=411 станом на 07.08.2013р. 4.Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в
Україні: Навч. посіб. /В.Ф.Кифяк. – Чернівці: Книги-XXI, 2012. – 298 c.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЕРТИФІКУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Високий рівень попиту і його різносторонній характер саме на туристичні послуги в усьому світі робить
необхідним взаємне визнання результатів діяльності різних підприємств сфери туризму. Найвищий рівень
такого визнання - сертифікування, гарантує, що послуга (продукт) відповідає певним вимогам і має відповідну
якість.
Загальне поняття сертифікації випливає з походження слова “сертифікат” (лат. certum – правильно + facere
- робити), тобто зроблено правильно. Сертифікатом засвідчують наявність якого-небудь факту. Такими
фактами можуть бути, наприклад, походження, справжність товару тощо. Найбільш поширеним випадком
застосування сертифікації є підтвердження відповідності якого небудь об’єкта встановленим до нього вимогам.
Комітетом з питань сертифікації Міжнародної організації з стандартизації (ISO) було сформульовано
визначення терміну «сертифікування». Це дія з підтвердження того, що виріб або послуга відповідає певним
стандартам або іншим нормативним документам. Сертифікування – це процедура підтвердження відповідності,
за допомогою якої третя, незалежна від виконавця і споживача сторона дає письмову гарантію, що продукція,
процес чи послуга відповідають заданим вимогам[1, с. 324]. Сертифікування – сукупність дій і процедур,
проведених з метою підтвердження того, що продукт або послуга відповідають певним стандартам чи
технічним умовам[2, с. 119]. Сертифікування туристичних послуг - це незалежне підтвердження відповідності
певним затвердженим вимогам з метою дотримання «Закону про захист прав споживачів» постачальником
робіт і послуг. Сертифікування туристичних послуг відбувається за наступними умовами: законодавчі акти,
правила виконання видів робіт і надання послуг, державні стандарти, будівельні норми і правила, санітарні
правила і норми, і інші документи. Також, необхідно пам’ятати, що сертифікація послуг надається у письмовій
формі.
Опираючись на вище наведені терміни можна запропонувати найбільш повне визначення терміну.
Сертифікування туристичних послуг – це сукупність дій та процедур, що проводяться з метою незалежного
підтвердження відповідності туристичних послуг певним стандартам та затвердженим вимогам, де третя,
незалежна від виконавця і споживача сторона дає письмову гарантію.
1. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М.
Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с. 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні. Чернівці: Книги -ХХІ, 2003. - 300 с.
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Вишнянчин І.І.
гр. МЗДм-21
Науковий керівник – к.е.н., доц. Горбаль Н.І.
ПОНЯТТЯ І ЧИННИКИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ЯКІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Якість, після ціни, є другим основним інструментом, який формує структуру пропозиції на ринку. Вона є
ключовим чинником, що сприяє поліпшенню конкурентоспроможності туристичних продуктів унаслідок
постійного підвищення її рівня. Це зумовлено необхідністю пристосування пропозиції до потреб туристів. Під
рівнем якості, з огляду на безупинну диверсифікацію людських потреб, розуміють (як споживачі, так і
виробники) один із найважливіших ефектів усіх видів діяльності, особливо у сфері послуг.
Насиченість ринків різноманітною продукцією і послугами сприяла тому, що споживач одержав
можливість вибору. Якщо раніше він лише прагнув якості, то нині він її вимагає. У результаті забезпечення
високої якості продукції перетворилося на магістральний напрям соціально-економічного розвитку більшості
країн світу, в тому числі й для України[1].
Якість як міждисциплінарну категорію досліджує багато наукових дисциплін, тому її визначення мають
різноманітний характер. Поняття якості використовується не лише в науці, а й у повсякденному житті.
У філософському значенні під якістю розуміють ступінь досконалості чогось або сукупність властивостей
різноманітних предметів. Цих властивостей може бути так багато, що практично дуже важко їх усіх врахувати в
описі аналізованого об'єкта, тому в даному випадку якість розглядають як умовне поняття.
В економічному контексті якість трактують як одну з економічних категорій і аналізують разом з іншими
категоріями, як от споживча вартість і корисність. Це вихідні категорії для визначення поняття якості, які
виражають ступінь задоволення потреб певним матеріальним продуктом або послугою в об'єктивний або
суб'єктивний спосіб.
Якщо взяти до уваги маркетингові критерії розгляду поняття якості, необхідно звернути увагу на такі
визначення: якість - це сукупність ознак, цінностей, споживчих й емоційних властивостей, які надають їй
здатності задовольняти потреби споживачів[2]. Важливо тут наголосити на необхідності контролю й усунення
розбіжностей між очікуваною клієнтами та пропонованою якістю.
Згідно з визначенням Європейської організації управління якості, якість продукту є ступенем виконання
нею вимог споживача[2]. Підтвердженням цього є визначення, за яким "якість - це задоволення потреб і
сподівань споживача"[3]. Таким чином сформульоване поняття якості має лише загальний характер. Кожне
підприємство на ринку повинно прагнути до визначення власних цілей і надавати конкретний вимір якості
своїм продуктам.
Проведені Львівським інститутом економіки і туризму дослідження показали, що серед чинників, котрі
формують конкурентоспроможність підприємств, які надають туристичні послуги, першочергове значення
мають: якість (75%), ціна (68%), рівень обслуговування (55%), інші (наприклад, зручність розташування,
висококваліфікований персонал, широкий асортимент послуг - 50%). Це також підтверджують інші
дослідження, які проводилися студентами у 2010-2011рр. у готелях м. Львова. їх менеджери однозначно
стверджували, що якість послуг є найважливішим інструментом боротьби за клієнта й основним критерієм
здійснення вибору потенційними гостями готелю.
Крім якості туристичних послуг, важливою є проблема якості обслуговування клієнта (туриста). Покупці
туристичних послуг стають усе більш прискіпливими і вимогливими до стандарту обслуговування. Цей
елемент набирає ваги у функціонуванні суб'єктів туристичного підприємництва за умов гострої конкурентної
боротьби. Діяльність, що пов'язана з обслуговуванням туристів, охоплює дії перед, під час і після закінчення
угоди. На якість туристичної послуги, яку замовляють покупці, впливають як їхні сподівання, так і реальний
досвід, отриманий унаслідок стосунків із працівниками обслуговування туристичного руху. Сподівання
визначаються обіцянками і зобов'язаннями, які фірма надає своїм клієнтам за допомогою різних способів
комунікації. Додатково необхідно врахувати вплив таких чинників, як вислуховування думок, рекомендацій,
відгуків.
Отже, проблематику якості у туризмі, подібно як і в інших секторах послуг, потрібно аналізувати у двох
напрямах:
- якість послуги - шляхом оцінки її параметрів, формуючи потреби споживачів туристичних послуг;
- якість обслуговування - за посередництвом оцінки стану зв'язків туристичної фірми зі споживачами
послуг, передусім персоналу, який обслуговує клієнтів.
1. Бікташева Д.Л., Гіевая Л.П., Жданова Т.С. Менеджмент в туризмі: Навчальний посібник. - М.: Альфа487

М, 2007. С - 272с. 2. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: Навчальний посібник. Рекомендовано МОНУ /
Н. Є. Кудла. – К: Знання, 2011. – 351с. 3. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного
господарства: Навч. Посібник. Київ: 1997.

Гевко Я.В.
гр. МЕ-46
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ВІДРОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік Україна зазнала відчутного удару по
національній економіці. Причиною цього став розпад закінченого циклу виробництва, оскільки, як відомо,
заводи були розміщені на території всього СРСР.
На мою думку, одним із методів відновити стан національної економіки могла б стати покращена система
виробництва, яка використовувалася при СРСР. Відомо, що сума мита на комплектуючі є меншою ніж мито на
закінчений виріб, тобто виробляючи закінчений товар Україна мала б більшу перевагу на внутрішньому ринку.
Виходячи з цього пропоную реконструювати стратегічно важливі підприємства, які знаходяться на території
України на новітні заводи з завершеним циклом виробництва. Коли товар виробляється на одному заводі його
собівартість відповідно знижується порівняно, якщо цей самий товар вироблявся із імпортом комплектуючих.
Розуміючи, що такий проект є масштабним і потребує значної суми капіталовкладень, яких в державному
бюджеті немає, пропоную провести націоналізацію стратегічно важливих підприємств України, що дало б
можливість наповнити національний бюджет і дало поштовх для реконструювання виробничої промисловості
України. Прикладом такої економічної революції є Англія в 1945 – 1952рр.
Після проведення націоналізації стратегічно важливих підприємств потрібно здійснити наступний етап для
стабілізації економіки, а саме створити відповідні державні органи управління підприємствами. Органи
управління цими підприємствами відіграватимуть один із ключових елементів поступових змін економічної
ситуації в Україні. Вони потрібні для: стабілізації становища в середині підприємства після процесу
націоналізації; щоб задати подальші економічні, організаційні, фінансові зміни у стратегічний курс
підприємства; щоб підприємства, які є прибутковими – залишилися такими і активно розвивалися, а для
підприємства, які неприбуткові внести відповідні зміни на всіх рівнях для зміни економічної ситуації.
Відновлення виробничої промисловості України із замкнутим циклом виробництва дало б поштовх до
підняття національної економіки країни, зробило національний товар більш конкурентоспроможним, як на
національному так і міжнародному ринках крім цього знизило рівень безробіття в Україні.

Думанська О.С.
гр. МЗДм-21
Науковий керівник - к.е.н., асист. Бала Р.Д.
СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ В СФЕРІ ТУРИЗМУ
Кадрове забезпечення на підприємстві здійснюється для формування та контролювання ефективної роботи
працівників для покращення показників господарської діяльності на підприємстві.
У сфері туризму, на даний час, існує ряд проблем, які потребують нагального вирішення. Однією з них є
нестача кваліфікованого кадрового забезпечення на підприємствах, як і тур операторів або тур агенцій, так і в
готелях та ресторанах. ВНЗ випускають тисячі спеціалістів в даній сфері, але майже ніхто не пристосований до
практичної роботи, лише одиниці мають уявлення на рахунок праці поза тепличними умовами, тобто в
університеті. Це все вказує на непродуманість міністерством навчальної програми та на неможливість
відповідної підготовки студентів до праці в туристичній сфері. І, в результаті, призводить до неефективного
кадрового забезпечення на підприємствах.
Стан справ погіршується ще й тим, що відсутня ефективна система підготовки спеціалістів в області
управління персоналом, що суттєво пригальмовує як розвиток теоретичних основ роботи з персоналом, так і
практичне застосування вже наявних розробок на практиці.
Ще однією, суттєвою проблемою є те, що випустившись з ВНЗ, студенти зіштовхуються з відсутністю
попиту на їхню працю, оскільки, ринок переповнений випускниками, які навчались за напрямком «туризм»,
тому більшість із них, так і не знаходять роботи за професією.
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У зв’язку з усіма цими факторами і виникає ще одна проблема, яка пов’язана з корупцією, оскільки багато
працівників в такому випадку шукають шляхи працевлаштування на роботу через знайомства або через хабар,
що потім дуже негативно відображається на роботі компанії, тому що не завжди працівник, який влаштовується
таким чином є фахівцем в даній сфері.
Тому, узагальнивши літературу можемо запропонувати ввести такі зміни до навчальних програм студентів,
які навчаються на спеціальностях, які прямо зв’язані з туризмом для покращення їх кваліфікації та
пристосування та практичної роботи:
1. Покращення фінансування підготовки кадрів, тобто забезпечення необхідною літературою, збільшення
стипендій, адже фінансове мотивування завжди найкраще тощо.
2. Узгодження підготовки кадрів з потребою галузі в них та сучасними умовами, оскільки випускаєьться
набагато більше спеціалістів в туризмі, ніж того потребує галузь.
3. Формування реалістичних вимог кадрів щодо умов роботи, оскільки в університеті студенту формують
абсолютно хибне уявлення про працю в туристичній галузі.
4. Гарантування роботодавцям отримання частки прибутку від вкладень в людський капітал найманих
працівників.
5. Зменшення ролі системи особистих зв’язків у кадровому забезпеченні, оскільки більшість кадрів
приймають на роботу через певні знайомства або корупцію.
6. Побудова чіткої системи переведень студентів на інші спеціальності та в інші навчальні заклади, якщо
студент вступивши бачить, шо туризм йому нецікавий для того, щоб в майбутньому уникнути неефективного
виконання своїх обов’язків на роботі.
7. Встановлення обов’язкових вимог щодо підвищення кваліфікації для окремих категорій з певною
періодичністю, оскільки знання і кваліфікацію для працівників певних спеціальностей необхідно покращувати
у зв’язку з постійним оновленням вимог і бази інформації, з якою вони мають справу.
8. Активізація підготовки іноземних студентів, оскільки іноземні студенти можуть внести досвід своєї
країни в туризм нашої.
9. Активізація роботи державних служб зайнятості по задоволенню кадрових потреб підприємств для
підбірки найкращих студентів в найбільші туристичні фірми, мережі готелів тощо.
10. Моніторинг результативності механізму кадрового забезпечення туристичної галузі, оскільки при
виявивши, що механізм працює неефективно, необхідно негайно вносити до нього зміни для покращення дії
системи..
Отже, проаналізувавши даний матеріал, можна зробити висновки, що система підготовки кадрів в нашій
державі далека від ідеалу, однак виконавши внесені пропозиції, можливо буде наблизити її до необхідного
рівня. Це забезпечить ефективнішу роботу галузі, як такої, що в свою чергу підніме економіку країни вцілому.
1. В.М. Щербак Механізм кадрового забезпечення підприємств туристичної галузі: тенденції та
перспективи: Стаття [Електронний ресурс]: Режим доступу - archive.nbuv.gov.ua. 2. Мельник І.М.
Особливості державної кадрової політики у сфері вдосконалення механізмів добору персоналу державної
служби: Стаття [Електронний ресурс]: Режим доступу - academy.gov.ua. 3. Рум'янцев А.П., Рум'янцева Н.С.
Зовнішньоекономічна діяльність Навч. посіб. / 2-ге вид. перероб. та доп. - К.:Центр учбової літератури, 2012. 296 с. 4. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995р. (зі змінами і доповненнями від 04.11.2012р.).
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МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ СПОЖИВАЧІВ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Процес усвідомлення людиною потреби та виникнення відповідних мотивів до дій визначається як
мотивація. Зокрема, туристична мотивація – це сукупність спонукань і стимулів, що змушують людину
реалізувати свої рекреаційні й інші потреби за допомогою туризму[1].
Мотивація вибору туристичної подорожі (час, тривалість, напрямок, вид, витрати, характер діяльності) найважливіша характеристика, що впливає на поведінкові ініціативи туриста при плануванні ним відпочинку,
виборі, придбанні і завершенні туру.
Відповідно до методики Всесвітньої туристичної організації (UN WTO) визначна чисельність іноземних
туристів подорожує, переслідуючи низку різноманітних цілей, а саме: розважитися, ознайомитися з
туристичними визначними пам’ятками інших країн та відпочити. Загальна частка таких туристів у
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міжнародному туризмі складає близько 50%. За цим сегментом слідують ділові поїздки, обсяг яких постійно
зростає, і поїздки з метою відвідування родичів (етнічний туризм), розвитку якого в багатьох країнах
приділяється велика увага (див. рис.)[2].
Мета подорожей

Пізнавальнорозважальний
туризм (50%)

Пізнання,
відпочинок, спорт

Професійний
туризм (30%)

Етнічний
туризм (10%)

Ділові поїздки, участь
у конгресах,
Відвідування родичів
симпозіумах

Інше (10%)

Навчання,
лікування,
релігія

Рис. Мотивація міжнародних подорожей за видами туризму
Мотиваційні чинники споживачів міжнародних туристичних послуг можна поділити на кілька груп:
1) природні та кліматичні мотиви. Ці мотиви туризму переважно є визначальними. Такі природні фактори
як клімат, повітря, вода, рослинність, гори, ліси тощо, відіграють важливу роль у розвитку різних видів
туризму. Природні та кліматичні елементи відносять до психологічних і біологічних потреб населення
урбанізованих регіонів;
2) культурні мотиви туризму спонукають людей відвідувати об’єкти, які становлять культурну спадщину
країни: історичні місця, археологічні пам’ятки, музеї, картинні галереї, театри, народне мистецтво тощо;
3) економічні мотиви, зокрема, вартість подорожі, ціни у країні призначення, суттєво впливають на
туристів, які належать до класу з середнім та нижчим рівнем доходів;
4) психологічні мотиви — це психологічні потреби туристів. Із зростанням доходів людей, а, отже,
зниженням економічної мотивації, психологічні мотиви більшою мірою впливають на вибір місць призначення.
Крім перелічених основних мотивів туризму, існують деякі спеціальні, врахування яких також має
значення для формування туристичної політики. Найпоширенішими спеціальними мотивами є: необхідність
звільнитися від повсякденної роботи; прагнення відпочити та розслабитися; бажання змінити обстановку та
клімат; пошук романтики; можливість зайнятися спортом та ін.[3].
Розуміння процесу прийняття рішення споживачем про покупку туристичної послуги дає змогу формувати
туристичні пропозиції відповідно до його потреб. На першому етапі прийняття рішення відбувається
усвідомлення потреби у подорожі, і як наслідок, виникнення інтересу до існуючих туристичних продуктів.
Визначившись із метою подорожі, споживач починає пошук інформації про наявних на туристичному ринку
виробників та їх пропозицій. На наступному етапі, на основі проаналізованої інформації, споживач складає та
оцінює варіанти, розглядаючи туристичну пропозицію як певний набір властивостей. Кожен вважає для себе
пріоритетними ті властивості, які мають безпосереднє відношення до особистих потреб і мотивів. Оцінка
варіантів веде до ранжирування об’єктів в комплекті вибору, формуючи намір зробити покупку найкращого
варіанту, з урахуванням очікуваного сімейного доходу, ціни туру і вигод від його придбання.
Таким чином, можна стверджувати, що споживач рідко приступає до дій, керуючись лише одним
спонукальним мотивом. Реальна поведінка споживача на ринку зумовлена різноманітністю туристичних
мотивів, які часто відображають його особисті інтереси і потреби, що в кожному конкретному випадку
призводить до різного результату, формуючи не лише попит на туристичний продукт, але й його пропозицію.
1. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М.П. Кляп, Ф.Ф. Шандор. — К.: Знання, 2011. — 334с. — (Вища
освіта XXI століття); 2. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва.
Навчальний посібник. / П.Р. Пуцентейло. – К.: ЦУЛ, 2007. – 300с. 3. Мальська М.П. Міжнародний туризм і
сфера послуг: підруч. / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. – К.: Знання, 2008. – 661с.
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ЛЬВІВЩИНА ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ОСЕРЕДОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Ще донедавна подорож теренами Львівщини для туристів асоціювалась з містом Львовом, якому по праву
належить статус міста легенд та старовинних історій. Проте, із зростанням обсягів інформації, освіченості
тощо, іноземців все більше приваблює поєднання місцевого колориту та ділової активності, які яскраво
виражені у старовинних замках, курортах, садибах, монастирях. Отже, саме терени Львівської області з її
унікальною історико-культурною спадщиною, стародавніми звичаями та традиціями в поєднанні із вдалим
географічним положенням є чудовою базою для розвитку різноманітних форм та видів туризму.
На туристичній карті світу Львівський регіон поступово набирає образ привабливого туристичнорекреаційного ринку України і Європи та має великі перспективи для майбутнього розвитку[1]. Це, в першу
чергу, обумовлено кількістю наявних на її території архітектурних пам’яток, серед яких взято під охорону
понад 4000 споруд ІХ-ХХ століть (25% від загальної їх кількості в Україні) та поєднанням двох світових
культур[2].
На Львівщині туристичні послуги надаються 354 туристичними підприємствами, 12 туристичноінформаційними центрами, понад 162 державними громадськими музеями та галереями, 10 театрами. Однак,
для більшості з них виїзний туризм є вигіднішою формою діяльності, ніж в’їзний та внутрішній. Адже серед
численних турфірм Львівщини виїзним туризмом займається майже кожна туристична фірма, в’їзним та
внутрішнім — близько 20% туристичних підприємств області[1].
Аналіз туристичної активності іноземців за декілька років показав, що з 2011 року почали відбуватися
позитивні тенденції. Зокрема, протягом 2011 року в порівнянні з попереднім роком зросли: загальна
чисельність туристів, яким надали послуги туристичні організації області, на 9%; чисельність іноземних
туристів на 22%; чисельність іноземних відпочивальників на 12%; чисельність екскурсантів на 9%; обсяги
наданих туристичних послуг на 21%; платежі туристичних підприємств до бюджету на 19%[1]. Особливий
наплив іноземних туристів став відчутний після проведення у Львові чемпіонату з футболу «Євро 2012».
Згідно[1] у 2013 році заплановано провести близько 50 заходів, спрямованих на розвиток туризму та
рекреації у даному регіоні. Їх кількість, яка фінансуватимуться за кошти обласного бюджету у порівнянні з
2012 роком, повинна зрости на 150%, що, у свою чергу, збільшить рівень популяризації Львівщини як
туристично-рекреаційного привабливого регіону. Як наслідок, очікується збільшення на 8-10% обсягу
реалізації туристично-рекреаційних послуг, на 5-6% - вітчизняних та іноземних туристичних потоків в регіон,
на 7-8 % - обсяг інвестицій в туристично-рекреаційну галузь області[1].
На Львівщині присутній величезний потенціал туристичних підприємств, які сприяють розвитку як
виїзного, так і в’їзного туризму. Впродовж 2012 року туристичні підприємства Львівщини надали послуги 19
тис. іноземним туристам із 42 країн світу (у 2011 році – 13 тис. туристам з 52 країн), серед них переважали
туристи з країн СНД, зокрема: Російської Федерації – 5,8 тис. осіб, Білорусії – 3,1 тис., Азербайджану – 1,4 тис.,
а також з Польщі – 2,6 тис., Німеччини – 2,3 тис. осіб[3, 5].
Найбільш популярними серед іноземних та вітчизняних туристів є центри релігійного туризму —
Крехівський та Унівський монастирі, а також стародавні замки Львівщини — Олеський, Золочівський,
Підгорецький, Свірзький, які об’єднуються в найпопулярніший туристичний маршрут “Золота підкова
Львівщини”[4].
Не зважаючи на значну кількість туристичних компаній та безпосередню наявність привабливих для
гостей області взірців культурної спадщини, у Львівській області існують певні проблеми, що гальмують
розвиток туризму на теренах регіону, а саме[1, 2]: незадовільний стан доріг; не чітка визначеність образу
регіону на туристичному ринку країни, незадовільний стан пам’яток історично-архітектурної спадщини,
неналежний стан туристичних маршрутів; недостатня поінформованість туристів як в Україні, так і закордоном
про культурно-історичну привабливість Львівської області тощо.
Зважаючи на дані проблеми, першочерговим завданням органів влади та турфірм повинно стати створення
позитивного туристичного іміджу Львівщини, який приваблюватиме як іноземні, так і національні інвестиції
для реалізації різноманітних проектів та потреб області тощо.
1. Рішення Львівської обласної ради «Про затвердження Програми розвитку туризму та рекреації у
Львівській області на 2011-2013 роки» №136 від 24.05.2011р. [Електронний ресурс] - Режим доступу:
oblrada.lviv.ua; 2. Наконечна Г. Проблеми розвитку туризму регіону (на матеріалах Львівської області) / Г.
Наконечна, М.Книш // Наукові записки. - №1 - 2009; 3. Агенція регіональної інформації та аналітики
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[Електронний ресурс] - Режим доступу: galinfo.com.ua/news/143069.html; 4. Львівські новини online
[Електронний ресурс] - Режим доступу: lvivexpres.com/news / 2013/08/09/50189; 5. Діяльність туристичних
організацій Львівщини у 2012 році // Головне управління статистики у Львівській області. Прес-реліз. №37 від
11.04.2013р.
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ОСОБЛИВОСТІ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Туристична діяльність кожної країни є невід’ємним структурним елементом, що забезпечує економічну
стабільність шляхом розвитку міжнародних ринкових відносин, посилення інтеграційних процесів в системі
світового господарства, забезпечення міжнародного співробітництва та кооперування. Розширення спектру
ринкових послуг внаслідок діяльності туристичних підприємств дає змогу економічно-розвинутим країнам
посилити рівень світогосподарських взаємозв’язків в сфері міжнародного туризму. Особливістю проведення
туристичної діяльності є надання підприємством послуг у сфері дозвілля та відпочинку для задоволення
особистих потреб суспільства.
Дослідження зовнішньоекономічної діяльності у сфері туризму відображенні в працях таких вчених: В.Ф.
Данильчук, В.К. Євдокименко, Т.І.Ткаченко, А.С.Філіпенко тощо. Однак неоднозначним є тлумачення сутності
зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств загалом та імпортної зокрема.
Особливість проведення туристичного імпорту полягає насамперед у задоволенні потреб населення
шляхом ввезення ними в країну туристських вражень в обмін на вивезення ними частини їхнього доходу[1].
Цей процес носить назву «пасивний» туризм. Пасивність даного процесу полягає насамперед у відпливі
частини капіталу однієї країни на користь приймаючої сторони. Витрати туристів понесені в іншій країні
позитивно впливають на розвиток економіки країни – експортера туристичних послуг шляхом збільшення
грошового потоку, залучення іноземного капіталу, зростання обсягу туристичних послуг, збільшення показника
валового національного продукту.
На макрорівні туристичний імпорт впливає на відтік грошового потоку за кордон та відсутність валютних
надходжень і як наслідок зменшення обсягу дохідної частини державного бюджету. Внаслідок показника
зростання обсягів імпорту туристичної діяльності в Україну туристичні підприємства стикаються з дефіцитом
туристичного балансу, наслідками якого є відплив грошових ресурсів з країни, зменшення притоку іноземної
валюти, зменшення активізації платіжного балансу України.
Динаміку обсягів туристичних потоків України за період 2000-2012рр. наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Динаміка обсягів туристичних потоків України
за період 2000-2012рр.
Джерело: адаптовано авторами на підставі[2]
Аналіз руху туристичних потоків вказує на те, що в Україні наявне негативне значення сальдо
зовнішньоекономічної діяльності в сфері туризму. Імпорт туризму перевищує обсяги експорту даного виду
зовнішньоекономічної діяльності. Наслідком цього є зменшення обсягу валютних надходжень від експортної
діяльності. Основними причинами цього явища на нашу думку є нестабільність рівня економіки країни,
зростання темпів інфляції, відсутність якісної туристичної інфраструктури тощо.
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З метою скорочення обсягів імпортної та стимулювання експортної діяльності вітчизняних туристичних
підприємств доцільно: уніфікувати національне законодавство, спростити процедури візового режиму,
забезпечити ефективне тарифне і нетарифне регулювання експорту туристичної діяльності та зменшити
трансакційні витрати.
Особливість імпортної діяльності туристичних підприємств залежить від ефективності проведення
зовнішньоекономічної політики України загалом, створення та посилення міжнародного співробітництва та
кооперації з провідними країнами світу.
1. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: Вид-во «Альтер-прес», 2006. – 280 с. 2.
Розподіл туристичних потоків в Україну // Офіційний сайт державного комітету статистики України –
[Електронний ресурс] – Режим доступу – ukrstat.gov.ua.
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КАТЕГОРИЗАЦІЯ ГОТЕЛІВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА
ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ
Сферу туризму неможливо уявити без готельного бізнесу, що забезпечує туристів не тільки місцем для
відпочинку, а і займає значне місце у кінцевому сприйнятті туристом якості туристичної подорожі та країни
загалом. Готельний бізнес впливає на такі складові економічного розвитку країни, як транспортне забезпечення,
соціальне забезпечення, імідж країни тощо.
Важливим елементом розвитку міжнародної туристичної діяльності будь-якої країни є надання якісних
готельних послуг з тимчасового проживання обов’язковою складовою яких є ктаегорізація. Категоризація
означає встановлення категорій для готелів через визначення якості та рівня обслуговування об’єктів
туристичної інфраструктури[1]. В умовах процесу інтеграції України до Європейського Союзу важливим
процесом є визначення умов, порядку та відповідності процедури категоризації в Україні та країнах ЄС.
В Законі України «Про туризм» зазначено, що категорії якості та рівня обслуговування присвоюються з
метою підвищення рівня туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі туристичних
послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг,
забезпечення захисту прав і законних інтересів, життя, здоров'я та майна громадян, підвищення рівня
екологічної безпеки об'єктам туристичної інфраструктури[2]. Однак, слід наголосити на некоректному
співвідношенні добровільної сертифікації та забезпеченні рівних можливостей суб’єктів туристичної
діяльності. Мається на увазі, що внаслідок проведення категоризації та сертифікації лише окремих готелів
поняття «рівність можливостей» втрачає своє сутнісне наповнення.
В Україні «зіркова» система категоризації готелів діє з 1994р. Дана система включає певні вимоги для
отримання готелем п’яти, чотирьох, трьох двох або однієї «зірки». Основними параметрами, які оцінюються
при цьому є вимоги до облаштування території, громадських приміщень, загального технічного устаткування,
номерного фонду, технічної оснащеності номерів, оснащеності номерів меблями та інвентарем, санітарного
устаткування, додаткових приміщень для надавання послуг харчування, персоналу та його підготовленості,
урахування потреб інвалідів. Проте, слід зазначити, що дані вимоги були розроблені у 2003р. та
регламентуються ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів». За десять років існування цього
нормативно-правового акту виникла нагальна потреба змінити окремі пункти. Так, важливою на нашу думку, є
вимога щодо обов’язковості встановлення бездротового зв’язку Wi-Fi. В Україні існує проблема невиконання
вимог категоризації, що спричиняє появу неправдивої інформації про готелі та сприяє утворенню негативного
іміджу як готелів так і країни загалом. Ця проблема витікає з корупційної складової системи сертифікації.
Однією з причин цього є те, що власники готелів від початку будівництва об'єкту не відразу визначаються із
категорією, а вже згодом виставляють собі «зірки». Багато вимог відповідно до заявленої кількості зірок при
цьому фізично не можуть бути виконані.
В країнах ЄС також можна зустріти готелі, які не відповідають державним вимогам. Це спричинено
відсутністю єдиної системи категоризації. Окремими країнами в Європі використовуються різні механізми
сертифікації готелів. Основними серед них є такі системи: «корон» або «ключів» в Великобританії; букв «А, В,
С, D» в Греції; «зіркова» у Франції. В Україні використовується виключно «зіркова» система категоризації. При
цьому, з використанням різних систем та державних вимог щодо категоризації в кожній країні готелі однакової
категорії можуть суттєво відрізнятись.
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Кроки в напрямку вирішення проблем неоднозначності категорій на міжнародному рівні здійснюють такі
організації як HOTREC, ВТО, ISO. Ними розроблено та впроваджено стандартизовані класифікаційні системи в
різних країнах з урахуванням національних особливостей. Хоча більшість країн ЄС використовуює європейську
систему «Hotelstars Union» (засновану у 2009р.) окремі країни світу продовжують використання інших систем
категоризації.
Добровільна система категоризації в Україні, на відміну від ЄС, означає те ж саме, що і ії відсутність.
Серед більше ніж 3,7 тис. українських засобів розміщення лише трохи більше 200 мають офіційну категорію.
Для якісного тимчасового розміщення споживачів туристичних послуг Україна повинна ввести обов’язкову
категоризацію готелів та поміняти застарілу систему. Це зумовить збільшення конкурентоздатності готелів на
території країни та покращить її імідж на міжнародному ринку туристичних послуг.
1. Бойко М.Г. Організація готельного господарства: Підручник / М.Г. Бойко, Л.М. Гопкало - К.: Київ, нац.
торг.-екон. ун-т, 2006. - 448с. 2. Закон України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15 вересня 1995р. (зі змінами від
4 листопада 2012р.). –[Електронне джерело]. – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО ЕТИКЕТУ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
На сьогодні безліч товарів та послуг незначною мірою відрізняються один від одних, тому вирішальним
чинником вибору конкретного продукту, постачальника чи партнера для бізнесу стає ставлення компанії до
своїх споживачів, а також форма взаємовідносин з клієнтами. Часто саме діловий етикет стає визначальною
складовою успіху при досягненні компанією конкурентних переваг.
Робота у сфері туризму передбачає обслуговування туристів, а отже, і спілкування з ними. Знання
психології міжособистісного спілкування має важливе значення для організації ефективної роботи туристичної
компанії, її персоналу. Особливу роль в даному процесі відіграє діловий етикет[1]. З одного боку, він важливий
при ділових відносинах туристичних компаній безпосередньо з клієнтами, а з іншого – при комунікації цих
організацій із туроператорами. Діловий етикет – це норми, які регулюють стиль роботи, манеру поведінки і
спілкування при вирішенні ділових проблем; це встановлений порядок і норми взаємовідносин на службі, з
керівництвом, у відносинах між колегами, партнерами, клієнтами[2].
У літературі зазначено, що діловий етикет впливає на корпоративне життя компанії у трьох наступних
аспектах. Він допомагає знайти клієнтів для бізнесу і не дає їх втратити, тому що клієнти, імовірніше,
повернуться знову до компанії, яка робить усе, щоб вони почували себе комфортно і вагомо. Для організації
дотримання норм етикету допоможе покращити якість щоденної діяльності, зменшивши кількість проблемних
та конфліктних ситуацій, а співробітники, які відчувають ввічливе ставлення до себе, матимуть бажання
зробити додатковий внесок у розвиток загальної справи. Кожному співробітнику адекватні ділові манери
можуть допомогти посилити його імідж професіонала, що сприятиме кар’єрному просуванню.
Враховуючи специфіку туристичної діяльності, не завжди варто беззаперечно використовувати всі правила
ділового етикету, проте необхідно зрозуміти їх зміст та важливість використання у діловому спілкуванні. Д.
Карнегі ще у 1936 році вказав на те, що лише 15% фінансового успіху компанії залежить від професійних знань,
а 85% - від вміння спілкуватись з людьми. Тому спробуємо виокремити основні принципи ділового етикету, які
знайдуть своє відображення у туристичній діяльності. Результати представлено у табл.
Таблиця
Принципи
Пунктуальність

Толерантність

Основні принципи ділового етикету в міжнародному туризмі
Зміст принципів
В туристичному бізнесі проблемні питання з’являються в будь-який час та,
зазвичай, потребують негайного вирішення, тому дуже важливим є питання
правильного планування та організації часу. Пунктуальність дозволяє зменшити
ризики затримання чи відміни відпочинку туристів, уникнути проблем з документами
тощо.
Вміння спілкуватись, грамотно вести дискусію і переконувати опонента є дуже
важливим для досягнення результату в туристичному бізнесі, проте слід також
зважати на факт, що переконання, вподобання та спосіб життя клієнта може не
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Командна робота

Конфіденційність

співпадати з баченням представника компанії, і варто завжди залишатись
максимально коректним та доброзичливим. Необхідно стежити за вимовою, дикцією
та інтонацією і пам’ятати, що вміння слухати співрозмовника є не менш важливим
аспектом спілкування.
Створення та просування туристичного продукту – це складний процес, в який,
зазвичай, залучається ціла команда спеціалістів. Тому незалежно від досвіду роботи,
віку та інших факторів кожен учасник команди повинен направити свої сили, знання і
можливості на досягнення поставлених цілей, при цьому будучи лояльним та
відповідальним перед колегами.
Потрібно розуміти, що інформація про туристичні поїздки клієнтів, незалежно
від статусу, становища чи посади особи, є приватною, конфіденційною, не може
підлягати розголосу без дозволу на це туриста.

Дотримання принципів ділового етикету в туризмі скорочує час виконання договорів, зменшує кількість
конфліктів в компанії, створює сприятливу робочу атмосферу. Їх застосування є економічно вигідним і
підвищує ефективність управління діяльністю туроператорів та турагенцій.
1. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності:[навч. посібник] / Т.Г. Сокол. – К.: Грамота, 2006. – 126 c. 2.
Лесько О.Й. Етика ділових стосунків:[навч. посібник] / О.Й. Лесько, М.Д, Прищак, О.Б. Залюбівська.– Вінниця:
ВНТУ, 2011. – 309 с.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Міжнародний туризм як найважливіша складова частина зовнішньоекономічної діяльності кожної з держав
світового співтовариства є однією з найбільших і високоприбуткових галузей світової економіки. До початку
XXI ст. міжнародний туризм за економічною ефективністю вийшов на перше місце у світі, значно випередивши
лідерів світової торгівлі - автомобільну і нафтогазову сфери економіки. Таким чином вивчення явища
міжнародного туризму є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день.
Сфери міжнародного туризму досліджуються багатьма науковцями, зокрема: А.Александрової,
О.Вавілової, А.Ліманського, М.Немоляєвої, Д.Осипова, Г.Паниряна, Я.Ружковського, Л.Хадоркова та інших[1].
Туризм – це подорожі, екскурсії, походи в яких відпочинок поєднується з пізнавальними і освітніми
цілями.
Важливість туризму у світі постійно збільшується, що пов’язано з впливом туризму на економіку окремої
країни. Україна не є винятком і все активніше залучається до міжнародного туризм і знаходиться на етапі
становлення. Країна має великі перспективи для розвитку туризму завдяки наявності унікальних природнорекреаційних ресурсів, історико-культурних пам’яток, зон різноманітних форм відпочинку.
У той же час, існують фактори, що гальмують розвиток даної сфери, серед яких можна виокремити:
відсутність кваліфікованого персоналу, недостатня розвиненість інфраструктури, низький рівень побутового
комфорту, високі ціни на послуги. Також спостерігаються серйозні проблеми, пов’язані з податковим
законодавством України[2]. Це, перш за все, стосується сплати податку на додану вартість, земельного податку,
готельного та курортного зборів. Не відпрацьовано механізм заохочувального оподаткування інформаційнорекламної діяльності, стимулювання інвестицій у туристичну галузь. Визначення туризму як пріоритетного
напрямку розвитку регіону не підкріплено сприятливими умовами, які б створювалися з боку органів влади.
Діюче законодавство України містить нечіткість щодо визначення готельного господарства, його
належності до сфери туристичних послуг та відомчого підпорядкування[3].
Пріоритетними напрямками розвитку міжнародного туризму є:
- визначення з боку держав пріоритетних видів міжнародного туризму для країни у сучасних тенденціях
його розвитку;
- забезпечення державного просування туристичного продукту на світовому ринку: Україна повинна бути
представлена в усіх 4 інформаційних розділах Всесвітньої туристичної організації: короткий огляд, політика
туризму і управління, туристичні дані і факти, контакти;
- стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу у сфері міжнародного туризму за різними
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напрямками;
- надання пільгових займів туристичним фірмам;
- сприяння з боку держави у створенні структур для юридичної, фінансової та маркетингової підтримки
підприємств у сфері туризму;
- забезпечення відродження і розвиток таких традиційних центрів міжнародного туризму, як Карпати і
Крим, освоєння нових туристичних районів, де сконцентрований великий природній та історико-культурний
потенціал.
- впровадження прогресивних технологій туристичного обслуговування, розміщення рекламного продукту
суб’єктів підприємницької діяльності туристичної сфери в мережі Інтернет;
- сприяння підготовці фахівців у сфері міжнародного туризму;
Отже, туризм являє собою одну з найбільш розвинених галузей світового господарства та форм
зовнішньоекономічної діяльності. Україна знаходиться у самому центрі Європи, на перехресті важливих
міжнародних транспортних коридорів, має сприятливі природно-кліматичні умови, багаті історико-культурні
пам’ятки і потребує розвитку даної галузі[4]. Однак розвиток українського туризму на міжнародній арені
неможливий без державної підтримки. Послідовна реалізації наведених рекомендацій сприятиме динамічному
розвитку туристичної галузі в Україні та перетворення її в одну з високоприбуткових сфер бізнесу, дозволить
зміцнити положення країни на світовому ринку туристичних послуг.
1. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України. – К.: КНЕУ, 2006. 2. Артеменко В.Б.
Оцінка можливостей участі України у міжнародному туризмі / В.Б. Артеменко, В.Т. Списак. – Сер.:
Економічна. – 2007. – Вип. 26. – С. 8-13. 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія
та методика аналізу, термінологія, районування: монографія / О.О. Бейдик. – К.: ВПЦ "Київський
університет", 2001. – 395 с. 4. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу / Л.П. Дядечко. – К.: Центр навч.
літ-ри, 2007. – 224 с.

Луцик Є.О.
гр. МЕ-46
Науковий керівник – ст. викл. Дзюбіна К.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ТУРИЗМУ ЯК РІЗНОВИДУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
На сьогоднішній день міжнародний туризм є невід’ємним видом виробничо-господарської діяльності
підприємств більшості розвинутих країн світу. Міжнародний туризм стимулює розвиток світової торгівлі,
сприяє активізації міжнародного торгового обміну, швидко акумулює інвестиційні кошти та вирішує проблеми
зайнятості слабозахищених верств населення (молоді, жінок тощо). Туристична діяльність є однією з найбільш
динамічних і прибуткових галузей світової економіки.
В Україні не відсутнє чітке визначення сутності поняття «експорт туристичних підприємств», а відтак
існують певні проблеми оподаткування та стимулювання його розвитку. На думку Дроздової Г.М. туристичний
експорт – це вивіз із країни туристичних вражень, які супроводжуються одночасним ввозом туриста грошей в
дану країну[2].
Відповідно до Генеральної угоди про торгівлю послугами (підписаної Україною після вступу до СОТ) під
експортом послуг розуміється надання на митній території однієї держави послуги замовнику (споживачу)
іншої держави. Тобто послуги з в'їзного туризму в Україні і являють собою експорт туристичної діяльності[1].
Згідно Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" надання суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі і туристичних, є
експортом[3, ст.4].
Відповідно до Закону України "Про туризм" туризм є одним з пріоритетних напрямів розвитку економіки
та культури[4, ст.6]. Витрати туристів, що відвідують Україну, є вкладенням у вітчизняну економіку.
Подорожуючи в Україну, туристи витрачають частину доходу, отриманого в своїй країні, для задоволення
власних туристичних потреб і бажань, які їм надає українська сторона, відповідно фінансові ресурси туриста
залишаються в Україні. Якщо під час подорожі іноземні туристи обмінюють валюту, Україна в подальшому має
можливість використати її для оплати зовнішніх боргів або для фінансування економічних програм з розвитку
виробництва. Таким чином витрати іноземних туристів для задоволення власних туристичних потреб і бажань
становлять собою туристичний експорт для приймаючої країни. Україна, приймаючи туристів, експортує
туристичний досвід, враження, інформацію.
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Приїзд іноземних туристів в Україну являється активним туризмом, оскільки представляє собою фактор
ввозу грошей (валюти) в країну. Одночасно це означає імпорт туризму для тієї країни, з якої турист вивозить
фінансові ресурси. Основною відмінністю експортної діяльності в сфері туризму від звичайної діяльності є
напрямок руху матеріальних та фінансових потоків (рис.1.).
Промисловий
імпорт країни

Промисловий
експорт країни
а)

Туристичний
імпорт країни

Туристичний
експорт країни

б)
а) – потоки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств;

б) – потоки зовнішньоекономічної діяльності туристичних
підприємств;
Рис.1. Порівняльна характеристика зовнішньоекономічної діяльності промислових та туристичних підприємств
Джерело: адаптовано авторами з[5].
Як видно з рис. 1 в туристичному експорті потоки туристів і платежів спрямовуються в одному напрямку,
тоді як у промисловому експорті потоки товарів та платежів спрямовані у протилежних напрямках.
Таким чином вигідним для України є стимулювання туристичного експорту, а отже розвиток в’їзного
туризму. Необхідною мірою в цьому напрямку є зміна законодавства щодо сфери оподаткування податком на
додану вартість послуг з в'їзного туризму у відповідність до світової практики, оскільки послуги з в'їзного
туризму являють собою експортну діяльність, яка оподатковується за нульовою ставкою ПДВ. Це явище може
бути суттєвим стимулом для туристичного бізнесу, адже сприятиме збереженню Україною
конкурентоспроможності на світовому туристичному ринку та запобігатиме можливим втратам підприємств учасників вітчизняного туристичного ринку.
1. Генеральна угода про торгівлю послугами. Міжнар. документ. Прийняття від 15.04.1994р. [Електронне джерело]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws /show/981_017. 2. Дроздова Г М.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств: навч. посіб. Г.М. Дроздова. – К.: ЦУЛ, 2004. – 247
c. 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII. від 16.04.1991р. -[Електронне джерело].
– Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/959-12. 4. Закон України «Про туризм» № 324/95-ВР. від 15.09.1995р. [Електронне джерело]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-ВР. 5. Мальська М.Я.
Туристичний бізнес; теорія і практика: Навч. посіб./ М.Я. Мальська, В.В.Худо. — К.: Центр учбової
літератури, 2007. — 424 с.

Мельник Ю.Я.
гр. МЕ-45
Науковий керівник – к.е.н., асист. Пецкович М.Д.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
У наш час молоде покоління – це зазвичай активні та запальні особистості, які постійно прагнуть
підкорити нові вершини, осягнути щось цікаве для себе та отримати від цього незабутні враження та позитивні
емоції. Тому для любителів корисно і весело провести час є низка цікавих варіантів і одним з найпоширеніших
являються подорожі. Відповідно, існують різні види молодіжного туризму, а саме: пізнавальний, спортивнооздоровчий, самодіяльний, лікувальний, гірськолижний, фестивальний, екологічний та навчальний[1].
На сьогодні розвиток молодіжного туризму в Україні та у світі загалом надзвичайно стрімкий. Така
ситуація пояснюється насамперед не лише бажанням молоді подорожувати, але і великими можливостями
щодо цього. Важливим є те, що безліч міжнародних організацій, створюють всі умови для забезпечення
туристичної діяльності учнів та студентів, що значною мірою заохочує останніх до туризму. Діяльність таких
організацій спрямована на надання певних пільг та знижок для даної категорії осіб, захист їх прав, забезпечення
житлом, організація освітніх, соціально-культурних програм, навчальних обмінів та ін. Вказаними
організаціями виступають: Міжнародне бюро з соціального туризму, Міжнародна федерація молодіжних
гуртожитків, Міжнародна конфедерація студентського туризму, Асоціація освіти дітей молодшого віку,
Федерація міжнародних організацій молодіжного туризму та інші.
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В Україні права громадян (в т. ч. молоді) на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на
безпечне для життя і здоров'я довкілля, та інших прав при здійсненні туристичних подорожей закріплені в
Законі України «Про туризм», який в свою чергу теж створює умови для розвитку молодіжного туризму[1]. За
даними Державної служби статистики України кількість осіб, які перетинали кордон України в межах
організованого туризму та приватних поїздок у 2012 році становить більше ніж 21млн. осіб[2]. Відповідно до
статистичних даних Всесвітньої туристичної організації (ВТО), молодіжний туризм складає близько 20% від
загального обсягу туризму[3]. На підставі такої інформації можна сказати, що у цьому ж році подорожувало
понад 4 мільйони молодих осіб, що значно перевищує даний показник у 2011 році (понад 3,5 мільйони осіб)[2].
Статистичні дані ВТО також свідчать про те, що туристи насамперед надають перевагу європейським
країнам. За останні роки Європу відвідало близько 476 млн. туристів, в тому числі понад 95 млн. молодих
осіб[3]. Це в свою чергу позитивно впливає на розвиток молодіжного туризму в Україні. Зважаючи на те, що
Україна займає вигідне географічне положення, а також на високому рівні забезпечена цінними природними
лікувальними та історико-культурними ресурсами, це, в свою чергу, приваблює як вітчизняних, так іноземних
туристів. Варто зауважити, що число юних іноземних громадян, які відвідали Україну набагато перевищує
кількість молодих громадян України, які виїжджали за кордон і така різниця складає більше половини мільйона
осіб[2]. Наступне місце за рейтингом займає Азія, де спостерігається наполовину менше туристів ніж у Європі
(203,8 млн), в т.ч. понад 47 млн. молодих людей. В Америці, Африці та Австралії побувало більше ніж 29; 9 та
12 млн. учнів та студентів відповідно[3].
Проаналізувавши такі статистичні дані, видно, що динаміка молодіжного туризму позитивна як в Україні,
так і в цілому світі загалом. Для кожної країни така статистика означає приріст грошових надходжень від
туристичної діяльності, тобто від так званого «невидимого експорту», що, в свою чергу, сприяє поповненню
державного бюджету.
Основною проблемою розвитку туризму в Україні та в світі є збільшення міграції населення. Особливо це
стосується молодих людей, які під впливом вражень можуть надати перевагу кращому рівню життя в іншій
країні та залишитися там на тривалий час або назавжди. На сьогодні кількість молодих мігрантів у світі
становить понад 27 мільйонів осіб. В Україні цього ж року цей показник складає більше, ніж 5 тис. осіб[2].
Таким чином, держава втрачає велику кількість молодих кваліфікованих спеціалістів, що в свою чергу
негативно позначається на економіці країни загалом. Існує ще багато проблем, які може породити молодіжний
туризм. Наприклад, низька культура та неадекватна поведінка подорожуючих часто призводить до погіршення
екологічної ситуації, псування культурної спадщини країни.
Міжнародний молодіжний туризм має не лише позитивні, але й негативні сторони, та попри це кожна
держава та її населення зацікавлені в збільшенні можливостей подорожувати в різноманітні куточки світу та
приймати туристів у свою країну, показуючи доброзичливість та гостинність своєї нації.
1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua. 2. Державний комітет статистики України: офіційний сайт Статистика регіонального
розвитку. – Режим доступу: ukrstat.gov.ua. 3. Офіційний сайт всесвітньої туристичної організації
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: unwto.org.
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Горбаль Н.І.
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Туристична галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери України.
За підсумками 2011р. Україна посіла 8-ме місце у світі за кількістю туристів, які її відвідали, – майже 25 млн.
людей, а в 2012р. – 11 місце – 6,5 млн. людей, тобто відбулось зменшення на 18%[1,5]. Щорічно зростає довіра
українців до туроператорів (наприклад, „Артекс”, „Томас Кук”, “Горящие путёвки” і т.д.), які працюють на
внутрішньому ринку, оскільки кількість наших громадян, які надають перевагу вітчизняному відпочинку,
зростає. В 2012р., в умовах загального економічного спаду, показники зовнішнього туризму скоротилися, та
ріст внутрішнього туризму не зупинився, лише відбувся перерозподіл туристичних потоків у регіонах України.
В Криму кількість відпочиваючих знизилась на 15-17%, натомість в Карпатах зросла на 16-18%. Таким чином,
кримські туристичні потужності завантажені на 62%, а карпатські майже на 100%[2].
Важливим чинником формування туристичного продукту, є туристичні ресурси. Вони є досить
різноманітними в України, однак, часто зруйновані чи не пристосовані до використання туристами. В Україні є
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багато занедбаних замків, фортець і церков, - понад 1500 архітектурних пам'яток, багато з яких чекають на
реставрацію та адаптацію до потреб сучасного туризму. Недостатнє фінансування цих об'єктів є головним
бар'єром, що затримує подібні дії. Особливої уваги заслуговує естетика культурного ландшафту, його
збереження та відповідність регіональним особливостям.
Сьогодні існує недостатня кількість об'єктів середнього та нижчого рівнів стандартів послуг, тобто дво- і
тризіркових готелів. Відповідно до Державної цільової програми, до 2015р. заплановано побудувати 134 нових
готелі, переоснастити – 139, реконструювати – 57. Динаміка будівництва була б вищою, якби активно
працювала банківська сфера. Часто у вітчизняних готелях виникають проблеми з ціноутворенням. Так,
тризірковий київський номер в середньому коштує 35-65 євро на добу, а варшавський відповідно – 25-55
євро[3].
Важливою для туризму є активізація програми будівництва автострад, передусім шляхів, що сполучають
Київ зі столицями європейських держав. Будівництво доріг повинно супроводжуватись модернізацією,
розбудовою контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні, збільшенням їх кількості з метою
уникнення концентрації руху на існуючих переходах. Також важливим елементом покращення образу України
серед іноземних туристів є створення і утримання на належному рівні малих елементів туристичної
інфраструктури, які забезпечують чистоту міст, доріг, узбіч доріг, придорожніх паркінгів, відповідна кількість
дороговказів до головних туристичних центрів (українською і англійською мовами) тощо.Необхідна державна
підтримка розвитку так званого малого підприємництва (наприклад, шляхом зменшення податків), оскільки
саме завдяки ініціативі приватних підприємців стане можливим подальший розвиток туристичної
інфраструктури.
Пріоритетною проблемою туризму залишається його фінансування. Доцільно забезпечити можливість
фінансування туристичних об'єктів, які володіють найбільшим потенціалом, в рахунок пільгових кредитів.
Доцільно впровадити механізм рентних платежів, які можуть стати основним джерелом самофінансування і
саморозвитку туризму, внаслідок чого буде здійснюватись будівництво нових, що відповідають світовим
вимогам, об’єктів туристичної сфери.[4]
Значну увагу потрібно приділити позабюджетному асигнуванню під державні гарантії через об'єднання дій
державних обласних адміністрацій, комерційних банків, спільних підприємств та тур підприємств. Гарантом
тут повинна виступати держава в особі Уряду або Національного банку України, тому що державні гарантії
подібних проектів по емісійних зобов'язаннях учасників передбачають виключення неприродних «форсмажорних» обставин. Важливим є відпрацювання системи страхування інвестиційних проектів. Забезпечення
високого рівня надійності стратегічному інвестору можливо лише за наявності налагодженої системи
страхування інвестицій та кредитів у галузі туризму. Досягнення цього можливе за умови створення
консорціуму у формі акціонерного товариства з частковою участю держави, позабюджетного фінансування під
державні гарантії[6]
Пожвавлення розвитку туризму в Україні можливе шляхом впровадження нововведень, особливо тих, які
супроводжуються: відновленням і розвитком духовних і фізичних сил туристів; якісно новими змінами
турпродукту; підвищенням ефективності функціонування інфраструктури туризму й процесів формування і
споживання туристичних послуг; прогресивними змінами факторів виробництва.
1. Закон України «Про туризм» // zakon.rada.gov.ua, 2. Статистичний бюлетень «Туризм в Україні» /
Державна туристична адміністрація України. - К., 2011. - 48 с., 3. Статистичний бюлетень «Туризм в
Україні» / Державна туристична адміністрація України. - К., 2012. - 48 с. 4. Статистичний бюлетень
«Туризм в Україні» / Державна туристична адміністрація України. - К., 2012. - 48 с.
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАКАРПАТТЯ
Україна являє собою унікальний комплекс історичних, культурних, природних пам’яток, має вдале
географічне положення, сприятливий клімат, значні рекреаційні можливості, що створює передумови для
перетворення туризму в одну з найперспективніших галузей економіки. Одним з найбільш привабливих і
перспективних регіонів з точки зору розвитку туризму в Україні є Закарпаття. Його унікальне прикордонне
географічне розташування та багатий природно- й етнокультурно-ресурсний потенціал забезпечили області
визнання найбільш перспективної рекреаційної зони Європи з можливістю цілорічного (позасезонного)
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обслуговування туристів. Межування на західному кордоні України з чотирма центральноєвропейськими
державами — Польщею, Словаччиною, Угорщиною і Румунією — сприяє розвитку недорогого (особливо для
мешканців Євросоюзу) відпочинку, а переважання сільського населення краю (70%) демонструє розвиток
одного з секторів розвитку туристичної галузі — сільського туризму[1].
Розвиток туристично-рекреаційної галузі для органів місцевої влади Закарпаття є одним із пріоритетних і
стратегічних напрямів діяльності на довгу перспективу. У контексті сталого розвитку не тільки цього та
сусідніх країв, прикордонних регіонів стоїть завдання перетворити Карпати у туристично-рекреаційний центр
усієї Європи. Мальовничі ландшафти, природні об’єкти, багаті культурні, етнічні традиції, широка мережа
туристичних та санаторно-лікувальних закладів дають можливість розвивати різні види туристичної
діяльності[2].
Закарпаття має унікальні передумови розвитку рекреаційно-туристичного комплексу: 1) географічні –
вигідне географічне положення (область є воротами України у Західну Європу); пам'ятний знак "Центр Європи"
поблизу с. Ділове Рахівського району; 2) історичні – своєрідність краю, де збереглась висока культура
господарювання, традиції й навики місцевого населення у поєднанні з близькістю країн Західної Європи; 3)
економічні – досягнуті позитивні структурні зрушення; 4) транспортні – розвинута мережа автомобільних доріг
та залізниць з врахуванням зручного географічного положення; 5) природні – наявність унікальних природних
ресурсів: мінеральних вод, лісів, значних запасів підземних і поверхневих вод, інших корисних копалин,
ландшафтно-кліматичних зон (на Закарпатті знаходиться найбільша вершина Українських Карпат – гора
Говерла (2061 м); бере початок одна з найбільших річок Європи – Тиса; єдина в Україні Долина нарцисів –
поблизу м. Хуст; високогірне озеро Синевир (на висоті 989 м); 6) рекреаційні – область володіє потужним
природним потенціалом для санаторно-курортного лікування; 7) екологічні – порівняно низький рівень
антропогенного забруднення довкілля і виняткова екологічна роль Карпат[1]. На території Закарпаття
функціонують понад 50 зареєстрованих та ліцензованих туристичних фірм (35 з них в м.Ужгороді та
Ужгородському районі, 7 – у м. Мукачеві, інші – в Рахівському, Іршавському, Перечинському,
В.Березнянському та Хустському районах)[2].
Однак наявний потенціал реалізовано недостатньо, насамперед через відсутність державної політики
розвитку вітчизняного туризму, низьку його економічну ефективність. На сьогодні основними проблемами
туристичної галузі Закарпаття є: слабка комунікаційна доступність перспективних для освоєння в туристичнорекреаційних цілях територій (незадовільний стан доріг, відсутність електрифікації, телефонізації); недостатня
кількість кваліфікованих кадрів і спеціалізованих закладів освіти з їх підготовки; недостатньо розвинена
сервісна інфраструктура територій та галузі; відсутність законодавчо встановленого механізму реєстрації
особистих селянських господарств, що надають послуги сільського зеленого туризму. Кошти, які вкладаються в
туризм, не є достатніми для перетворення Закарпаття в конкуренто-здатний рекреаційний регіон, тому
необхідно активно залучати інвестиції, шукати нові підходи до розвитку туристично-рекреаційного комплексу.
На сьогодні розробляються наукові концепції розвитку таких природно-рекреаційних територій
Закарпаття, як територій Боржавських полонин на Воловеччині та національного природного парку “Синевир”
на Міжгірщині; місцевості “Драгобрат – Кваси” на Рахівщині та ін. В основу цих концепцій розвитку туризму
покладене збереження екологічного стану та природного ландшафту краю. Вони є основою локальних
інвестиційних проектів і враховуються при створенні генеральних планів розбудови сіл і селищ[1].
Проведення фестивалів є альтернативним шляхом економічного розвитку сільської місцевості регіону,
зокрема, віддалених гірських сіл. На сьогодні у краї проводиться понад 200 фестивалів. Найпопулярнішими є:
фольклорно-мистецький фестиваль “На Синевир трембіти кличуть” (Міжгірський р-н), туристичний фестиваль
“Євро Карпати” (Ужгородський р-н), винні фестивалі – “Червене вино” (м. Мукачево), “Біле вино” (м.
Берегово)[2].
1. Кочіш Ю.Ч., Патлякевич О.Г. Реалізація туристично-рекреаційного потенціалу Закарпаття як один з
основних напрямків розвитку економіки області, 2012, с. 3.; 2. Молнар О.С. Оцінка наявного туристиснорекреаційного потенціалу рекреаційних зон Закарпаття, 2011, с. 1-2.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
В умовах розвитку ринкових реформ в Україні, посилення конкуренції між суб’єктами господарювання
виникає проблема забезпечення їх конкурентоспроможності, що є головною передумовою підтримання стійких
позицій підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках. Успіх підприємства в умовах конкурентної
боротьби обумовлюється здійсненням постійного оцінювання позицій на ринку, дослідженням сильних та
слабких сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здатністю пристосовуватись до змін ринкових
ситуацій.
Дані проблеми актуальні і для підприємств туристичної галузі, які, не зважаючи на наявність потенційних
можливостей розвитку, приносять недостатні доходи до бюджету країни через невисоку
конкурентоспроможність. Актуальність проблеми підсилюється в умовах влиття України у світовий
економічний простір, виходу на міжнародний ринок і розширення, таким чином, кола потенційних конкурентів.
Питання конкуренції та конкурентоспроможності залишаються не дослідженими з точки зору галузевої
специфіки в туризмі. На даний час не розроблено чіткої системи критеріїв, показників та методів оцінки
конкурентоспроможності туристичних підприємств.
Як відомо, конкурентоспроможність підприємства — здатність підприємства здійснювати прибуткову
господарську діяльність в умовах конкурентного ринку[1,с.75]. Вона забезпечується вмілим використанням
організаційно-управлінських, економічних, науково-технічних, виробничих, маркетингових та інших засобів
для здійснення ефективної господарської діяльності в ринкових умовах.
Суб’єктом конкуренції на ринку туристичних послуг є туристичне підприємство - самостійний
господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи і займається наданням посередницьких
послуг по організації подорожей з метою отримання прибутку.
Для чіткого визначення конкурентів на регіональному та видовому ринку туристичних послуг потрібно
класифікувати групи туристичних підприємств за наступними ознаками: за ступенем домінування на ринку,
залежно від конкурентної стратегії, за асортиментом туристичних продуктів, за економічними цілями, за
регіоном діяльності, що стало необхідною передумовою розробки методичних підходів оцінки їх
конкурентоспроможності[2,с.86].
Для забезпечення конкурентоспроможності туристичного підприємництва необхідно вивчити конкурентні
позиції безпосередніх виробників послуг складових туристичних продуктів та рекреаційні потреби споживачів.
З метою структуризації та визначення ступеня використання конкурентних переваг у практичній діяльності
туристичних підприємств було проведено їх комплексну класифікацію за наступними ознаками: характером
походження, стадіями життєвого циклу, тривалістю прояву в часі, видами об’єктів, характером використання в
господарській діяльності, подібністю, ступенем зв’язку з господарською діяльністю та видами конкурентних
переваг.
Головною ознакою забезпечення конкурентоспроможності туристичних підприємств є використання та
утримання протягом тривалого періоду чистих постійних конкурентних переваг, які мають такі характерні
риси: цінність для споживачів, особливість чи унікальність, складність для дублювання конкурентами тощо.
До складових конкурентних переваг туристичного підприємства доцільно відносити переваги
туристичного продукту, які можуть бути пов’язані: 1) з вищою якістю туристичних послуг (аксіологічні); 2) з
нижчими цінами на них (економічні), що узгоджується з прийнятою ринковою стратегією на підприємстві.
Динамізм змін середовища функціонування туристичного підприємства вимагає врахування факторів, які
впливають на його конкурентні позиції. Всі фактори з позицій окремого підприємства доцільно поділяти на такі
дві групи: зовнішні та внутрішні[3].
Для оцінювання конкурентоспроможності туристичного продукту доцільно проводити на основі
порівняння з продуктами-аналогами підприємств-конкурентів. Порівняльність продуктів забезпечується
шляхом дотримання основних вимог – належності продуктів до одного асортиментного виду; ідентичної
структури, єдиного регіонального ринку або його сегменту; наявності максимальної кількості переваг для
споживачів, подібності фаз життєвого циклу продуктів.
Туристичне обслуговування має індивідуальний характер, процеси виробництва і надання послуг є
одночасними, тому конкурентоспроможність туристичних підприємств значною мірою залежить від
кваліфікації та майстерності персоналу, особистісних та професійних характеристик працівників підприємства,
дотримання яких при прийнятті на роботу забезпечує їх високу конкурентоспроможність.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ
Туристична галузь відноситься до найбільш динамічних секторів сучасної економіки. В розвинутих
країнах туризм є важливим джерелом стабільного доходу держави. Крім того, що туристичний бізнес є
високорентабельною галуззю економіки, він є вагомим фактором посилення престижу країни та її регіонів.
Сучасні тенденції розвитку туристичної сфери потребують все більшого застосування маркетингового
інструментарію, тому проблема використання маркетингових підходів в туристичній індустрії є одним з
пріоритетних напрямків її розвитку.
Підвищення мобільності людей і компаній, розвиток індустрії туризму, сучасні тенденції глобалізаційних
процесів та низка інших чинників сприяли розвитку територіального маркетингу. Актуальність створення
сильного бренду території здатного вплинути на вирішення економічних і культурних завдань уже не викликає
сумніву. Побудова сильного бренду є потужним інструментом залучення більшого притоку інвесторів,
партнерів і споживачів, інструментом формування довіри.
Отже, територіальний маркетинг у міжнародному масштабі спрямований на вирішення наступних завдань:
1) аналіз туристичних ресурсів території, аналіз стану та очікувань основних суб’єктів маркетингу
території;
2) визначення та аналіз найбільш привабливих для території сегментів туристичного ринку;
3) аналіз сильних і слабких сторін території,
4) аналіз конкурентного середовища;
5) розробка комплексного тур продукту регіону, який забезпечить потреби туристів;
6) формування і управління брендом та іміджем території тощо;
7) створення нових і удосконалення існуючих визначних пам’ятків туристичного регіону;
8) розробка і реалізація системи маркетингових комунікацій (просування) міжнародного туристичного
регіону;
9) формування і підтримка стратегічного партнерства влади, бізнесу та місцевого населення для успішного
розвитку території.
1. Джанджугазова Е. А. Маркетинг туристских территорий: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Е. А.Джанджугазова. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – С.2-3.2.Шульгина Л.М. Маркетинг
підприємств туристичного бізнесу: монографія /Шульгіна Л.М. – К.: Київ. націон. торг-екон. ун-т, – 2006. –
536 с.3. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие /А. Дурович. – М.: Новое знание, 2001. – 496 с.
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ТІМБІЛДИНГ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ КОЛЕКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Термін «тімбілдинг» часто застосовується у сучасному бізнес-середовищі до широкого діапазону дій для
створення та підвищення ефективності роботи команди. В умовах сьогодення тімбилдінг являє собою одну з
високоперспективних моделей корпоративного менеджменту, що забезпечує повноцінний розвиток не лише
компанії, але й галузі, і є одним з найбільш ефективних інструментів управління персоналом для виконання
поставлених цілей[1].
Тімбілдинг являє собою систему заходів, спрямованих на побудову із звичайного робочого колективу
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успішної команди, де кожен учасник максимально розкриває свої здібності і виконує ті завдання, які тільки він
здатен виконати з найвищим рівнем професіоналізму. Крім цього, даний інструмент будь-якого успішного
менеджменту виробляє якісні зміни в структурі колективу та його взаєминах. За кордоном використання цієї
технології є широко розповсюдженим явищем, її застосовують усі провідні корпорації, а на території України
використання тімбилдінгу є вкрай обмеженим[2].
Використання тімбілдингу у туристичній галузі обумовлене такими основними факторами: співпраця з
іноземними партнерами, значна диференціація споживчої групи та, в деяких випадках, нарахування заробітної
плати на основі кількості проданих турів чи залучених нових клієнтів.
Туристична галузь функціонує на ринку монополістичної конкуренції, де існує значна кількість
підприємств, що пропонують практично однакові послуги та за однаковими цінами. Саме тому ефективність
діяльності туристичного підприємства насамперед буде залежати від того, як взаємодіють працівники, тобто
наскільки ефективно та злагоджено побудований колектив. У цьому напрямку потрібно сформувати команду
висококваліфікованих спеціалістів, які будуть відповідати за окремі регіони чи туристичні напрями.
Працівники повинні поєднувати власні здібності щодо вибору, виконання і координації дій, які забезпечують
фірмі стратегічні переваги на ринках товарів, послуг і знань[3]. Окрім того, якщо нарахування заробітної плати
відбувається на основі кількості проданих турів чи залучених клієнтів, то, з великою вірогідністю, між
працівниками можуть виникати конфлікти. В такій ситуації використання тімбілдингу є надзвичайно
важливим. При цьому, вкрай необхідно використовувати такий принцип тімбілдингу, як формування
унікального кадрового потенціалу туристичного підприємства, який ґрунтується на залученні талановитих
людей з високим інтелектуальним рівнем знань та інформаційною культурою, що дає можливість унікально
поєднувати професійні здібності, які становлять ядро кадрового потенціалу висококонкурентних фірм. Існують
два правила, принципово важливих для ефективної роботи команд. Перше - це правило мінімального
оптимального розміру команди. Зайві люди руйнівно діють на командну взаємодію. Друге правило, прямо
пов’язане з першим, - створення ефективних команд, тобто точне позиціонування учасників, визначення
кожному його особливого місця й ролі в командній роботі[4].
Для ефективного функціонування працівники туристичних підприємств повинні співпрацювати на
вигідних умовах з іноземними партнерами, тобто шукати нові можливості, переглядати договори на основі
покращення умов співпраці тощо. Іноземні партнери мають беззаперечно інші правила щодо ведення бізнесу,
інший менталітет, що в кінцевому результаті, при їхньому порушенні, може призвести до негативних наслідків.
Саме тому варто використовувати для працівників тренінговий тімбілдинг в поєднанні з етнічним[5], що дасть
змогу підвищити не лише професійні навички працівників, але і їхні взаємини з партнерами.
1. Business Dictionary [Електронний ресурс]: Режим доступу: businessdictionary.com/definition/teambuilding.html. 2. Что такое тимбилдинг? [Електронний ресурс]: бізнес – портал «Бизнес Идеи» - Режим
доступу: businessidei.com/uprav/911-chto-takoe-timbilding.html. 3. Хохлова П.Т. Team-building как основа
современных персонал – технологий / П.Т. Хохлова // Управление персоналом. – 2005. – № 1-2– С. 12. 4.
Принципи побудови успішної команди [Електронний ресурс]: електронне видання «ВusinessUA».- 2013.- Режим
доступу: businessua.com/suspilstvo/principi-pobudovi-uspishnoi-komandi-5671.html. 5. Исхакова М. Г.
«Тимбмлдинг: раскрытие ресурсов организации и личности»/ Марина Григорьевна Исхакова. – М.: Речь, 2010. –
256 с.
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КЛЮЧОВІ ВИДИ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТУРИСТІВ В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В умовах динамічних глобалізаційних процесів, що відбуваються у всіх сферах світового простору,
міжнародний туризм є однією із найбільш перспективних та прибуткових галузей національної економіки.
Гіперак-тивний розвиток туристичної галузі, що простежується на сучасному етапі у нашій державі,
характеризується не лише видимими позитивними результатами, але й нерідко породжує наповнення
туристичного ринку не-якісними та невідповідними послугами. З огляду на вищезазначене, на сьогодні гостро
постає різноаспектна проблема порушення прав туристів під час здійснення міжнародної туристичної
діяльності.
У зв’язку із стрімким розвитком індустрії туризму та необхідністю його чіткого регулюваннястворюються
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міжнародні туристичні організації. Так, однією із основних міжурядових організацій в галузі туризму є
Всесвітня туристична організація (ВТО).
В рамках цієї організації було розроблено низку важливих документів, які,зокрема, стосуються як розвитку
та регулювання міжнародного туризму загалом, так і дотримання прав людини зокрема.
Основним документом, що встановлює права туриста на міжнаро-дному рівні, є Кодекс туриста. Цей
Кодекс, своєю чергою, є невід’ємною складовою Хартії туризму. Щодо правової бази функціонування
туристичної галузі України, то вона закладена в основному у Законі України «Про туризм».
З огляду на міжнародне законодавство, яке регулює відносини у сфері туризму та фіксує відповідні
порушення, можна виокремити такі ключові види порушень прав туристів:
1)Надання неточної, а інколи й абсолютно недостовірної інформації про умови здійснення туристичного
обслуговування, як в даній країні, так і за її межами[1].
Як свідчить практика, 38% порушень у загальному обсягу пов’язаноз отриманням туристом недостовірної
інформації про подорож або абсолютною відсутністю цієї інформації[3].Як правило, туристів не ознайомлюють
з інформацією простан навколишнього природного середовища іноземної країни, ефективні засоби запобігання
інфекційним захворюванням та нещасним випадкам при здійсненні туристичної подорожі тощо.
Якщо вимога прозорості інформації не дотримана, то це виступає як порушення прав туристів і може бути
оскаржене ними у судовому порядку.
2)Недотримання туроператором чи турагентом умов договору, що в першу чергу стосується комплексу
туристичних послуг, які не відповідають передбаченійпрограмі перебування в іноземній країні.
Це порушення є складним у вирішенні, оскільки дуже часто розмежування відповідальності туроператора
та турагента є неоднозначним. Тому, відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконаннявиконання умов договору не може бути однозначно покладено на одну із сторін.
3)Обмеженість доступу туристів до окремих видів туристичних ресурсів, які не перебувають на
особливому режимі охорони. У міжнародному просторі в основному це порушення даного прав туристів
спричинено завищенням цін на відвідування певних туристичних об’єктів.
4)Порушення укладання та оформлення договору надання туроператором туристичних послуг.Це
порушення законодавства і законних інтересів туристів відбувається саме на стадії споживання туристичного
продукту. Тому, його виникнення майже не можливо попередити ще до початку здійснення подорожі, оскільки
не можна передбачити як туроператор буде діяти в окремій ситуації.
В основному забезпечення прав туристів з боку туроператорів повинно здійснюватись шляхом надання
певних гарантій, які туроператор зобов’язаний виконувати перед кожним туристом. Відповідно, для забезпечення своєї стабільності туроператор може здійснити страхування на випадок його неплатоспроможності на
доволі значну суму залежно від його товарообороту.
З огляду на вищезазначене для вирішення актуального на сьогодні питання щодо порушення прав туристів
на рівні окремої держави, перш за все, необхідно запровадити сучасні механізми державного контролю за
якістю наданих туристичних послуг, зокрема, потрібно обґрунтувати перелік показників якості, критеріїв їх
оцінки, техніки проведення моніторингу якості туристичних послуг тощо[2].
1. Закон України “Про туризм” від 15.09.1995р. № 324/95-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua. 2. Коніщева Н.Й. Механізми державного регулювання сфери туризму: сутність і шляхи
удосконалення /А.M. Близнюк, Н.Й. Коніщева // Вісник ДІТБ. - 2007. - № 11. - С. 76-84. 3. Статистичний
щорічник України за 2011 рік. - К.: Держкомстат. України, 2012. - 577 с.
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ТУРИСТИЧНИЙ ЛЬВІВ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
На сьогоднішній день Львів є одним із найбільш перспективних міст України для розвитку туризму. Його
привабливість для іноземних та національних туристів пояснюється великою кількістю історико-культурних
пам’яток та цікавою архітектурною спадщиною.
Вивченням даного питання займались такі українські вчені, як: Д. Атаманюк, І. Дмитрів, Н. Пилипенко.
Зокрема в працях Д. Атаманюк описано місце галузі туризму в економіці Львівської області. І. Дмитрів
визначив тенденції функціонування галузі туризму у Львові та шляхи його активізації.
У 2008р. у рейтингу провідного періодичного видання Великобританії «The Times» Львів посів третє місце
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серед міст, які варто відвідати[1]. В 2013р. на основі відгуків туристів на туристичному порталі «VirtualTourist»
Львів посів вже 1-ше місце в аналогічному рейтингу[2].
Місто Львів є лідером в Україні з темпу зростання кількості туристів. Так, за 2008 - 2009рр. обсяг
туристичного потоку зріс на 40%. Протягом 2012р. Львів відвідали 1,4 млн. туристів. За прогнозами, у 2013р. ця
цифра збільшиться до 1,9 млн. туристів. Для порівняння, Київ у 2012р. відвідало 1 млн. туристів, Одесу – понад
1 млн.[3].
В 2103р. аналітичним центром Львівської міської ради «Інститут міста» спільно з львівським
некомерційним підприємством «Центр розвитку туризму м. Львова» було проведено дослідження про те, як
найчастіше виглядає турист, який відвідує Львів. Загалом було опитано 400 туристів із інших міст України, а
також із Польщі, Росії, Німеччини та інших країн світу.
Результати дослідження свідчать про те, що турист, який формує в’їзний туристичний потік м. Львова
представлено передусім людьми молодого віку (70% - 18-35рр.), з вищою освітою (64%), неодруженими (54%).
Термін перебування туристів у м. Львів становить 1-3 дні, більшість туристів приїхали у місто повторно
(53%)[4].
Інститут міста та Центр розвитку туризму проводять дослідження щоб показати повноцінну картину
привабливості Львова та ставлення до нього туристів. При розрахунку індексу туристичної привабливості
міста, яке виконували у травні 2013р., цей показник набрав 4,76 бали з максимально можливих 5-ти. В цьому
індексі враховано оцінку таких критеріїв як атмосфера, краса міста, історичні та культурні пам’ятники,
релігійні місця, привабливість міста для туристів загалом. Індекс задоволеності туристичними послугами гості
міста оцінили у 4,06 бали[3].
Основними перевагами м. Львова в напрямку розвитку внутрішнього та міжнародного туризму є:
 надання Львову в 1998р. статусу світової спадщини ЮНЕСКО;
 розміщення на території м. Львів понад 2500 пам'яток історії та архітектури;
 визнання 8 квітня 2009р. м. Львів культурною столицею України;
 наявність великої кількості театрів, концертних залів, музеїв, храмів;
 наявність розвиненої інфраструктури та насиченої культурної програми (станом на 01.09.2013р. у м.
Львів розташовано готелі, які можуть розмістити одночасно понад 8000 туристів; понад 700 закладів
харчування; доступ до вільних Wi-Fi зон; розвинена інфраструктура міжнародного авіасполучення);
 наявність кадрів для забезпечення попиту в культурній та туристичній сфері;
 проведення культурних заходів різноманітного спрямування (щорічно відбувається понад 50
фестивалів, кожен з яких відвідує приблизно 10 тис. туристів).
Отже, на сьогодні Львів очолює рейтинг привабливих туристичних міст. Проблемою розвитку туристичної
галузі міста Львова є політично-соціальне становище в Україні, недосконала система транспортного
сполучення та стану доріг. У перспективі м. Львів має всі шанси стати туристичним містом з багато
мільйонним туристичним потоком.
1. Сайт «Kava.Lviv.ua». «ТОП-10 вікендових міст Європи» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.kava.lviv.ua/ page.php? name=news&ArticleID=519&. 2. Paul Casciat. Travel Picks: Top 10 European Cities To
See Now // «Reuters»» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: reuters.com/article/2013/06/21/ us-travel-pickseurope-idUSB RE95K0ME20130621. 3.Офіційний портал Львівської міської ради [Електронний ресурс] – Режим
доступу: city-adm.lviv.ua. 4. «Коментарі: Львівський портал» від 02.08.2013р. / [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: portal.lviv.ua/news/2013/08/02/ 133606.html.

Ханик Р.С.
гр. МЗДм-21
Науковий керівник - ст. викл. Книш М.Г.
РОЛЬ СТРАТЕГІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ КОНКУРЕНТНОЇ
БОРОТЬБИ
На сьогоднішній день, перед будь-яким виробництвом стоїть надзвичайно важливе завдання - формування
ціни на власні продукти чи послуги. Особливо необхідним воно стало в умовах переходу до ринкової
економіки.
Метод отримання цільового прибутку - основний механізм на етапі встановлення початкової ціни.
Базується такий метод на оцінці усіх витрат на підприємстві, а визначення ціни встановлюється із базового
розрахунку запланованого прибутку. Для того, щоб активно використовувати цей метод, та отримувати
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максимальний ефект, потрібно розрахувати такий ціновий рівень, за яким загальна кількість продажу
забезпечить покриття усіх понесених сукупних витрат і за якого вдасться одержати цільовий прибуток[1].
Уміння організації вести конкуренцію на своїх цільових ринках напряму залежить від якісних показників
продукту чи послуги, тобто їх конкурентоспроможності, а також від ефективності менеджменту всередині
підприємства. Та чи інша фірма повинна гнучко та, головне, вчасно реагувати на зміну цін конкурентів та
впроваджувати власні ціноутворюючі стратегії для більшої конкурентоздатності. Слід підкреслити те, що
організація, яка орієнтується на зміну ціни у жорстких економічних умовах, повинна використовувати будь які доступні інформаційні джерела прямого конкурента, для того, щоб передбачити власні зміни у ціні. Дані
методи впливу на стратегічне ціноутворення слід детально аналізувати за допомогою мікро- та
макросередовища[2].
Для будь - якої стратегії ціноутворення мікроекономічне середовище обіймає ретельний огляд усіх витрат
підприємства, максимально точне вивчення збутового ринку, а також цін, за якими реалізується кінцевий товар
чи послуга та забезпечення необхідними чинниками виробництва аналізованого підприємства з аналітичною
оцінкою ефективності проведених економічно - соціальних заходів та методів життєдіяльності підприємства на
усіх стадіях життєвого циклу[2]. Загальними ж умовами діяльності організації характеризується, власне,
макроекономічне середовище. Воно окреслює можливі варіації, які окреслюються в законодавчій базі
виробників товарів чи послуг, охоплює вседержавне регулювання цінової політики та інші економічні методи.
Для того, щоб вільно впроваджувати стратегії ціноутворення і встановлювати ціни на товари та послуги
важливо враховувати усі чинники, під дією яких адаптивно встановлюється ціни[3].
На сьогоднішній день існує багато підходів до проблеми стратегічного ціноутворення. Організація, як
правило, встановлює вихідну ціну, а потім коригує її зважаючи на вплив різних факторів зовнішнього та
внутрішнього впливу. Завдяки впливу цих факторів будують різні стратегії ціноутворення на туритичних
підприємствах, зокрема в напрямках[2]: встановлення цін на нові послуги; ціноутворення в межах товарної
номенклатури; встановлення цін за географічною ознакою; установлення цін для стимулювання збуту;
установлення дискримінаційних цін.
Велика кількість пропозицій туристичного продукту підсилює лояльність споживачів до постачальника
послуги. Таким чином, під час процесу ціноутворення туристичних послуг необхідно враховувати
зацікавленість споживачів у послузі, а саме у різних туристичних маршрутах за географічними напрямками та
метою, сезонний характер цих послуг, зацікавленість споживачів у показнику різноманітності відпочинку, при
чому вводити інноваційні ідеї, які вдрізняються від пропозицій конкурентів. Регулярність користування
послугою впливає на обіг туристичної фірми й, відповідно, на ціноутворення. Ціноутворюючим фактором
також виступає й трафік туристичних об’єктів, який зростатиме при збільшенні зацікавленості споживачів у
цих об’єктах[2].
Тому, слід активно застосовувати різноманітні стратегії ціноутворення, які допоможуть адаптувати
туристичне підприємство до конкурентних умов, а також умов зовнішньоекономічної діяльності. Під ціновою
стратегією ми розуміємо політику цін на довгострокову перспективу, що повинна бути інструментом
здійснення стратегічних цілей, а однією із найважливіших таких цілей для будь – якого туристичного
підприємства – це завоювання конкурентних позицій на ринку, адже на сьогоднішній день туризм переживає
важкі часи, які унеможливлюють таку ефективну діяльність, як, до прикладу, десять років тому назад.
Стратегія ціноутворення являється ледь не основним елементом політики та стратегії будь - якого
підприємства. В ній об'єднані стратегічні та тактичні аспекти і безумовно може бути розглянута як діяльність
керівників організації зі встановлення, перегляду чи зміни цін на продукти та послуги для досягнення
максимально привабливих та ефективних кінцевих цілей та завдань[4].
Отже, роблячи висновок, можна сказати, що основний чинник, який впливає на стратегію ціноутворення
відноситься до мікрорівня. Саме через них підприємства адаптуються до умов конкурентної боротьби.
Макроекономічні фактори не залежать від діяльності організацій і не можуть прямолінійно впливати на
ціноутворюючі чинники. В любій державі та суспільстві реальну і адаптивну економічну модель управління
відображають ціни, які є її похідною.
1. Дослідження підходів до формування ціни на підприємстві. Актуальні проблеми мікроекономіки/
Безкоровайна С.В. Вісник Рівненського державного технічного університету 2003р. — №2(20). – с.49-52. 2.
Ціноутворення / Шкварчук Л.О. Підручник. – К.: Кондор, 2006р. – с 143-146. 3. Ціни та цінова політика/
Тормоса Ю. Г. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 122 с. 4. Цінова політика підприємства: монографія / В.Л.
Корінєв. - К.: КНЕУ, 2007.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ
Термін «інновація» найпершим ввів Й. Шумпетер, який обґрунтував, що інновація – це істотна зміна
функції вироблюваного, що полягає в новому з’єднанні і комерціалізації всіх нових комбінацій, заснованих на
використанні всіх нових матеріалів і компонентів, впровадженні нових процесів та нових організаційних
форм[2].
Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» інновації – це новостворені (застосовані) і (або)
вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно - технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і (або) соціальної сфери[1].
Сучасний темп розвитку туристичної діяльності і жорстка конкуренція надає особливу необхідність
застосування інновацій. Так як туризм являє собою одну з найважливіших галузей розвитку сьогодення, він
вимагає впровадження новітніх форм і методів обслуговування клієнтів. Такі методи дають змогу прискорити
процес впровадження науково-технічних новинок у роботу підприємств туристичної індустрії.
Сутність поняття «інновації в туристичній галузі» розглядають такі вчені як: О. Дімова, А. Ігнатьєв, О.
Кальченко, В. Новіков, А. Мазаракі, М. Малахова, С. Мельниченко, Г. Михайліченко, Л. Ткачук, Д. Ушакова,
С. Цьохли, О. Черниш та ін. Зокрема, В. Новіков подає своє визначення інновації в туристичній галузі: «це
результат дій, спрямованих на створення нового або зміну існуючого туристського продукту, освоєння нових
ринків, використання передових інформаційних і телекомунікаційних технологій, вдосконалення надання
туристських, транспортних і готельних послуг, створення стратегічних альянсів для здійснення туристського
бізнесу, впровадження сучасних форм організаційно-управлінської діяльності туристських підприємств»[2].
В свою чергу інноваційний підхід до надання міжнародних туристичних послуг являє собою створення
нових або удосконалення існуючих послуг, вихід на нові ринки, використання сучасних інформаційних та
комунікаційних технологій, розроблення нових методів управлінської діяльності[2].
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» основними елементами інноваційних підходів
до надання міжнародних туристичних послуг можна назвати інноваційну діяльність, інноваційний продукт,
інноваційну продукцію, інноваційний проект, інноваційне підприємство, та інноваційну інфраструктуру[1].
Прикладом застосування в міжнародному туризмі інноваційних продуктів є створення електронних каталогів
пропозицій, впровадження альтернативних видів туризму (пригодницький, водний, етнографічний, аеротуризм
та ін.).
Останнім часом інноваційні ідеї все ближче торкаються готельного бізнесу. Поширюється активне
використання технології «розумний будинок», що дозволяє туристам більш раціонально використовувати всі
наявні ресурси (воду, електроенергію, теплоенергію тощо). Окремим напрямом застосування інновацій у
туристичній діяльності є розроблення сучасних автоматизованих систем для організації безпеки у готелях і
ресторанах. В міжнародному туризмі широко поширені інновації щодо покращення наданого сервісу,
створення комфортного відпочинку, основною метою яких є здивування споживачів. Такими інноваціями
можна вважати: літак з прозорим корпусом та готелі і комплекси на намивних островах.
До інноваційних проектів в туризмі відносять створення відпочинкових комплексів на територіях, які не є
типовими для даних видів відпочинку. Так, єдиним гірськолижним комплексом У центрі Аравійської пустелі,
який користується високою популярністю серед туристів є комплекс «Ski Pass Dubai». Сучасним інноваційним
вітчизняним проектом на рівні держави є створення національного турбренду. Поки що це робочий проект, але
планується створення альтернативи закордонним курортам.
Отже, держава активно регулює туристичну діяльність України та намагається впроваджувати якомога
більше інноваційних проектів. Розвиток туризму в Україні та подолання негативних тенденцій можливе
шляхом впровадження певних видів інновацій. При інноваційному підході до надання міжнародних
туристичних послуг слід звертати увагу на отримання практичного результату та виокремлювати напрями
впровадження
інновацій.
Активне
використання
інноваційної
діяльності
сприяє
створенню
конкурентоспроможної туристичної індустрії країни, що є обов’язковим чинником успіху в умовах розвитку
конкурентного середовища.
1. Закон України «Про інноваційну діяльність»: №40-4 від 04.07.2002р. (редакція від 05.12.2012) [Електронний
ресурс]: – Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 2. Новиков В.С. Инновации в туризме /
В.С. Новиков – М.: Асademia, 2007. – 208с.
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Наклад 170 прим. Зам. 100094.
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Поліграфічний центр Видавництва
Національного університету “Львівська політехніка”
Реєстраційне свідоцтво серії ДК № 751 від 27.12.2001 р.
вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000
тел. +380 32 2582146, факс +380 32 2582136
vlp.com.ua, ел. пошта: vmr@vlp.com.ua

