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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Секція 1
«Бізнес-адміністрування і міжнародне підприємництво у сферах:
- ІТ; - енергозбереження; - міжнародного туризму»
Білик Ю.В.
студ. групи МА-32
Науковий керівник –к.е.н., проф. каф. ММП Чернобай Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Одним із найбільш динамічних та глобальних ринків на сьогодні є ринок послуг, в тому числі
туристичних. Туризм – це комплексна і багатогранна індустрія, що включає різноманітні пов’язані між собою
види діяльності, науки та сфери. Індустрія туризму суттєвовпливаєна соціальний та економічний розвиток
різних регіонів та країн світу. До того ж, саме туризм став галуззю спеціалізації багатьох країн світу. За останні
10 років індустрія туризму змінила свою структуру. Змінились і лідери в туристичній галузі, так наприклад
найбільше доходів в даній галузі отримує Китай (102млрд. дол. США),за ним слідує Німеччина (83,8 млрд. дол.
США), потім США (83,7 млрд. дол. США), наступну позицію займає Великобританія (52,3 млрд. дол. США),
потім іде Франція (38,1 млрд. дол. США), далі слідує Канада (35,2 млрд. дол. США), потім Японія (28,1млрд.
дол. США), за нею іде Австралія (27,6млрд. дол. США) , і завершає перелік лідерів Італія (26,2 млрд. дол.
США). За короткий період часу туризм розгалузився на різноманітні підвиди, які задовольняють будь-які
потреби споживачів на будь-який смак. Розвиток сягнув найнепердбачуваних і безглуздих підвидів, такі як
темний туризм (туризм жаху), туризм війн (відвідування колишніх полів бою), туризм гетто (відвідування
концтаборів).
Однією з підгалузей є рекреаційний туризм. Цей вид туризму розуміє під собою оздоровлення та
відновлення сил на різноманітного виду курортах. Наша Україна має дуже вигідне фізико – географічне
положення, що забезпечує їй сприятливий клімат, рельєф та наявність курортних зон, які дозволяють сміливо
називати Україну – курортною країною. Саме рекреаційний туризм розміщується в західній частині України, де
пролягають Карпати. Це значний потенціал для туристичної галузі, оскільки він забезпечує наявність
різноманітних видів курортів. Також Західна Україна славиться своїми мінеральними курортами. Яскравим
прикладом для того є Трускавець, який розташований у Львівській області і є чи не одним з найвідоміших
мінеральних курортів Європи. За останні 10 років курорт мав близько 2 млн відвідувачів:як і українців так і
іноземців з африканських, європейських та азіатських країн.
Проте, нинішня ситуація в країні, недостатній розвиток інфраструктури, непослідовна політика уряду, на
жаль, обмежують прискорений розвиток даного виду туризму. Трускавецькі мінеральні води – не гірший
курорт, як відомі світу Карлові Вари в Чехії. Якщо провести паралель Карлових Вар і Трускавця, то безумовно
відчутна колосальна різниця саме по інфраструктурі, але в жодному разі не в природних умовах (мінеральних
водах). Трускавець – це відомий український курорт мінеральних вод. Для підняття його на високий
європейський рівень, необхідно суттєво змінити державну політику у сфері рекреаційного туризму: по-перше,
чітко визначити місце рекреаційного туризму серед інших видів та його вплив на результати економічної
діяльності країни та регіону; по-друге, розробити правові регламенти щодо соціального значення рекреаційного
туризму для підвищення якості життя громадян; по-третє, заохотити інвесторів для будівництва нових готелів,
санаторіїв, курортних зон європейського рівня на засадах однакових правил як для вітчизняних, так і для
іноземних інвесторів; по-четверте, модернізувати затратний механізм оздоровлення громадян України за умови
ефективного використання профспілкових коштів; по-п’яте, активно впроваджувати принципи міжнародного
співробітництва. Це дасть можливість не лише збільшити надходження до державного бюджету за рахунок
розвитку прибуткової галузі, зробить сприятливішим інвестиційний клімат даної курортної зони і забезпечить
появу нових, менш розкручених рекреаційних зон, але і забезпечить збільшення добробуту населення,
покращить якість життя, адже від прибуткової галузі зросте добробут держави, а отже і громадяни будуть
поправляти своє здоров’я на вітчизняних курортах. Трускавецькому курорту необхідно брати приклад по
взірцю курорту чеських Карлових Вар: розбудова потужної інфраструктури, а саме нових готелів, санаторіїв,
закупка новішого обладнання для мінеральних вод, облагодження сучасних зон відпочинку безпосередньо на
самих водах, побудова в курортному місті нових розважальних комплексів, торгового центру, тобто
перетворити курортно-лікувальне місто з привабливого для людей з проблемами зі здоров’ям на місто для
туристів.
Отже, рекреаційний туризм – це перспективна галузь. Трускавецький курорт – потенційне джерело
прибутку, яке забезпечить розвиток галузі рекреаційного туризму. Для розвитку необхідно покращення
інфраструктури, залучення інвесторів та покращення економічної і політичної ситуації в країні для заохочення
туристів.
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Буринська І.І.
студ. групи ОА-32
Науковий керівник – к.е.н, доц. каф. ММП Адамик В.В.
ЗВ’ЯЗОК БІДНОСТІ І ТЕРОРИЗМУ
На початку ХХІ ст. світ зустрівся з нестабільністю, а колишні інститути безпеки дедалі частіше не
спрацювують. У такій ситуації пожвавлюються сили, котрі намагаються використати нестабільність для
швидкого досягнення своєї мети. Способи ж можуть бути найрізноманітнішими — від установлення
нелегальних шляхів поставок товару чи сировини до широкого розгортання терористичної діяльності.
Особливо цьому сприяє загострення воєнних конфліктів, яке призводить до суттєвого розширення нелегального
ринку зброї та вибухових речовин.
Вчені намагаються звертати увагу глобальної спільноти на неспроможність держав встановити чіткий
контроль та гарантувати безпеку на місцях. Нерідко такий стан речей викликаний значними територіями, що їх
займає держава, і послабленою вертикаллю влади на місцях. Цим користуються незаконні угрупування,
зокрема й терористичні організації. Чим далі від центру і чим слабша влада на місцях, тим вільніше і
безкарніше діють кримінальні структури [1]. На жаль, уряди в такій ситуації нечасто звертаються по допомогу
до зарубіжних державних або міждержавних структур. Натомість практикується замовчування проблеми й
заперечення самої можливості виникнення терористичних рухів на погано контрольованих територіях.
Багато вчених вважають, що бідність породжує як одиночне, так і груповий тероризм. Одиночний
тероризм виникає в ситуації, коли у потенційного терориста не вистачає сил, щоб отримати бажані ресурси
мирним шляхом. Груповий є формою меж групового конфлікту, що вирішується озброєним шляхом, і виникає
в ситуації, коли одна з конфліктуючих груп дуже слаба для того, щоб вступити в пряме озброєне протистояння
і, при цьому, не бачить ефективних джерел мирного розв'язання конфлікту або не бажає цього.
Однак, серед експертів немає єдиної думки. Одні з них вважають, що існує чіткий взаємозв’язок між
економічним розвитком (що включає зайнятість, можливість створити сім’ю, нормально її забезпечувати і таке
інше), та тероризмом. Нерівність характеризує суспільство загалом, бідність же торкається тільки частини
населення. Саме ця частина населення різкіше усього відчуває на собі нерівність, в зв'язку з незадоволенням
власних потреб. За статистикою Світового Банку на сьогоднішній день 15 мільйонів молодих людей в країнах
арабського світу не мають роботи. До кінця наступного десятиріччя ця цифра сягне 35 мільйонів, і, щоб
увібрати усю цю масу безробітних молодих чоловіків, загальна площа цих країн (теоретично) повинна була б
збільшуватись принаймні на кілька відсотків у рік. На тлі загального незадоволення молоді, ця ситуація дійсно
може стати вибухонебезпечною.
На перший погляд, зв'язок бідності та тероризму в державі цілком очевидний. Проте, детальніший аналіз
учасників терористичних організацій, вказує невеликий відсоток терористів, котрі належать до найбідніших
верств населення: як правило, вони є представниками середнього верхнього прошарку. А серед терористичних
лідерів є чимало представників середнього класу, які походять з культурних, освічених сімей. Більше того,
дослідження соціологів у мусульманському світі довели, що індивідуальна бідність громадянина дуже слабо
корелює із підтримкою терористичних угрупувань. Якщо розглядати бідність не як індивідуальну, а як групову
проблему суспільства, то найвища кількість смертей від терористичних акцій трапляється у країнах, де за
межею бідності перебувають 20-40 % населення, найменша — де за межею бідності перебувають 80%
населення. Тобто, попри усталене уявлення, що бідність населення прямопропорційна вірогідності виникнення
терористичної організації, вона не є визначальним фактором терористичних настроїв або тероризму.
Відомо, що основним багатством постіндустріальних суспільств є не стільки матеріальні цінності,
скільки інтелект, інформація, що актуалізує проблему носіїв цього багатства, духовних, моральних принципів,
співвідношення багатства як матеріального явища і моралі та моральності як внутрішніх, суб`єктивних
регуляторів поведінки особи. Тому аналіз проблеми бідності як важливого фактору тероризму дозволяє зробити
висновок про те, що наявність найсучасніших цифрових, комунікаційних, військових технологій,
інтелектуального та матеріалього багатства в руках людей, які відкидають загальнолюдські, релігійні цінності
(жодна з світових релігій не закликає до знищення життя людини), є досить загрозливим явищем сучасного
світу, котре потребує свого подальшого комплексного дослідження. Деякі вчені зробили висновок про те, що
основною і змістовною стороною тероризму виступає залякування політичних або інших противників,
застосування або загроза застосування насильства, деморалізація суспільства, але не бідність.
Тероризм на сьогодні, в часи нестабільності у світі,в період зміни політичного ладу в низці країн, набуває
загрозливих форм. Тероризм відображає культ насилля і всіляко сприяє його посиленню і поширенню, знецінюючи
людське життя. З іншого ж боку, немає чіткого визначення цього глобального і небезпечного явища. Більшість
вчених і політиків вдаються до надто поверхового трактування причин тероризму.
У той самий час в умовах глобалізації виникає нагальна потреба у розробці міждержавних стратегій
запобігання терористичним актам, нових цивілізаційних стратегій досягнення соціального спокою.
1. Якібчук В. В. Міжнародний тероризм: протиріччя в оцінці причин і загроз .Український науковий
журнал "Освіта регіону"..[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://social-science.com.ua/article/810.
2. Сухачов
С.А.
Бідність
як
фактор
тероризму."..[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:http://studentam.net.ua/content/view/7337/97/ 3. Мягченко О. П. Безпека життєдіяльності людини та
суспільства. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 384 с. ISBN 978-911-01-0027
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВІТЧИЗНЯНОГО АУТСОРСИНГУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) охоплює велику кількість сфер, зокрема:
розробку різних видів програмного забезпечення; обслуговування технічних і програмних засобів; управління
інформаційними системами, системи зв’язку і бізнес-процесами; веб-дизайн, електронний бізнес, безпеку ІТ
тощо.
Активність та ентузіазм українських представників ІТ-сфери робить Україну перспективним
міжнародним партнером по аутсорсингу. До найбільш відомих гравців ринку відносять Інформаційні
Технології, Інком, GlobalLogic Україна, Luxoft, АМІ, Сітронікс VERNA, Арт-Мастер, SoftServe тощо. Однак як
зазначають експерти «Недостатня інтеграція з Європейським Союзом стримує зростання цін і виїзд ITпрофесіоналів із країни. Відомо, що Польща й інші нові держави-члени ЄС шукають кваліфіковані IT-ресурси в
Україні. Німеччина також визнає можливості аутсорсингу в Україні - німецькі замовники використовують 6%
всіх офшорних аутсорсингових ресурсів України» [1]. Українські фахівці ІТ сфери, як правило, виступають
виконавцями у проектах офшорного ІТ-аутсорсингу. Нижчий, ніж в країнах-замовниках, рівень оплати праці, з
одного боку, та висока кваліфікація вітчизняних фахівців дозволяють їм зміцнювати конкурентні позиції на
ринку послуг з розробки програмних продуктів.
Стрімка позитивна динаміка експорту послуг ІТ сфери, яку вона демонструє впродовж останніх трьох
років, заслуговує значної уваги як з погляду розвитку вітчизняного ринку аутсорсингових послуг, так і з
погляду позиціонування України як потенційного лідера сфери ІТ. Так, за даними звіту «Exploring Ukraine.
IT Outsourcing Industry» [2] у 2011 р. обсяг послуг ІТ-аутсорсингу та розробки програмного забезпечення, що
надаються в Україні, досяг 1,1 млрд дол. США, число ІТ фахівців, що працюють у цій галузі, склало
25 000 осіб, що на 20 % більше, ніж у попередньому році, а в 2012 році обсяг наданих послуг склав
1,6 млрд дол. США [3].
Внесок ІТ сфери в економіку країни у 2012р.оцінювався на рівні 0,8% ВВП. За наступні роки він суттєво
зріс - очікується до 3% ВВП вже 2015р. Можна сміливо прогнозувати, що питома вага IT- аутсорсингу у
майбутньому буде динамічно збільшуватися. Очікується, що в 2016-2020 роках сукупні податкові надходження
від ІТ в бюджет складуть 36 млрд грн, а внесок ІТ-індустрії у ВВП країни у 2020 році досягне 5,7%. За даними
індійської асоціації NASSCOM, один новий програміст, задіяний в галузі, створює до 4 додаткових робочих
місць у суміжних галузях. Це справедливо і для України [4].
За результатами проведеного дослідження можна сформулювати низку макроекономічних ефектів від
активізування вітчизняного ІТ-аутсорсингу, які вже зараз виявили свій позитивний вплив на соціальноекономічний розвиток. Дія цих ефектів у перспективі може призвести до структурних перетворень, які
формуватимуть якісно нові тенденції розвитку вітчизняної економіки. Крім позитивного впливу на структуру
ринку праці та динаміку платіжного балансу, опосередковані ефекти розвитку ІТ-аутсорсингу полягають у
створенні сприятливих умов для розширення платоспроможного попиту за рахунок вищої за середню
заробітної плати спеціалістів у цій галузі, а також утворення нових робочих місць у суміжних галузях. У свою
чергу, це створить перспективу подолання тенденцій розшарування населення та формуванні середнього класу,
збільшення внутрішнього попиту на споживчому ринку, зміцненні фінансової безпеки держави. Тому зважена
державна політика сприяння розвитку ІТ-аутсорсингу спроможна перетворити цю діяльність на потужну точку
зростання національної економіки.
1. Ukrainian hi-tech initiative. Ukrainian IT outsourcing news [Електронний ресурс]: Режим доступу http://hi-tech.org.ua/Ukrainian/outsourcing-news/out/index.html. 2. Асоціація українських аутсорсингових компаній.
Exploring Ukraine. IT Outsourcing Industry [Електронний ресурс]: Режим доступу - http://hitech.org.ua/exploring-ukraine-it-outsourcing-industry-the-volume-of-it-outsourcing-services-provided-in-ukraine-hasgrown-by-a-factor-ten/ 3. ІT Outsourcing Review from Central and Eastern Europe The Conference. Business IT
Optimization Summit [Електронний ресурс]: Режим доступу - www.itonews.eu/en/news/news-ukraine/conferencebusiness-it/index.html
4. Асоціація ІТ України. Укаїнська ІТ галузь в цифрах [Електронний ресурс]: Режим
доступу - http://itukraine.org.ua/news/ukrayinska-it-galuz-v-cyfrah-industriya-staye-klyuchovoyu-dlya-ekonomikyukrayiny#sthash.LTIHGAU3.dpuf
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ІТ-ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВНА СФЕРА МІЖНАРОДНОГО ІНТЕРНЕТ-ПІДПРИЄМНИЦТВА

У період економічної та політичної нестабільності, що супроводжується погіршенням основних
макроекономічних показників та добробуту українського населення, головними рушійними силами
національної економіки можуть стати перспективні і вже функціонуючі сфери, зокрема ІТ
технології.
Внесок ІТ в економіку країни у 2012 році був 0,8% ВВП. За ці 3 роки він суттєво зріс - очікується до 3%
ВВП вже цього року. Можна сміливо прогнозувати, що питома вага IT у майбутньому буде динамічно
збільшуватися [1].
Ключові переваги галузі розробки програмного забезпечення полягають у тому, що для збільшення
обсягів виробництва не потрібні значні інвестиції в основні засоби, оскільки головний актив ІТ-галузі –
людський фактор – програмісти.Україна посідає четверте місце у світі за кількістю сертифікованих ІТспеціалістів (після США, Індії, Росії), так само Україна входить до ТОП 30 локацій для передачі замовлень на
розробку ПЗ. Це свідчить про наявність величезного потенціалу зростання для галузі[2].
Суттєвими є також значні переваги інтернет-підприємництва як такого, адже розвиток традиційних
галузей потребує становлення інфраструктури, налагодження виробництва, системи постачання та збуту. Усі ці
функції ІТ-сфера перекладає на мережу Інтернет. Економія часу та коштів у цьому випадку дозволяє компаніям
з усього світу співпрацювати одна з одною, незважаючи на географічні особливості. Відтак, ключовим
фактором пошуку співробітників є виключно їх професійність та компетентність.
Сумарна кількість працівників топ 25 компаній у сфері ІТ на даний момент 30 тис. осіб [3]. Варто
зазначити, що це не зовсім точна цифра, адже, за неофіційними даними кількість ІТ-спеціалістів 100 тис. осіб.
Середня заробітна плата працівника ІТ є майже 2 тис. дол. США, що робить професію програміста однією з
найбільш високооплачуваних на вітчизняному ринку праці.
ІТ-галузь в Україні зі сферою телекомунікацій вона знаходиться на третьому місці (після металургії та
агросектору) за обсягом експорту, надавши у 2013 році послуг на 5 млрд. дол. У 2014 році показник експорту
комп’ютерних та інформаційних послуг склав близько 13 млрд. дол. США [4].
Потенціал галузі є величезним: ІТ до 2020 року може поборотися за друге місце в експорті послуг.
Основними замовниками послуг з розробки ПЗ в Україні виступають компанії з США та Європи, та їх інтерес
до нашої країни постійно зростає [1].
Варто зазначити, що основним осередком ІТ-сфери в Україні є місто Львів. Тут зосереджені такі відомі
світові та вітчизняні компанії як Eleks Software, GlobalLogic, SoftServe, Symphony Solutions, Lohika, Itera
Consulting, Intelex, N-IX, Intellias, InSpirito тощо [5]. Значний розвиток регіону принесе індустріальний парк
"Рясне-2", що дасть поштовх не тільки у сфері ІТ, а й у суміжних галузях . Парк у Львові почнуть будувати вже
у березні 2016 року. За даними місцевої влади, це дозволить створити 3 тис. нових робочих місць вже у першій
черзі. Згідно з бізнес-планом, інвестор планує вкласти у будівництво майже 50 млн. євро і розмістити на 100
тис. кв. м близько 20-30 компаній [6].
1. Асоціація ІТ України. Укаїнська ІТ галузь в цифрах [Електронний ресурс]// – Режим доступу http://itukraine.org.ua/news/ukrayinska-it-galuz-v-cyfrah-industriya-staye-klyuchovoyu-dlya-ekonomikyukrayiny#sthash.LTIHGAU3.dpuf 2. Асоціація ІТ України. ІТ ринок [Електронний ресурс]// – Режим доступу http://itukraine.org.ua/it-rynok 3. Спільнота програмістів DOU. Топ 25 найбільших ІТ-компаній України
[Електронний ресурс]// – Режим доступу - http://dou.ua/lenta/articles/top-25-july-2015/ 4. Офійіний веб-сайт
Державної служби статистики УКРАЇНИ. Структура експорту-імпорту за видами послуг у 2014 році
[Електронний
ресурс]//
–
Режим
доступу
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/zd/str_eip_kv/str_eip_kv_u/str_eip2014_u.htm 5. Інвестиційний
портал Львівської області. ІТ-компанії [Електронний ресурс]// – Режим доступу - http://www.investlvivregion.com/it-компанії_ua_285cms.htm 6. Асоціація ІТ України. Індустріальний парк "Рясне-2" [Електронний
ресурс]// – Режим доступу - http://itukraine.org.ua/news/industrialnyy-park-ryasne-2-u-lvovi-pochnut-buduvaty-uberezni-2016-roku#sthash.YVFsvPxp.dpuf
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ВПЛИВ МЕРЧАНДАЙЗИНГУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах жорсткої конкуренції на вітчизняному ринку, великого значення набувають системи та
стратегії, які допомагають підприємствам ефективніше функціонувати та збільшувати свої прибутки при
мінімальних витратах. Однією з таких систем є мерчандайзинг – сукупність правил, націлених на збільшення
7

прибутків підприємств роздрібної торгівлі, розроблених з урахуванням особливостей людської психології, що
підвищує активність покупця в торговому залі та створює оптимальні умови для збільшення ним покупок.
Актуальність використання мерчандайзингу проявляється у вмінні кожного підприємства розробляти нові та
правильно користуватись існуючими стандартами мерчандайзингу, задля формування особливого іміджу та
виокремлення підприємства серед інших високо конкурентоспроможних підприємств на ринку.
З розвитком ринку роздрібної торгівлі – відповідно формувалась конкуренція, яка змусила виробників та
продавців замислитись, як ефективніше реалізовувати свій, можливо, не надто конкурентоспроможний товар.
Звідси виходять і перші дослідження психології здійснення покупок людиною: 80 % товарів купуються в
магазинах спонтанно, 90 % покупців, в середньому, витрачають не більше 2-х хвилин на огляд товарів в
магазині, 60 % покупців, відвідуючи продовольчий магазин, приймають рішення про покупку, виходячи з того
асортименту, який вони змогли побачити на полицях. В цілому, за інших незмінних умов, продажі магазину з
"правильно" викладеними товарами можуть бути на 200-300 % вищими, аніж в аналогічній торговій точці, де
товар розкладений довільно.
Яскравим прикладом використання стандартів мерчандайзингу є мережа супермаркетів «Ашан».
Проаналізуємо, чому французька мережа займає першість в рейтингах лояльності клієнтів до супермаркетів.
Ось наприклад, львівський гіпермаркет «Ашан», знаходячись за містом, щоденно збирає колони людей, при
тому, що кожен з цих клієнтів, має альтернативні варіанти для здійснення покупок у своєму районі. Адже,
Львів переповнений такими мережами, як: «Фуршет», «Арсен», «Наш край», «Рукавичка», «Близенько»,
«Сільпо» та інші. Отож:
- «Ашан» - це не самостійний гіпермаркет, він частина ТЦ « King Ross Leopolis», а отже, серед інших
супермаркетів, клієнту вигідніше обрати той, в якому крім продовольчого сектору є магазини одягу та
розваги;
- ТЦ « King Ross Leopolis» теж спирається на стандарти мерчандайзингу, велика кількість магазинів та
розваг забезпечує найрізноманітніший сегмент покупців: за віком, статусом, статтю, інтересами; тому
клієнти ТЦ – клієнти «Ашану».
- Важливим фактором є використання червоного кольору який добре акцентує увагу покупців;
- Правило золотого трикутника Вхід, каса, товари повсякденного вжитку – три точки, які розташовують
так, аби покупець дійшовши до останнього вибрав безліч інших товарів.
- Правило 6-8 кроків. Ці кроки покупець вливається в атмосферу супермаркету, тому «Ашан» зустрічає
покупців зоною флористики та літератури.
- Використання «островків» з товаром, який потрібно продати.
- Сусідство товарів дає змогу обрати пару для основного товару, скажімо, пиву підберемо чіпси, а чаю –
цукерки.
- Всі товари, що знаходяться на рівні очей і грудей на 15% збільшують продажі, тому найвідоміші марки
і займають цю позицію.
У таблиці 1 наведено характеристику супермаркетів та ставлення споживачів до них.
Таблиця 1
Рейтинг лояльності клієнтів
Мережа
супермаркетів
Ашан
Фуршет
Арсен
Сільпо

Кількість
опитаних
респондентів
46
54
48
50

Свіжість
товарів
8,65
7,81
6,92
7,60

Зручність
розташування
товарів по
залу
7,61
7,37
7,36
7,52

Ширина
асортименту
9,22
7,93
7,71
6,60

Середня
оцінка
лояльності
клієнтів
8,58
7,60
7,36
7,24

Місце
1
2
3
4

Отже, на прикладі мережі гіпермаркетів «Ашан», можна побачити, що завдяки розумному використанню
мерчендайзингу, можна зайняти лідерські позиції на продовольчому ринку, забезпечити постійну клієнтську
базу, а відповідно й прибутки підприємства.

Горячка А.І.
студ. групи МА-31
Науковий керівник - д.е.н., доц. зав.каф. ММП Пирог О.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Інтернет-торгівля – це організація і технологія процесу купівлі-продажу товарів, в якому весь цикл
комерційної транзакції або її частина відбувається електронним способом з використанням телекомунікаційних
мереж та електронних фінансово-економічних інструментів за допомогою реклами та розповсюдження товарів
та послуг в мережі Інтернет[1]. Інтернет-торгівля найбільш розповсюджена у країнах, які мають найвищий
рівень готовності до електронного бізнесу: США, Гонконг, Сінгапур, країни ЄС.
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Готовність країн до електронного бізнесу залежить відстану базової інфраструктури та технологій
(доступ до об'єктів інфраструктури, швидкість функціонування, ціни, надійність, забезпеченість обладнанням
для доступу до Інтернету, стан ринку інформаційно-телекомунікаційного обладнання);доступу до необхідної
інфраструктури;каналів розповсюдження та доставки;поточного рівня використання мережі Інтернет
приватним сектором та бізнесом;доступності консалтингових послуг;якості людських ресурсів;державного
регулювання електронної комерції.
Сфера електронної комерції в Україні на сьогодні знаходиться на етапі розвитку.СфераІнтернет-комерції
розвивається не так швидко, як інші сегменти вітчизняного Інтернет-ринку, і має більш скромні інвестиції, тому
що Інтернет-магазини ще не одержали масового визнання українськими покупцями [2, с.26].
Перспективним в Україні є така форма організації інформаційної та торговельної взаємодії між компаніями
через Інтернет, як електронна комерція «бізнес-бізнес», перевагами якої є:
- оперативність отримання інформації, особливо при міжнародних операціях;
- зниження невиробничих витрат (торгових витрат, витрат на рекламу, витрат пов'язаних з сервісним
обслуговуванням та інформаційною підтримкою споживачів);
- скорочення циклу виробництва та продажі, оскільки відпадає потреба повторного підтвердження
інформації і знижується вірогідність помилок при введенні інформації;
- значно знижуються затрати пов'язані з обміном інформацією, за рахунок використання більш дешевих
засобів телекомунікації;
- більша відкритість компаній до споживачів.
Вважаємо, що перспективним для України є створення електронних ринків, систем управління
ланцюжком комплектації, систем управління взаємовідносинами з клієнтами. Важливим кроком у напрямі
впровадження будь-яких систем «бізнес-бізнес» є використання відкритих міжнародних стандартів. В Україні
вже існують технічні умови застосування цих технологій - створено національний електронний каталог товарів.
На жаль, українська Інтернет-торгівля має проблему, яка з часом може істотно перешкодити
нормальному розвитку цього сегмента торгівлі, - відсутність інтеграції з Інтернет-платежами. В Україні
прийнято розраховуватися готівкою і в Інтернет-магазинах, а у Швеції, де через Інтернет-торгівлю продають
близько 82% всіх товарів, розраховуються тільки за допомогою Інтернет-платежів. Те ж саме спостерігається і в
США, і в інших розвинених країнах світу. Отже, не може розвиватися Інтернет-торгівля, якщо вона не буде
базуватися на Інтернет-платежах. Тому велика кількість українських Інтернет-магазинів приречені на провал,
незважаючи на всю привабливість цього бізнесу.
Збільшення використання платіжних систем неминуче. На сьогодні для здійснення платіжних операцій у
мережі Інтернет можна скористатися такими платіжними системами:
- українські: Інтернет.Гроші, ГлобалМані, LiqPay, iPay.ua;
- міжнародні: E-Gold, LibertyReserve, PayPal, Perfect Money, Moneybookers, Fethard, EasyPay, ChronoPay,
WebMoney, CyberPlat, e-Port, Assist, RBK Money, PayCash, MoneyMail, Z-Payment, Яндекс.Деньги,
КредитПилот, Рапида.
Розвиток Інтернет-комерції в Україні дозволить вийти на світовий ринок багатьом українським
компаніям, у першу чергу, фірмам, що надають комерційні послуги, і фірмам-розробникам програмного
забезпечення. У кінцевому підсумку, електронна комерція дасть поштовх до подальшого розвитку в нашій
країні як Інтернет-технологій, так і всій фінансовій інфраструктурі.
1.
Кавун О.О. Ринки Інтернет-торгівлі країн світу: структурні характеристики і тенденції
розвитку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_05/18.pdf 2.
Дубовик Т. Інтернет - торгівля в Україні // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 1. – С. 20-28.

Грабовецька Ю.П.
студ. групи МК-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Сай Л.П.
СВІТОВИЙ РИНОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ І МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ
За останні роки енергетична карта світу дещо змінилась. Економічні криза в Європі та США не могли не
відбитися і на енергетичній сфері. Держави змушені шукати альтернативи, які можуть забезпечити їх
незалежність, залучити інвестиції, стимулювати інновації, давати конкурентні переваги, вирішувати екологічні
проблеми та ін. Відмова від традиційних джерел енергії (нафта, вугілля, ядерна енергія) - одна з ознак
енергетичної революції, яка, ймовірно, сколихне світ вже в найближчому майбутньому.
Про намір знизити залежність від видобутку вуглеводнів в Саудівській Аравії заявили в 2012 році. У
планах королівства — виробляти 41 ГВт енергії (близько третини від обсягу споживання в країні) за рахунок
сонячних станцій до 2032 року. Країна також робить ставку на атомну й вітрову енергетику. Міністр нафти і
мінеральних Аль-Наїмі вважає, що в майбутньому країна стане глобальним гравцем на ринку сонячної та
вітрової енергетики. У кінцевому рахунку королівство експортуватиме електроенергію, а не вуглеводні [1].
В рамках енергетичного співробітництва між ЄС та Південним Середземномор’ям було ініційовано
проект по будівництву сонячних електростанцій в Сахарі і лінії передач через Середземне море до Європи. Цей
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проект отримав назву “Desertec” та був розроблений спільно з провідними європейськими спеціалістами;
покликаний забезпечувати внутрішні потреби в електроенергетиці країн, де розміщені такі електростанції та
потреби Європи, що згідно із проектом має забезпечувати 15 % потреб європейського ринку в
електроенергетиці до 2050 р. До цього проекту залученні такі країни Північної Африки – Алжир, Єгипет, Лівія,
Марокко [3].
Учасники консорціуму “Desertec” пропонують побудувати мережу геліотермічних енергоустановок у
пустелях Північної Африки та Близького Сходу. Загальний обсяг інвестицій проекту “Desertec” складає 400
мільярдів євро. Завдання проекту полягає у забезпеченні всього регіону дешевою енергією та експортувати її в
країни Євросоюзу. Перевага використання сонячної енергії явна: дешевша за нафту чи газ, зменшить
залежність Європи від російських енергетичних ресурсів, сонячні електростанції безпечні для довкілля, бо не
забруднюють атмосферу викидами вуглецю [2].Враховуючи плани ЄС щодо переходу на відновлювані
джерела, Україні для збереження статусу експортера електроенергії необхідно продовжувати розвивати сектору
альтернативної енергетики.В Україні загальний річний технічно-досяжний енергетичний потенціал
альтернативних джерел енергії в перерахунку на умовне паливо становить близько 63 млн т. Частка енергії
добутої за рахунок альтернативних джерел становить сьогодні близько 3 %. Згідно з українською енергетичною
стратегією до 2030 р. частку альтернативної енергетики на загальному енергобалансі країни буде доведено до
20 %. Необхідно відновити виробництво „сонячного” кремнію в Україні. Сумарні запаси кварцитів (сировини
для виробництва кремнію) в Україні перевищують 180 млн.т., що дозволить Україні посісти гідне місце серед
країн-лідерів у розвитку власної альтернативної енергетики [4].
Отже, згідно з прогнозами, світовий ринок відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) буде рости з
середньорічним темпом приблизно на 8,5%, що виведе сумарний прибуток до майже $480 млрд. в 2015 році. За
даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) інвестиції у відновлювані джерела енергії до 2030 року
досягнуть $5,5 трлн., що складає майже 50% усіх інвестицій в електричну промисловість. Крім того, саме ВДЕ одна з небагатьох галузей, які відкривають доступ до міжнародних капіталів за рахунок підтримки
міжнародними банками і організаціями. Інтеграція в такі інвестиційні потоки може забезпечити колосальний
економічний ефект для економіки, що розвивається.
1.Саудівська Аравія може відмовитися від нафти та перейти на експорт сонячної енергії [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://ecology.unian.ua/alternativeenergy/1081088-saudivska-araviya-moje-vidmovitisyavid-nafti-ta-pereyti-na-eksport-sonyachnoji-energiji.html.2. Энергетический проект Desertec – великая стройка
двадцать первого века [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://meinland.ru/blog-844-196-energeticheskijproekt-desertec–velikaya-strojka-dvadcat-pervogo-veka.html. 3.“Desertec”: 15% энергопотребления ЕС может
прийти от солнечных электростанций в Сахаре [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://guralyuk.livejournal.com/1271923.html?thread=10160755. 4. "Альтернативні джерела енергоресурсів в
Українському Причорномор'ї". Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/232/)
Гураль М.М.
студ. групи МА-42
Науковий керівник – асист. каф. ЗМД Калиновський А.О.
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ УКРАЇНИ
У теперішній час туристична індустрія за обсягами доходу посідає третє місце серед провідних галузей
світової економіки. Туризм безпосередньо стимулює розвиток провідних галузей економіки, таких як
промисловість, торгівля, будівництво, транспорт, побутове обслуговування, малий та середній бізнес. Це
підтверджує також і модель оцінки ефективності туризму Полякової О.,що свідчить про те,що туризм виступає
каталізатором соціально-економічного розвитку країни[1].
За оцінками туристичної конкурентоспроможності країн Україна посідає низькі позиції у туристичній
сфері, така ситуація в країні викликана рядом проблем,які на даний момент не вирішуються. Основними
несприятливими факторами в розвитку туристичної індустрії в Україні є нестабільна політична ситуація,
низький рівень безпеки, нерозвиненість транспортної, рекреаційної інфраструктур, низька фінансова підтримка
з боку держави.
За даними Міжнародної туристичної організації частка туризму в світовому ВВП становить близько 9 %
та близько 30 % в світовому експорті послуг та 6 % від обсягів світової торгівлі. В галузі туризму працює більш
ніж 235 млн. осіб або кожний 12 працівник. В 2011 році послугами туристичної галузі скористалося близько
983 млн. міжнародних туристів, в 2012 році їх кількість перевищила 1 млрд. осіб. Загальний товарообіг
світового туризму в 2012 році склав 1,2 трильйонів дол. США (в 2011 році - 1,03 трильйонів дол. США) [2].
Туризм відіграє вагому роль у створенні робочих місць,кількість зайнятих саме у цій сфері з кожним роком
зростає. Це має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну
напругу в суспільстві. В Україні існують всі передумови для розвитку туристичної індустрії, а саме:культурноісторична спадщина,сприятливий клімат,унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів,розвинені
санаторно-курортні бази-всі ці фактори стимулюють приплив туристів. На сьогодні туристичний потенціал
України розкритий не повною мірою, основними перешкодами є чинники управлінського, економічного,
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екологічного, соціального та культурного характеру. Згідно статистичних даних кількість туристів які відвідали
Україну у 2014 році становить 12 мільйонів осіб,порівняно з попереднім роком цей показник значно знизився
приблизно на 52 %[3],така ситуація є вкрай загрозливою для розвитку української туристичної індустрії.
Найближчим часом прогнозується ще більший спад припливу туристів в Україну,основною проблемою цього є
нестабільна політична ситуація та низький рівень безпеки громадян. Для підтримки українських позицій у
туристичній індустрії нашій державі вкрай необхідно стабілізувати важку ситуацію економічного та
політичного характеру. Окрім цього необхідно залучати значні інвестиції у модернізацію та реконструкцію
української інфраструктури з метою підвищення попиту серед іноземних туристів. Однією із найважливіших
складових інфраструктури ринку туристичних послуг є готельно-ресторанний бізнес,саме він забезпечує
обслуговування туристів, а саме: забезпечують їх сучасним житлом та необхідними послугами, бо якість
проживання та відповідне обслуговування мають значний вплив на рівень туристичного сервісу. Україні
необхідно залучати фінансові ресурси саме в розвиток готельно-ресторанного бізнесу,бо згідно статистичним
даним частка такого виду бізнесу зменшилась на 30% такому виду бізнесу важко втримати свої позиції за такою
несприятливої економічної ситуації.
На основі досліджуваного матеріалу можна зробити висновок про те, що стан туристичної індустрії
України є вкрай несприятливим. Головними гальмуючими чинниками темпів розвитку туризму в Україні є
нестабільна політична ситуація в країні та відсутність якісної інфраструктури як цілісної системи та
відповідного до міжнародних стандартів. Подальший розвиток туризму в Україні потребує застосування
інноваційних підходів до організації управління галуззю як на державному рівні, так і на рівні підприємства.
1.Полякова О. Ю. Модель оцінки ефективності туризму / О. Ю. Полякова, Н. В. Кулєшова // Проблемы и
перспективы развития отечественного внутреннего и въездного туризма: природная и материальнотехническая база, экономическая и социальная эффективность: Материалы Х Муждунар. науч.- практ. конф.
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (6-7 мая 2008 г.) / Отв. за вып.: д.т.н., проф.
Алейникова Г. М., Д. Е.Дмитриев / Донец. ин-т турист. бизнеса. – Донецк, 2008. – С. 154–156. 2.Travel &
Tourism Economic Impact 2012 Ukraine / World Travel & Tourism Council / London 2012 / 24 с.
3.Державнаслужбастатистики [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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студ. групи УП-11
Науковий керівник – к.е.н., асист. каф. ММП Вільгуцька Р.Б.
СУТНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОЕНЕРГЕТИКИ
Сьогодні світ все частіше стикається з проблемою пошуку оптимальних варіантів енергозабезпечення.
На нашу думку, саме використання нетрадиційних та відновлюваних джерела енергії сприятимуть сталому
розвитку країн. Основною передумовою вибору альтернативної енергетики є очікуване вичерпання запасів
органічних видів палива, зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їх використання,
шкідливий вплив на довкілля. Загострення проблем використання традиційних джерел енергії обумовлює
необхідність розвитку енергетики на основі запровадження енергетично ефективних та екологічно чистих
технологій. Таким джерелом енергії є вітроенергетика, яка є конкурентоспроможною порівняно з іншими
видами енергії. Впродовж року на планету надходить енергії в 15 тис. разів більше від обсягів нинішнього
споживання всіма країнами світу. На енергію вітру перетворюється близько 3% енергії сонячного
випромінювання, а отже, ресурси енергії вітру на Землі приблизно у 50 разів більші за сумарні енергетичні
потреби людства. Середньорічний приріст світової вітроенергетики становить в середньому 26-27% і є
найвищим у порівнянні з іншими джерелами енергії.
Із нетрадиційних джерел енергії кращі економічні результати в порівнянні з вітроенергетикою можуть
забезпечити лише ГЕС середньої та великої потужності, та й то не завжди. У вітроенергетичному секторі наразі
працюють понад 70 країн світу. Серед країн з найбільшими потужностями вітроенергетики виділяють
Німеччину, США, Іспанію, Індію, Китай та Данію. В США планується, що за рахунок вітру до 2020 року
виробництво електроенергії досягне 15%. Це буде здійснено за рахунок вдосконалення турбіни, розширення
діапазону швидкостей вітру, які будуть використані вітроустановками. Німеччинає одним із світових лідерів з
використання енергії вітру, адже загальна кількість «вітряків» становить понад 10 тисяч, їх загальна сукупна
потужність досягла 6900 МВт [1]. У світі в середньому щорічний приріст потужності вітроелектростанцій
(ВЕС) склав понад 30%. Згідно прогнозів у 2030 р. частка електроенергії, що виробляється на ВЕС, може
досягнути, наприклад у Данії – до 50% загального вироблення, у Німеччині – до 30%, у США – до 20% [2].
У процесі виробництва вітрової енергії не використовується паливо чи інші ресурси, вартість її не
зростає, а навпаки з кожним роком зменшується завдяки інноваційним технологіям. В той же час,
вітроустановки мають і недоліки, головним з яких є створення шуму високої частоти, радіоперешкоди,
необхідність відведення під будівництво значних територій та зміни ландшафту. Однак, нові інженерні рішення
дозволили вирішити цю проблему, а саме для забезпечення ефективності вітроенергетики розміщення
вітроелектростанцій слід планувати у районах, де середньорічна швидкість вітру складає не менше 6 м/с, а
також відстань від вітроагрегату до житла має становити 150 м, вітростанції - 250 м. Термін окупності
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вітроенергетичної установки становить від 3 до 8 років, залежно від місцевості, забезпеченості комунікаціями,
потужності установки тощо. Питомі капітальні витрати для станцій малої потужності коливаються у межах
$800-1000 за 1 кВт встановленої потужності і зменшуються зі збільшенням потужності установки. Для розвитку
вітроенергетики урядами різних держав прийнято відповідні законодавчі акти щодо зниження податку для тих,
хто використовує вітроустановки. Зокрема у Данії 75% вітроустановок є приватною або кооперативною
власністю, їх власники звільняються від податку. В США власники вітроустановок отримують державний
кредит від 0,5 до 1,5 цента за 1 кВт•год електроенергії, що продається. Даний кредит входить до податку,
страхування або платні за землю. Для популяризації вітроустановок в Англії розроблено маршрути їх огляду
для школярів під час літніх канікул.
Отже, з кожним роком використання вітроенергетики посилено зростає і на нашу думку, саме вона є
найбільш перспективною галуззю альтернативної енергетики у світі. Все частіше країни будують вітряки
великої потужності та встановлюють їх на місцевості, де є часті та сильні вітри. Завдяки своїй доступності
енергія вітру все частіше знаходить широке використання в малій вітроенергетиці та в локальних системах
енергопостачання споживачів.
1. Вітроенергетика – практичні аспекти і перспективи, [Електронний ресурс] // – Режим
доступу:http://www.agro-business.com.ua/agrobusiness/technology/824-vitroenergetyka-praktychni-aspekty-iperspektyvy.html; 2. Стан і перспективи розвитку вітроенергетики [Електронний ресурс] // – Режим доступу:
http://energetika.in.ua/ua/books/book-5/part-1/section-2/2-2/2-2-2
Іванишин І.О.
студ. групи ОА-33
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Адамик В.В.
ПРОБЛЕМА МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ З УКРАЇНИ
Україна – європейська держава. Саме тому, з недавнього часу вона робить рішучі кроки до інтеграції в
Європейський Союз. Одним з таких кроків, було підписання «Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», яка
передбачає в майбутньому безвізовий режим для українців. На фоні цього очікується значний ріст рівня
міграції українського населення в більш розвинуті європейські держави. Згідно проведених соціологічних
опитувань близько 74% молодих українців готові покинути країну, а сукупна кількість мігрантів, яка вже
проживає закордоном становить близько 6,5 млн. осіб (14,4 % від загальної чисельності та третина
працездатного населення країни) [1], і ця тенденція посилення міграції з часом дедалі більше зростає.
Наслідки таких процесів можуть бути неоднозначними, з одного боку позитивними, адже: збільшиться
надходження іноземної валюти за рахунок переказів трудових мігрантів додому (за 2014 рік Україна отримала
понад 7,5 мільярдів доларів переказів від мігрантів з Європи, що становить близько 6% ВВП[2]); знизиться
рівень безробіття; підвищиться кваліфікація працівників, які повернуться додому та інше. З іншого боку,
передбачається і значна кількість негативних наслідків таких, як: зниження чисельності населення України та
його значне старіння тому, що мігрантами стає переважно молоде та працездатне населення; втрата
кваліфікованого та освіченого прошарку ( так зване явище «відтоку мізків»); втрата кваліфікації трудовими
мігрантами, адже за кордоном вони виконують переважно некваліфіковану роботу; опустіння пенсійних та
соціальних фондів, через відсутність нарахування з боку мігрантів; посилення сімейних проблем через
відсутність членів родини.
Для того, щоб пом’якшити негативний вплив міграції робочої сили з України необхідно розглянути її
причини. Загалом можна виділити внутрішні і зовнішні чинники, які зумовлюють трудову міграцію. Основними
внутрішніми чинниками є: високий рівень безробіття та зниження попиту на певні спеціальності в деяких регіонах
країни через занепад певних галузей виробництва; низький рівень оплати праці за високої вартості життя;політична
та економічна нестабільність; військові дії на Донбасі; низький рівень оплати праці кваліфікованих кадрів в Україні
порівняно з іншими державами; відсутність можливості для розвитку та реалізації.
Окрім внутрішніх чинниківіснуютьі зовнішні, серед яких найголовніші: зростання попиту на працю в
будівництві, сільському господарстві та сфері послуг у більшості країн Європи, які не мають змоги
задовольнятись власною робочою силою; легкість адаптації в європейських державах через відносну культурну
подібність (релігія, традиції, тощо); вища престижність проживання в тих чи інших країнах; значно вищі рівні
оплати праці, аніж в Україні.
Вище перелічені причини міграції робочої сили можна поділити на економічні та неекономічні. Для
пом’якшення негативного впливу міграції зумовленої економічними чинниками, насамперед,потрібно
покращити стан економіки країни, підвищити рівень життя населення, збільшити кількість робочих місць,
підвищити заробітну плату працівників до європейського рівняю. Щодо неекономічних причин, то необхідно
забезпечити умови для реалізації та розвитку потенціалу громадян на Батьківщині, вирішити соціальні
проблеми, виховати патріотизм серед населення, вирішити військовий конфлікт на Донбасі, тим самим дати
відчуття безпеки та миру.
Задля забезпечення вигідної для держави, легальної та найбільш ефективної праці для українських
мігрантів закордоном потрібно створити прозорі соціально-економічні умови для переказу коштів, інвестиції їх
в економікудержави, забезпечити правову форму виїзду та працевлаштування за кордоном.
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Отже, міграція трудової сили закордон – процес незворотній. Її неможливо повністю зупинити, можливо
тільки зменшити її обсяги, знизити негативний вплив на державу та суспільство, максимально ефективно
використати всі переваги, які вона дає. Для мігрантів робота за кордоном — це перш за все можливість
реалізуватися, заробити кошти для потреби власної сім’ї, накопичити заощадження, здобути досвід та навички.
Тому проблема полягає зовсім не в тому, що вони можуть виїхати, а в тому, щоб віднайти шляхи їх повернення.
1. Міжнародна організація з міграції [Електронний ресурс] // – Режим доступу:http://iom.org.ua 2.
Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку., Звіт 15 червня 2015 р. [Електронний ресурс] // – Режим
доступу: http://www.ifad.org
Капінос Ю. М.
студ. групи МА-42
Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. каф. ММП Бублик М. І.
РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Важливим для економічного зростання в будь якій із областей та країни в цілому є розвиток
інвестиційної діяльності. Підвищення інвестиційної привабливості якраз і полягає в забезпеченості наявного
обсягу інвестицій у найважливіших сферах життя. Криза, яка розпочалась у 2008 році, як вважають автори,
значно знизила інвестиційну позицію України та Львівської області.
Проблема розвитку інвестиційної привабливості країни займає одне з провідних місць серед
досліджуваних проблем. Серед науковців, які займались питаннями інвестиційної привабливості Львівської
області можна назвати Ю. Я. Ковальчук, В. Г. Федоренко, Н. С. Криштоф та інші.
Мета роботи полягає у визначенні основних факторів привабливості Львівської області, які стануть
вирішальними для вибору іноземних інвесторів.
Основні цілі інвесторів полягають в отриманні прибутку та якомога меншим ризикам. Львівська область має
одні з найкращих перспектив для іноземних інвесторів, так як, відповідає їх основним цілям. Саме тут є розвинена
телекомунікаційна мережа, значна частка новітніх галузей промисловості, значний ринок збуту, велика площа для
створення різноманітних підприємств, дешева робоча сила та зручне розташування самої області.
За даними статистики [1] станом на 1 липня 2015 року обсяг прямих іноземних інвестицій Львівщини
становив 777,4 млн. дол. США, або 60,6% від загальнообласного обсягу, що в розрахунку на одного мешканця
припадає 1035,3 дол. За І половину півріччя 2015 р. у підприємства Львівської обл. було залучено 4,1 млн. дол. США
прямих іноземних інвестицій від партнерів з 18 країн, що порівняно з січнем-червнем 2014 р. скоротились у 4 рази.
Значна частина інвесторів звертають увагу на промисловість, так як, вона займає провідне місце в
економіці країни за ресурсним потенціалом. Якщо говорити про Львівщину, то тут під час СРСР працювали
потужні заводи та потужні промислові об’єкти, що на жаль, після розпаду СРСР втратили свою привабливість
та стали збитковими. Це говорить про те, що на їх місці сьогодні можна створювати промислові об’єкти для
покращення економіки країни.
Важливим чинником для іноземних інвесторів у Львівській області є наявність значної робочої сили, що
саме для них вона є дешевою. У свою чергу, збільшення іноземних інвестицій покращить рівень зайнятості в
даному регіоні.
І звичайно, не менш важливою галуззю для зацікавлення інвесторів є туристична. Впродовж останніх
десятиліть туристична інфраструктура динамічно розвивається та забезпечує значний внесок у бюджет області.
Туристична індустрія у Львівській області є одна з найкращих в Україні і посідає перші місця за кількістю і
ступенем збереження пам’яток архітектури.
Розташування області – є важливим чинником для приваблення інвесторів. Найважливішими
інвесторами Львівської області є країни, які входять до складу Європейського Союзу. Станом на 1 липня 2015
р. найбільшими партнерами Львівщини є Польща (330,3 млн. дол.), Австрія (141,3 млн. дол.) та Кіпр (121,6 млн.
дол.), що зображено в табл. 1.
Таблиця 1
Структура прямих іноземних інвестицій у Львівську обл. за країнами станом на 01.07.2015 р.
№
1
2
3
4
5
6
7

Назва країни
Польща
Австрія
Кіпр
Віргінські острови (Брит)
Нідерланди
Швейцарія
Інші

Прямі іноземні інвестиції, %
42,5
18,2
15,6
5,1
3,3
3,1
12,2

Львівська область має достатньо потужні можливості в умовах розвитку інформаційної економіки, щоб
зацікавити іноземного інвестора для вкладу коштів. За даними державного агентства з інвестицій та управління
національними проектами України у 2014 р. Львівська область зайняла перше місце у рейтингу інвестиційної
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привабливості регіонів, що свідчить про потребу популяризації Львівщини в світі для ще більшого залучення
інвесторів.
1. Головне управління статистики у Львівській області [Електронний ресурс] : Режим доступу
http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/press/2015/r04_64.pdf

Климець Н. В.
студ. групи ОА-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Адамик В. В.
РОЗВИТОК ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Невід’ємною частиною сучасної дійсності є становлення й розвиток на основі загальносвітового
інформаційного й комунікаційного середовища Інтернет нової глобальної віртуальної економіки. Вона
докорінно відрізняється від економіки, що сформувалася в результаті промислової революції. Нова, або
віртуальна, економіка характеризується трьома основними ознаками: ключові види її економічної діяльності
носять глобальний характер; основними джерелами продуктивності й конкурентоспроможності є нові ідеї, нове
знання й обробка інформації; в основу її структури покладено мережі фінансових потоків.
Віртуальна економіка - економічна система, яка, незважаючи на наявність формальних ознак ринку,
функціонує всупереч ринковим критеріям та містить у собі неринкові стимули. Усім відомо, що сутність
процесу виробництва полягає у створенні вартості (value)[2] .
Передумовою появи такої економіки стала популярність електронного бізнесу, яка забезпечила високу
прибутковість у порівнянні з реальним бізнесом, і в рази скоротились витрати. Розвиток інтернет-бізнесу
призвів до розвитку праці, яка виконується через Інтернет, і до зосередження грошових коштів на віртуальних
рахунках. Це, у свою чергу, збільшило споживання товарів і послуг через Інтернет.
Головною особливістю віртуальної економіки є мобільність всіх процесів. Також в рамках віртуальної
економіки виникли так звані електронні гроші – засоби розрахунку між учасниками ринку.
Віртуальній економіці, як і ринковій, притаманна жорстка конкуренція. Це, перш за все, - іміджева конкуренція, за якої конкурентоспроможність економіки забезпечується завдяки репутації і рейтингам суб’єктів економіки. Механізмами такої економіки є ринкові сигнали, імідж суб’єкта економіки і різні поручительства та гарантії.
На жаль, є чинники, які стримують розвиток віртуальної економіки. Насамперед, це недосконала правова база
в сфері інтернет-торгівлі, нерозвиненість платіжних систем, недовіра до нових форм отримання товарів і послуг,
мала кількість товарів і послуг, пропонованих в бізнесі, завищення цін, наявність шахрайства [2] .
До переваг віртуальної економіки, порівнюючи її з реальною, фахівці відносять :
•
у віртуальній економіці переважно відсутня дозвільна та контролююча системи, тоді як у реальній –
суцільні проблеми з цими системами;
•
у віртуальній економіці не потрібно винаймати чи купувати офісні приміщення, робота проходить в
онлайн режимі (сучасний офіс – це відсутність офісу) - у реальній – потрібно витрачатися на офіси, наймати і
забезпечувати охорону, стикатися з ризиками рекету та рейдерства;
•
у віртуальній економіці швидші розрахунки та обслуговування клієнтів, у реальній – повільніші ;
•
у віртуальній економіці працівники працюють, кому де зручно, в комфортних умовах, вдома чи на
курорті, аби був доступ до інтернету, у реальній – персонал працює в офісі [1] .
Сучасні негативні умови для ведення бізнесу в Україні та розвиток високих технологій у світі сприяють
розвитку віртуальної економіки, тоді як реальний сектор економіки потерпаєвід корупційного тиску органів
влади, хабарного тягаря органів держконтролю.
Структурні зміни в економіці України протягом 1990-2015 років також свідчать на користь потенційно
можливого розширення сектору віртуальної економіки України та скорочення реального сектору української
економіки [1] .
Отже, віртуальна економіка дає змогу підприємствам у режимі реального часу швидко переміщувати
капітал між різними секторами державами, справлятися зі складнощами, пов’язанами з децентралізацією й
відмовою від вертикального управління, змінити спосіб спілкування компаній зі споживачами. Вона надає
набагато більші можливості порівняно із традиційною економікою для створення торгівельних марок, введення
інновацій, ціноутворення, продажу і визначає нові ринки й канали просування продукції на ринок.
1. Віртуальна і реальна економіка: переваги і недоліки[ Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.kushnir.mk.ua. 2. Нове явище в третьому тисячолітті – віртуальна економіка [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://money-news.te.ua.
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Котобей Ю.Р.
студ. групи ЕМЕм-12
Науковий керівник – ст. викл. каф. ММП Лакіза В.В.
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД КРИЗИ
Дослідженню питань ризик-менеджменту та управління фінансовими ризиками присвячена низка робіт як
вітчизняних, так й іноземних науковців [1–3]. Значний внесок у розроблення проблем управління фінансовим
ризиком здійснено В.В. Вітлінським, В. М. Гранатуровим, А. Б. Камінським, А. О. Старостіною та ін.
Характерною рисою фінансового ризику є те, що він обов’язково впливає на рух фінансових потоків та
спричиняє зміну структури фінансових активів торгово-посередницького підприємства. В результаті
виникнення будь-якого виду економічного ризику обов’язково призведе до виникнення фінансових ризиків.
Крім того використання будь-якого способу мінімізації економічного ризику призводить до зміни рівня та
структури фінансових ризиків функціонування підприємства.
Крім того суттєвою особливістю фінансового ризику є те, що він виникає на усіх етапах виробничогосподарської діяльності торгово-посередницького підприємства. Виявлення такого ризику є абсолютно
різними: наприклад, відсотковий при кредитуванні діяльності підприємства, ризик платоспроможності при
реалізації готової продукції тощо.
Під фінансовим ризиком слід розуміти випадковий характер формування фінансових потоків, які
виникають під час функціонування суб’єкта [4, с. 19]. Економічний ризик є ступенем відхилення економічного
критерію від прогнозованої величини і мстить в собі чіткий економічний зміст. Фінансовий ризик включає в
собі імовірність відхилення вартості, яка формується на основі цього економічного змісту та розподіляється та
перерозподіляється за допомогою фінансів. Отже, фінансовий ризик – це явище, яке виявляється в
нестабільності економічного середовища під час функціонування фінансів. На нашу думку, фінансовий ризик –
це різновид ризику, що виникає в процесі фінансово-економічного функціонування суб’єкта господарювання,
коли причинно-наслідковий результат або способи його досягнення відрізняються від наперед визначених цілей
та нормативних показників, а отримані відхилення мають вартісний характер [3, c. 85].
На основі опрацювання літературних джерел [1-6] можна стверджувати,що основними видами
фінансових ризиків, які генеруються невизначеністю зовнішніх та внутрішніх умов реалізації фінансової
діяльності торгово-посередницького підприємства, є: ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик
зниження фінансової стійкості, кредитний, відсотковий, інфляційний, валютний, депозитний, податковий та ін.
Фінансовий ризик виникає в процесі фінансової діяльності або ж реалізації фінансових угод.
З точки зору торгово-посередницької підприємницької одиниці важливо знати, що в умовах інфляції
(дефляції) суттєво змінюються умови економічної діяльності. Ризикові ситуації, з якими може стикатися
підприємець в умовах активізації інфляційних процесів, наступні: девальвація національної грошової одиниці,
введення експортно-імпортних обмежень, введення державного контролю за цінами з метою контролювання
інфляції, складність отримання кредитів нестабільність відсотків за ними, зростання дебіторської
заборгованості і збільшення періодів інкасації, ускладнення оцінювання ефективності роботи з іноземними
контрагентами, можливий відтік капіталу з країни за умов зростання інфляції, соціальні та політична
нестабільність та ін.
Відомо, що за умов збільшення інфляції зменшується вартість фінансових активів і зростає
привабливість відстрочених фінансових зобов'язань. Спадає купівельна спроможність населення, що спричиняє
скорочення попиту на продукцію суб’єктів господарювання, якщо вони виробляють товар еластичного попиту.
Підприємницькі одиниці одержують повернення кредитів «знеціненими коштами» у випадку, коли вони
надавали кредити до і в процесі активізування інфляції. Ростуть також витрати виробництва унаслідок інфляції
витрат, нарощується процес монополізації всіх ринкових сегментів. В зв'язку з цим зростає імовірність
банкрутства торгово-посередницьких підприємницьких одиниць. У країнах з високим рівнем інфляції
рекомендується затягувати розрахунки з постачальниками і кредиторами, прискорювати інкасацію грошових
засобів, що їм належать, та інвестувати надлишкову готівку або ж її репатріювати.
Коливання на валютному ринку та валютний ризик, який, як наслідок, виникає, також здійснюють вплив
на функціонування торгово-посередницьких підприємницьких одиниць. Фігурує думка, що з погляду
довгострокової перспективи зменшення вартості валюти сприяє економічному зростанню і збільшенню ділової
активності в країні. Однак це лише теоретичний висновок, оскільки наслідки коливань (зокрема зниження
валютного курсу в короткостроковому періоді) породжують цілий ряд проблем.
Отже, пропонованими положеннями ризик-менеджменту за даних умов можуть бути наступні:
диферсифікування капіталу, інноваційність, креативність щодо реагування на потреби ринку, виготовлення
товару нееластичного попиту, пропонування інформаційних, консалтингових, аутсорсингових та ін. послуг
бізнесу, інвестування коштів у самонавчання (покращення фахового рівня), акцентування на якості
виготовленої продукції (наданих послуг).
1. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В. В. Вітлінський, П. І.
Великоіваненко. — К. : КНЕУ, 2004. — 480 с. 2. Риск-менеджмент: Учебник / В. Н. Вяткин, И. В. Вяткин, В. А.
Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон; Под. ред. И. Юргенса. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2003. – 512 с. 3. Управление риском в рыночной экономике / В. Н. Вяткин, В. А.
Гамза, Ю. Ю. Екатеринославский, Дж. Дж. Хэмптон. – М.: ЗАО «Изд- во «Экономика»», 2002. – 195 с.
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4. Диба М.І. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства/ М.І. Диба//
Фінанси України. – К.: Преса України, 2010. – № 3. – С. 22 – 28 . 5. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент: уч. пособ.
/ А. Н. Фомичев. — М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0 », 2004. — 292 с.6. Савлук М. І. Роль
схем торгово-посередницьх операцій на зовнішніх ринках / М. І. Савлук ; КНТЕУ - К.: Банківські операції, 2000.
- 345 с. 7. 166AS/NZS Risk Management Standart4360:1999 [Електроннийресурс]. — Режимдоступу :
http://www.riskmanagement.com.ua
Коханець Н.Я.
студ. групи ОА-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП В. В.Адамик
ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ У ЄВРОПУ
Нинішній рік, що відзначився ескалацією конфліктів у Лівії та Сирії, обіцяє новий рекорд за кількістю
мігрантів, які намагатимуться потрапити в Європу через Середземне море. Торік їх було не менше 170–220 тис.
Серед біженців також чимало вихідців із країн південніше Сахари, які втікають у Європу від злиднів та голоду,
епідемії Ебола, збройних конфліктів. У результаті, кількість жертв цього людського виходу вже б'є всі рекорди.
За останні півтора року, за приблизним даними (бо точну кількість встановити важко), в Середземному морі
потонуло не менше 5 тис. осіб, із них 1,8–2 тис. — з початку нинішнього року.
Отож трагедія в Середземному морі вкотре примусила Євросоюз шукати спільні підходи у вирішенні
проблеми мігрантів. І хоча, на визнання багатьох європейських експертів, ця проблема не набагато
поступається за важливістю питанням подолання наслідків економічної кризи, лідери ЄС приділяють їй зовсім
мало уваги, якщо рівень цієї "уваги" вимірювати рівнем запланованих видатків. Виходить, для Євросоюзу
питання життя і смерті тисяч людей — значно менший пріоритет, ніж, наприклад, порятунок банків Греції.
Однак проблема вироблення спільної міграційної політики у рамках ЄС має не тільки економічну та
гуманітарну складову, — на неї великою мірою впливають політичні розбіжності. Країни півночі й півдня
Європи, країни "периферії" та ті, що розміщені всередині континенту, все ще обстоюють різні підходи. І поки
що ніякі людські трагедії не здатні примусити їх діяти одностайно.
Виникнення кризи біженців в Європі спровокували дві ключові причини. По-перше, безперервна низка
внутрішніх та міжнародних конфліктів навколо Південного та Східного Середземномор'я, а також на території
різних арабських та африканських країн. Вони призвели до значного погіршення умов життя десятків мільйонів
людей, а часом і до повної гуманітарної катастрофи. По-друге, становлення потужної системи міжнародного
бізнесу з транспортування людей в Європу. Як відомо, війни у цих регіонах відбувалися і раніше, проте
подібних добре організованих потоків людей тоді не було. Це говорить про те, що існує сильна міжнародна
кримінальна система з рекрутингу потенційних біженців і їх доставки до місця призначення в європейські
країни.
Таким чином, нинішні безперервні потоки біженців до кордонів Європи – це наслідок поєднання двох
вищеописаних факторів: затяжні війни і кримінальна міжнародна система з транспортування людей.
Сьогоднішня криза продемонструвала, що міжнародної системи надання допомоги біженцям не існує,
але при цьому активно процвітає міжнародний кримінальний бізнес, спекулюючий на людському нещасті.
Зокрема, в тих регіонах, звідки тікають біженці, є чимало благополучних країн з великою кількістю
вільних грошей – ті ж Саудівська Аравія, Катар або ОАЕ, які і в культурному плані набагато ближче до
стражденних держав та їх населення. Але міжнародної системи надання допомоги мігрантам не існує, тому
відповідальність перекладається на далеку Європу, про яку поширюється різна інформація, мовляв, там цих
людей будуть нескінченно утримувати, годувати, там біженці побачать мир та спокій, доброзичливе до себе
ставлення.
Таким чином, цю проблему потрібно виносити на більш високий глобальний рівень. Зокрема, на рівень
ООН. Це допомогло б рухатися у бік вироблення глобальної політики в галузі біженців, і не перекладати всю
відповідальність на Європу.
Тут, до речі, дуже важливим є залучення Туреччини, що намагається самоусунутися від вирішення
проблем біженців. Вони досить швидко залишають територію країни в напрямку Греції та інших країн ЄС.
Тобто, влада Туреччини воліє взагалі не втручатися, хоча основні логістичні та організаційні центри
міжнародного кримінального бізнесу по переправі людей знаходяться саме в цій країні.
Так, дуже важливо домогтися безпосередньої участі у вирішенні цієї кризи країн, котрі безпосередньо
межують з конфліктними зонами та зонами соціального лиха.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАСТОСУВАННЯ
СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ)
Однією з передумов реалізації стратегії розвитку світового господарства є впровадження концепції
сталого економічного розвитку та механізмів «зеленої» економіки, які були покладені в основу саміту ООН
«Ріо+20». До пріоритетних напрямів віднесено екологічну модернізацію економіки і формування нових
«зелених» галузей: малої гідроенергетики, вітрової чи сонячної енергетика та біоенергетика. Зокрема,
екологічна модернізація представляє собою використання вторинних енергетичних ресурсів, оснащення
очисним обладнанням, модернізацію очисних установок[1].
За оцінкою науковців вичерпність органічних ресурсів (зокрема, палива) очікується через 30-40 років, в той
час як близько 80% енергії отримується з так званих невідтворювальних ресурсів: газ, нафта, вугілля[2].Тому на
сьогодні особлива увага приділяється активізуванню використання відновлювальних ресурсів: сонячному
випромінюванню, вітровій енергії тощо[2]. Наприклад, Україна, яка на сьогодні має значну залежність від поставок
органічного палива в обсязі близько 60%, володіє суттєвими перевагами у порівнянні з Європейськими розвинутими
країнами щодо обсягівсередньорічного потенціалу сонячної енергії: 1235 кВт.г/м в України, Польща – 1080 кВт.г/м,
Німеччина – 1000 кВт.г/м. Особливо сприятливе розташування південних областей дає змогу виробляти
електроенергію протягом року. [3]. Потенціал сонячного випромінювання України наведено на рис. 1.
На прикладі Німеччини, можна спостерігати стрімкий розвиток поновлювальних джерел енергії. У липні
2015р. було зафіксовано 5,18 ТВт/г, що дорівнює виробітку енергії на атомних станціях,які забезпечили 26,2%всього
виробництва електроенергетики в ФНР[5].Отже, перспективавикористання альтернативної енергетики існує.

Рис. 1. Потенціал сонячного випромінювання України
До переваг застосування сонячних батарей доцільно віднести: мобільність, тривалий час зберігання,
невичерпність, загальнодоступність. Загальний термін використання такої батареї складає 30 років завдяки
відсутності рухомих частин. Виготовлення батарей має переваги і у використані сировини: 1 кг кремнію,
вартість якого становить на 05.10.2015р. 2380 дол./т., дає стільки ж енергії, як 100 тонн нафти (вартість станом
на 06.10.2015 р. 36 891 дол./т) і 1 кілограм збагаченого урану. [4].
Україна активно долучається до впровадження сонячних батарей, зокрема, в домашніх господарствах.
Так, на Буковині власником будинку було встановлено фотогальванічні батареї площею 150 м2, які
виробляють2300кВт/місяць або15600 кВт/рік. Вартість закупівлі і встановлення обладнання склала 9 000 євро.
За підрахунками окупність проекту складе 7 років. Перевагою проекту є не лише перехід на альтернативні
джерела енергії окремих господарств, а й продукування електроенергії та її продаж електромережам по
«зеленому тарифу». Згідно чинного законодавства, ті домогосподарства, які встановили установки станом на 1
січня 2015 року, будуть продавати електроенергію по ціні 36,2 євроценти кВт/год., що порівняно з Німеччиною
(19,5 євроцентів кВт/год.) є дуже привабливо. Проблемами залишаються: порядок оподаткування доходів
фізичних осіб (на сьогодні – 15% з отриманого доходу), індексація «зеленого тарифу»по відношенню до
вартості іноземної валюти і тривалий період окупності[6].
Для бізнес-середовища використання запропонованого вище альтернативного джерела енергії може
створити додаткові джерела доходу через продукування та реалізацію надлишкової електроенергії та
забезпечити власну енергетичну незалежність. Очікуваний прибуток для бізнесу буде отриманим за рахунок
різниці між собівартістю виробництва сонячної електроенергії (60$ за 1кВт/год. у 1970р.; 1$ за 1кВт/год. у
1980р.; 0,2 – 0,3$ за 1кВт/год. на сьогодні) та доходом від продажу за «зеленим тарифом». Завдяки цьому попит
на сонячні батареї зростає на 30% на рік.
1. Електронний ресурс // – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1237/ 2. Електронний ресурс] // –
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ЗНАЧЕННЯ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ
ДЛЯ ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
Енергетика поступово стає однією з найбільш актуальних проблем нинішнього століття. Питання
енергозбереження вперше зайняло суттєве місце серед західних країн світу на початку енергетичної кризи
(1972р.). Україна належить до країн енергодефіциту, яка задовольняє свої паливно-енергетичні потреби за
рахунок власних ресурсів менш ніж на 50%. Енергоємність ВВП в Україні нині майже більш, ніж удвічі вища
енергоємності такого продукту промислово розвинених країн і продовжує зростати [1].
В даний час споживання енергії є істотною статтею витрат для підприємств промислової і виробничої
сфери. Підприємства не можуть контролювати ціни на енергоносії, політику уряду і глобальну економіку. Ці
факти дозволяють констатувати, що в ситуації, яка склалася в сфері енергозбереження, підвищення
енергетичної ефективності є необхідною умовою для економічного розвитку. Одним із шляхів забезпечення
ефективної реалізації енергозбереження на підприємстві є формування відповідної системи енергозбереження.
Тому для підвищення економічної ефективності стратегічним напрямом державної політики розвитку
економіки та соціальної сфери стає підвищення енергозбереження. Ця політика реалізується шляхом
розроблення нових енергозберігаючих, маловідходних та безвідходних технологій; ефективних систем та
засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення, організації інтегрованого
енергетичного та економічного менеджменту, впровадження системи бізнес-адміністрування екологічної
сфери.
Бізнес-адміністрування – це діяльність, спрямована на системний підхід до покрокової та узгодженої
організації всіх процесів господарської діяльності та аспектів функціонування підприємства з метою ритмічної
роботи організації, задоволення потреб споживачів та дотримання високих темпів зростання обсягів реалізації,
формування та дотримання позитивного іміджу підприємства, ефективного використання всіх видів ресурсів,
взаємодії з громадськими, профспілковими та державними установами, забезпечення мотивації удосконалення
професіоналізму та умов для кар’єрного зростання працівників в процесі досягнення цілей діяльності
організації та зростання вартості компанії.Принципи бізнес-адміністрування були сформульовані на основі
спостережень і досліджень, тому вони є узагальненням практичного позитивного досвіду і ґрунтуються на
певних законах і закономірностях суспільного розвитку. Їх використання дає свого роду ефект “прокладеної
лижні”, коли відомо, що треба робити для того, щоб уникнути невдач. Тому знання і врахування принципів
бізнес-адміністрування є важливою умовою побудови ефективної системи енергозбереження [2].
Сутність даних принципів в сфері енергозбереження полягає в наступному: організація повинна
визначити свою енергетичну політику і забезпечити виконання зобов’язань по відношенню до функціонування
системи бізнес-адміністрування; організація повинна розробити план (програму) досягнення цілей і виконання
завдань політики ; для ефективної реалізації енергоощадної програми організація повинна визначити і віднайти
можливості і механізми, необхідні для досягнення цілей і виконання завдань енергетичної політики;організація
повинна забезпечити необхідну оцінку, моніторинг і вимір енергетичних показників своєї діяльності[3;4]. У
цьому сенсі систему бізнес-адміністрування в сфері енергозбереження варто розглядати як організуючу
структуру, що повинна знаходитися під постійним спостереженням; організація повинна перевіряти і постійно
поліпшувати свою систему енергетичного менеджменту.
Основний ефект від дотримання вище згаданих принципів бізнес-адміністрування системи
енергозбереження визначається за допомогою загального соціально-економічного результату. Загальний
соціально-економічний результат полягає у підвищенні рівня оплати праці, збільшення ефективності
виробництва і збереженні ресурсів.
1. Модернізація механізмів розвитку малого та середнього бізнесу [Текст] : монографія / [А.І. Бутенко,
М.П. Войнаренко, В.І. Ляшенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті, Донец.
облдержадмін. та ін. – Донецьк : ІЕП, 2011. – 325 с. 2. Царенко О. Основи екології та економіка
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Кадацький,. - 2-е вид., стереотипне. - Суми: Університетська книга, 2004. - 399 с. 3. Потай О.А. Формування
інтегрованої системи екологічного менеджменту промислових під- приємств // Наук. вісник НЛГУ. — 2009. –
216 с.4. Семенов В.Ф., Михайлюк О.Л. (ред.) Екологічний менеджмент: Навч. посібн. — Київ, Центр навчальної
літератури, 2004. — 407 с.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ
Сьогодні для розвитку економіки багатьох країн значною проблемою стає обмеженість ресурсів, зокрема
енергетичних. З кожним роком все гостріше постає питання не лише про підвищення ефективності
використання традиційних джерел енергії та їх безвідходне використання, але й про пошуки нових видів
енергії. На нашу думку, незважаючи на те, що левову частку в загальному обсязі виробництва енергії займають
традиційні джерела, питома вага альтернативної енергетики, буде зростати щорічно.
Насвітовомуринкупопитнаальтернативнуенергіюмаєстійкутенденціюдозростання,
цепов’язанозобмеженістюресурсівдляотриманняенергіїізтрадиційнихджерел,
постійнимподорожчаннямпаливно-енергетичнихресурсів,
необхідністюохоронидовкілля,
наявністюдоступудодешевихджерелвиробництваенергії.
Альтернативна енергетика – це енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні
енергії з відновлюваних джерел. До відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) включають: енергію сонячного
випромінювання, вітру, морів, річок, біомаси, теплоти Землі, вторинні енергетичні ресурси, які існують
постійно або виникають періодично у довкіллі Основна їх спільна риса – це невичерпність та відносна
екологічна безпека [1].
У сучасному світі близько 144 держав світу в тому числі і Україна проголосили альтернативну або ж як її
ще називають «зелену» енергетику пріоритетом політики задля збереження навколишнього середовища.Світ
активно переорієнтовується на "зелені" види енергії, і це підтверджують цифри. У 2013 році майже чверть
світового споживання енергії - 22,1% - булозадоволеноз відновлюваних джерел: ГЕС(16,4%), ВЕС (2,9%),
біомаса (1,8%), СЕС (0,7%), геотермальна енергетика та енергія океану (0,4%).За даними Програми ООН по
навколишньому середовищу (UNEP) сумарні інвестиції в 2014 році у поновлювані джерела енергії у світі
зросли на 17% і досягли 270,2 млрд. доларів. У 2014 році, до п’ятірки лідерів за інвестиціями в альтернативну
енергетику входить: Китай (83,3 млрд. дол.; +39%), США (38,3 млрд. дол.; +7%), Японія (35,7 млрд. дол.;
+10%), Бразилія (7,6 млрд. дол.; +93%) та Індія (7,4 млрд. дол.; +14%). Країни Євросоюзу забезпечили сумарний
приріст у 1% - близько 57,5 млрд доларів - завдяки розвитку офшорної вітроенергетики [2].
Велика кількість країн активно застосовують економічні стимули для популяризації використання
альтернативних і нетрадиційних джерел енергії. Наприклад, у Швеції застосовують такі економічні стимули як:
звільнення від енергетичного податкустроком на 5 років, субсидії держави для реконструкції старих будинків,
спрощене одержання дозволів на будівництво вітрових електростанцій. В Японії розроблено спеціальні
енергозберігаючі системи, які передбачають установку в усіх приміщеннях будинку датчиків температури й
споживання електрики. Після цього дані аналізуються комп'ютеромтаобирається оптимальний режим
температури й витрати електроенергії в приміщеннях. У США запроваджено програму підтримки американців,
згідно якої покупці теплоізоляційних матеріалів для своїх будинків і енергозберігаючого устаткування можуть
прямо в магазині одержувати субсидії з бюджету. Розмір знижки становить до 50% від суми покупки, але не
більше 3 тис. дол. У штаті Коннектикут (США) успішно діє фінансова програма, що заохочує
енергоефективний бізнес. Власники бізнесу, які вирішили підвищити енергоефективність свого підприємства,
можуть розраховувати на істотну знижку від енергозбутових компаній, а також безвідсотковий кредит на
впровадження нових технологій [3].
Узагальнюючи вищезазначене, варто зазначити, що розвиток альтернативної енергетики набирає обертів
у світі. Вченими розробляються нові технології, які допомагають підвищити ефективність використання
відновлюваних джерел енергії, і ця галузь має довгострокові перспективи. Важливим аргументом на користь
розвитку альтернативної енергетики є те, що вона активно розвивається в багатьохкраїнах світу, серед яких є
розвинені країни та країни, які розвиваються.
1. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] // – Режим
доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2013/n23/8.pdf; 2. За рік у світі в альтернативну енергетику інвестовано
$270 млрд.[Електронний ресурс] // – Режим доступу: http://eircenter.com/news/za-rik-v-alternativnu-energetikuinvestovano-$270-mlrd/; 3. Світовий досвід управління енергозбереженням[Електронний ресурс] // – Режим
доступу: http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/ EUPMG/2013/EUPMG213/Surmel.pdf
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ПІДПРИЄМНИЦТВА
В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ ПІСЛЯ ЇХ ПРИЄДНАННЯ ДО ЄС
Сьогодні до Європейського Союзу входять 28 європейських держав з населенням понад 505 млн. людей.
З країн Східної Європи до ЄС входять:Польща, Чехія, Словаччина, Хорватія, Республіка Македонія,
Словенія, Чорногорія, Румунія, Греція, Угорщина, Молдова, Литва, Латвія, Естонія.
Після вступу до ЄС дані країни були на різних стадіях розвитку, проте загалом економічна та політична
ситуація у кожній з них однозначно покращилась. Наприклад, доходи нових жителів ЄС за роки реформ
подвоїлися. Лише через чотири роки після вступу до ЄС ВВП трьох країн Балтії досягав 100-150% від рівня
1989 року. У 2002 році Чехія і Польща отримали прямих іноземних інвестицій в десять разів більше, ніж у
середньому на початку 1990-х, а Словаччина – у 30 разів. Великими інвесторами в нові країни виступили старі
члени ЄС, передусім Німеччина, а також США. З травня 2004 року Польща отримала від ЄС чистої допомоги
на суму понад 336 млрд. євро, що майже дорівнює ВВП країни в 2013 році [2].
Також стало простіше почати бізнес у деяких сферах, а зокрема, і у ІТ-сфері, адже Європа стала більш
відкритою до цих країн і програмісти змогли без проблем продавати свій продукт у країни Євросоюзу.
Також пожвавішав рух науковців, обмін знаннями та технологіями між країнами, що значно
пришвидшило прогрес у ІТ-галузі.
Загалом Євросоюз інвестує у ІТ - технології близько 1200 трильйонів доларів щорічно [4].
У сфері міжнародного туризму ми можемо також спостерігати значні зрушення. Після відкриття
європейських кордонів у країнах Східної Європи різко зросла кількість туристичних поїздок, а також
збільшилися інвестиції у дороги, інфраструктуру та різноманітні туристичні центри (лижні курорти, ресторани,
реставрація замків, тощо). Наприклад, у минулому році Польщу відвідало 86 мільйонів туристів, в той час як в
Україні цей показник становив 23 мільйона туристів.[3]
Що ж до сфери енергозбереження, то в Євросоюзі існують чіткі вимоги і правила, які спрямовані на
оптимізацію енерговитрат, яких повинна дотримуватись кожна країна-член ЄС.
Політика енергозбереження є одним з найголовніших пріоритетів у Євросоюзі. Європейці постійно
працюють над вдосконаленням різноманітних систем та пристроїв, що економлять енергію, а виробники, що
дотримуються і просувають ідею енергозбереження винагороджуються державою [1]. Кожна країна, що
входить до ЄС повинна сумлінно дотримуватись визначених пунктів програми енергозбереження. До прикладу
в країнах Східної Європи відбувся швидкий перехід від ламп розжарювання до економних ламп [4].
Зокрема, зараз саме розробляється проект закону, внаслідок дотримання якого очікують зекономити 910% енергії до 2020 року. Зараз статистика економії у країнах ЄС становить 2% [5].
Загалом, вступ країн Східної Європи до ЄС сприяв розвиткові абсолютно усіх сфер підприємництва у
цих країнах, зокрема: сфери міжнародного туризму, оскільки стало набагато простіше пересуватися країнами
Євросоюзу; сфери ІТ-технологій, оскільки ринок став більш відкритим і зросли інвестиції у дану сферу, а також
сфери енергозбереження, оскільки у ЄС є дуже чіткі вимоги і методи її регулювання.
Отже, країни Східної Європи, що вже увійшли до ЄС, оцінюють входження в загальноєвропейський
ринок як велике, якщо не головне досягнення, оскільки прийнявши таке відповідальне рішення в минулому,
громадяни забезпечили велике і світле майбутнє своїм країнам.
1. Електронний ресурс // - http://gazeta.dt.ua/macrolevel/integraciya-do-yes-dosvid-polschi-ta-viklikidlya-ukrayini-_.html 2. Електронний ресурс // http://ua.korrespondent.net/world/3209116-korrespondentskhidnyi-ekspres-yak-zminylysia-krainy-skhidnoi-yevropy-pislia-pidpysannia-uhod-pro-asotsiatsiui-yvstupu-do-yes
3.
Електронний
ресурс
//
-http://www.ukrinform.ua/rubric-iac/1656546polshcha_v_e_s_10_rokiv_ruhu_vpered_1934596.html 4. Електронний ресурс // - http://www.polradio.pl/5/38/
Artykul/205427 5. Електронний ресурс // - https://www.cia.gov/library
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ У РОЗВИТОК ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ
Сучасний світ характеризується стрімким прогресом у сфері поширення та розвитку інформаційних
технологій. Інформаційні технології (ІТ) є одними з найважливіших досягнень людства і дедалі активніше
застосовуються у різних сферах діяльності. Їх використання створює сприятливі умови для розвитку економіки
і міжнародних відносин, формує конкурентний потенціал держави [1].
Інтеграція України у світовий інформаційний простір та висока якість вітчизняних трудових ресурсів
дозволяють посилювати позиції вітчизняних фахівців у галузі інформаційних технологій (ІТ) на світовому
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ринку. В умовах обмеженого попиту на послуги з розробки ІТ продуктів на внутрішньому ринку, розвиток ІТтехнологій в Україні дозволяє забезпечити зайнятість фахівців з ІТ при достатньо високому рівні оплати їх
праці [2]. В Україні існує п’ять потужних центрів інформаційних технологій: Київ, Львів, Харків,
Дніпропетровськ і Одеса. Найбільшими ІТ-компаніями в Україні є «Miratech», «SoftServe», «Luxosf»,
«Softengi», «ELEKS», які входять до Топ-100 кращих аутсортингових компаній світу.
Сьогодні основним джерелом інвестицій у компанії-розробники програмного забезпечення, що
працюють у сфері ІТ, є їхні внутрішні фінансові ресурси.Також для розвитку вони намагаються
використовувати зовнішні джерела: заощадження власників, венчурні капітали та банківські кредити. Крім
того, компанії випускають облігації на внутрішньому та міжнародному ринках, здійснюють приватне
розміщення акцій. Загалом, у 2014 році обсяг інвестицій в основний капітал за видом економічної діяльності
«Комп’ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг» становив 8793 тис.грн. [3].Але попри
високу інвестиційну привабливість цього сектора, обсяг капіталовкладень у ІТ-індустрію України в розрахунку
на одного мешканця в десятки разів менший, ніж у країнах Східної Європи.Недостатній рівень інвестицій
зменшує можливості для інтенсивного розвитку ринку ІТ-послуг у країні, тому для розширення обсягу послуг у
подальшому необхідно створити сприятливі умови для залучення інвестицій, у тому числі і прямих іноземних.
Існує низка основних чинників, які суттєво стримують процес залучення інвестицій та розвитку сегмента
інформатизації. До таких відносять відсутність податкових стимулів та нестабільність політичної ситуації, що
викликає недовіру інвесторів. Крім того, існують значні проблеми із законодавчою базою, що також не викликає
довіри інвесторів до вітчизняного ІКТ-ринку та зменшує фактичні доходи суб’єктів цього ринку.Одним з дійових
механізмів, який може забезпечити надходження інвестицій, є створення ІТ-технополісів.
Для забезпечення сталого розвитку ІТ-технополісів необхідно використовувати широкий спектр заходів
зі стимулювання інноваційних процесів. По-перше, необхідно стимулювати попит громадян на придбання
комп’ютерної техніки, що призведе до зростання попиту на програмне забезпечення фізичних та юридичних
осіб. Досягнути цього можна внаслідок здійснення певних кроків: розширити кількість послуг, які надаються
органами державної влади населенню та бізнесу за допомогою використання інформаційних технологій та
доступу до Інтернету; прискорити впровадження персональних комп’ютерів у навчальний процес у навчальних
закладах усіх рівнів акредитації; зменшити вартість комп’ютерів для громадян шляхом надання податкового
кредиту та удосконалення системи кредитування населення на придбання комп’ютерів.На державному рівні
необхідно реалізувати стратегію, яка б дозволила збільшити інвестиції у ІТ-сектор. Дієвими кроком є сприяння
експорту програмного забезпечення та ІТ-послуг, діяльності електронних магазинів, бірж і банків, а також
проведення заходів із детінізації діяльності в сфері розробки програмного забезпечення [4].
1. Бойко Н.Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій /Н. Бойко. - Вісник
Національного університету "Львівська політехніка".— 2012. — № 744, с.271-277 2.”Щодо потенціалу і
перспектив розвитку ІТ-аутсордингу в Україні". Аналітична записка / Національний інститут стратегічних
досліджень
при
Президентові
України
[Електронний
ресурс]:
Режим
доступу:
http://www.niss.gov.ua/articles/1301/ 3.Капітальні інвестиції за видами економічної діяльностіза січень-грудень
2014
року
/
[Електронний
ресурс]:
Режим
доступу:
http://www.zt.ukrstat.gov.ua/StatInfo/kapinvest/invest_2014.htm4.Звідки
прийти
ІКТ-інвестиціям?
/HITECHBETA[Електронний ресурс]: - Режим доступу:http://hi-tech.ua/article/zvidki-priyti-ikt-investitsiyam/

Топоровський В.Я.
студ.групи МА-24
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Гнилянська Л. Й.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ІТ ПІДПРИЄМСТВА
Формування потенціалу ІТ-підприємства є процесом ідентифікації та створення спектру підприємницьких можливостей, його структуризації та побудови певних організаційних форм, задля стабільного
розвитку та ефективного відтворення. Він представляє собою складну економічну систему, яка має певні
властивості, тому необхідно враховувати чинники, які впливають на всі його складові та забезпечують
ефективне їх використання.
Чинники, що впливають на формування та розвиток потенціалу ІТ-підприємства діляться на внутрішні
(стратегія ІТ-підприємства, досвід і навички менеджерів, необхідні для реалізації намічених планів, принципи
організації та ведення бізнесу, якими керуються на підприємстві, моральні цінності й амбіції керівників, а
також загальноприйняті в рамках підприємства цінності та культура) та зовнішні (економічні, соціальні,
природні, політико-правові, соціокультурні, технологічні, ринкові умови та інші залежно від сфери їх вливу на
складові потенціалу).
Існує декілька основних принципів формування потенціалу ІТ-підприємства:потенціал підприємства є
складною системою, що складається з елементів які можуть заміщати один одного, тобто вони є
альтернативними; потенціал підприємства не можна сформувати лише додаванням елементів, тому що він є
динамічною системою; під час формування потенціалу підприємства діє закон синергії його елементів;
потенціал підприємства може трансформуватися внаслідок чого з’являються нові складові елементи; елементи
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потенціалу підприємства функціонують в сукупності, тому що неможливо розкрити повністю можливості
підприємства розкривши окремо складові його потенціалу; всі елементи потенціалу об’єктивно пов’язані з
функціонуванням та розвитком підприємства; складові потенціалу можуть характеризувати продукцію та
послуги, що виробляються на підприємстві.
Ефективне використання потенціалу ІТ-підприємства означає можливість для підприємства одночасно і
раціонально використовувати всі наявні ресурси для досягнення високих кінцевих результатів і задоволення
потреб замовника в якісній продукції.
Юхман М. І.
студ. групи ОА-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Адамик В.В.
МОЖЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ ІМІГРАНТІВ У ФРН
Малий та середній бізнес – це соціально-економічні фундаменти, без яких не може стало розвиватися
будь-яка інноваційно-орієнтована держава, а також найпривабливіші сфери прибутку у будь-якій країні. Маючи
підприємницький хист, фінансові можливості та бажання вести власну справу будь-хто може стати
підприємцем невеликої компанії.
Питання про ведення власного бізнесу є актуальними не тільки в межах власної держави, але й за її
кордонами.
Науковий інтерес представляють можливості ведення малого та середнього бізнесу для іммігрантів у
Федеративній Республіці Німеччина – одній з найстабільніших держав у Європейському Союзі.
Впродовж минулих років Німеччина неохоче приймала тих, у кого був відсутній солідний стартовий
капітал і досвід ведення справ. У даний час бізнес-міграція до Німеччини значно спростилася. Це сталося після
того, як влітку 2012 року в силу вступив закон "Про перебування, промислову діяльність та інтеграцію
іноземців". Цей документ скасував серйозні обмеження, які існували для тих підприємців, що розраховували на
отримання виду на проживання. Прийнятий закон зняв планку величини мінімальних вкладень. До цього
бізнес-імміграція до Німеччини була можлива при стартовому капіталі в двісті п'ятдесят тисяч євро. Скасовано
також і обов'язкову умову про створення мінімум п'яти робочих місць.
Діючі до літа 2012 року нормативні акти вимагали від іноземного громадянина складання бізнес-плану,
який ретельно розглядався спеціальною компетентною комісією. При цьому вона схвалювала тільки ті плани,
які представляли для країни особливий економічний інтерес. На сьогодні діяльність підприємства жорстко не
перевіряється.
Значні зміни торкнулися і переліку претендентів на ведення бізнесу. Тепер свою справу в Німеччині
можуть відкрити іноземні студенти, які закінчили німецькі вузи. До цього закону вони могли затриматися в
країні тільки за умови працевлаштування в якості найманого працівника в яку-небудь компанію. Випускники
можуть відкрити свій бізнес тільки за набутою ними спеціальності.
У Німеччині тих людей, які ведуть власну справу, поділяють на дві групи. До першої відносять
бізнесменів. У другу групу входять ті, хто володіє "вільними професіями", так звані, фрайберуфери.
Бізнесмени-початківці стикаються з проблемою вибору організаційно-правової форми компанії. У
німецькому законодавстві передбачено кілька їх видів. Але найактуальнішим для іммігрантів є товариство з
обмеженою відповідальністю, так як при цьому засновниками можуть бути фізичні або юридичні особи. Варто
мати на увазі, що відповідальність за допущені правопорушення вони несуть в обсязі своєї частки. Засновники
таких підприємств можуть не мати німецького громадянства.
Наступним етапом відкриття невеликої справи в Німеччині є реєстрація малого бізнесу, для чого
німецьке законодавство передбачає спрощену систему. Невеликим фірмам достатньо стати на облік в
торговому представництві за місцем свого знаходження. При віднесенні підприємства до малого бізнесу
враховується його розмір річного прибутку.
Є й інші шляхи відкриття невеликого бізнесу в Німеччині, а саме купівля малого бізнесу. Ведення своєї
справи в цій економічно розвиненій країні є можливістю отримання гарантованих доходів. Рекомендується
здійснити це за допомогою компанії-посередника. Професіонали нададуть послуги не тільки з придбання, але і
проконсультують по напрямку використання діючого готового бізнесу.
На міжнародному ринку Німеччина вже давно вважається країною вигідних і надійних інвестицій в
нерухомість. В останні роки в кілька разів зросла кількість фінансових гравців, які вкладають гроші в дохідні
заходи цієї країни.
Однак існує більш вигідний готовий бізнес у Німеччині. Це інвестування в орендовану нерухомість. При
цьому очевидна легкість в отриманні від неї доходу. Купівля прибуткового бізнесу може бути проведена з
оформленням кредиту або отриманням іпотеки в банку Німеччини.
Отже, можливості відкриття і ведення невеликого бізнесу у Федеративній Республіці Німеччина є досить
специфічними і непростими, але все ж доступними та надійними для іммігрантів.
1. Як відкрити свій бізнес у Німеччині. Бізнес-еміграція до Німеччини. Ідеї для малого бізнесу в Німеччині
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.olympica.com.ua/674460-yak-vidkriti-svijj-biznes-unimechchini-biznes-emigraciya-do-nimechchini-ide-dlya-malogo-biznesu-v-nimechchini.html
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Секція 2
«Економіка експортно-імпортної та митної діяльності»

Антонів М.І.
студ. групи ЕП-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Сай Л.П.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ЛІСОПРОДУКЦІЄЮ
І ЗАХОДИ ЩОДО ЇЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Ліси України за своїм призначенням і розміщенням виконують переважно водоохоронні, захисні,
санітарно-гігієнічні, оздоровчі функції, а також забезпечують потреби суспільства в лісових ресурсах.
Лісистість України становить 15.9%. Незважаючи на досить невелику лісистість наша країна займає 8 місце в
Європі за площею лісів та 6 місце за запасами деревини[1].
Проте українські переробники все ж відчувають нестачу сировини. В Україні встановилася сировинна
модель розвитку лісової галузі, тобто від нас вивозять ліс переважно як сировину, а завозять готову продукцію.
Це свідчить про низьку ефективність використання лісових ресурсів. Так, 2011 року експорт лісової сировини
та продукції становив 6,1 мільйона тонн на суму 2,6 мільярда дол.(при середній ціні продажу 432,7 дол. за
тонну). Майже 45% експорту — деревина низького ступеня переробки за ціною 99 дол. за тонну. В Україну ж
імпортували два мільйони тонн продукції з дерева на 2,7 мільярда дол. Половину імпорту становить папір і
картон (один мільйон тонн) на суму 1,6 мільйона доларів. Тобто Україна імпортує продукцію, ціна якої в 16
разів перевищує вартість відправленої на експорт деревної сировини. Цілком очевидно, що ситуація, яка
склалася з експортом лісоматеріалів, має негативні наслідки для України в контексті економічного,
екологічного та соціального аспектів [3].
Україна належить до малолісистих країн - ліс покриває лише шосту частину її території. Але, при цьому,
експорт деревини з України в 2,5 рази перевищує імпорт. Споживче ведення лісового господарства призводить
до того, що ліси не відновлюються і втрачають біологічну стійкість, а цінні деревні породи заміщуються
малоцінними.
Верховна Рада прийняла закон про мораторій на експорт лісо- та пиломатеріалів в необробленому
вигляді на десятирічний термін для відновлення лісопереробної галузі та оздоровлення вітчизняної економіки.
Мораторій почне діяти з 1 січня 2016 року. Автори законопроекту стверджують, що 70% вирубаного в Україні
лісу направляється на експорт як необроблена деревина. За даними митної статистики, за січень-вересень цього
року експорт паливної деревини становить 1 млн 358 тис. тонн, що на 27% перевищує аналогічний показник
2013 року.
Проте, фахівці наголошують, що для покращення ситуації не потрібно робити «різких рухів», зокрема, не
слід забороняти експорт лісопродукції. Тому що це може призвести до ще гіршого стану.
Заборона експорту, в основному, застосовувався в країнах третього світу: Камеруні, Новій Гвінею,
Болівії тощо. В ЄС така практика була застосована в Латвії та недовго Болгарії, також – в Росії, Молдові та
Казахстані. Всі міжнародні організації, які регулюють торгівлю, негативно ставляться до такого методу
регулювання лісокористування. Тому що це, як правило, призводить до зменшення кількості потенційних
покупців, також падає ціна на деревину, знижується дохід держави, збільшуються об’єми недоступної
деревини. При цьому збільшуються інвестиції в первинну деревообробку, а за тим – ріст цін і дефіцит
деревини. Звичайно це супроводжується, корупцією [2].
В останні роки набули значного розширення форми і методи нетарифних торговельних обмежень. За
оцінками фахівців, їх нині існує не менше п'ятдесяти. Особливо активно нетарифні методи регулювання
торгівлі використовують промислово розвинені країни. Наприклад, в якості еколого-економічних інструментів
впливу на збалансований розвиток виробництва та експорту лісопродукції використовують: сертифікацію лісів,
екомаркування, охорону парків і заповідників, штрафи за порушення лісового законодавства, пільги
виробникам екологічної продукції, державні закупівлі тощо.
З огляду на те, що за даними Фонду живої природи, Україна входить до десятка країн світу за експортом
лісопродукції нелегального походження до країн Європейського Союзу, важливого значення набуває посилення
ролі перелічених вище інструментів в нашій країні, які на даний час використовуються неповною мірою. Це
сприятиме зменшенню нелегального обігу лісопродукції та сталому управлінню лісовими масивами, прозорості
виробництва та експорту[1].
1. ГорохівськийО. І. Експорт-імпортпродукціїісопромисловоговиробництвавУкраїні / О. І. Горохівський,
М. А. Пєхота // ЕкономікаАПК. – 2010. - № 3 –с.21-27 2. РокочаВ.В. Міжнароднаекономіка. – Київ:Таксон,
2005р- 312с. 3. Інтернет портал http://dklg.kmu.gov.ua
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Бай Т.В.
студ. групи ЕМЕм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Кара Н.І.
АНАЛІЗУВАННЯ ПРИЧИН ЗАЛЕЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЧАСНИКУ ВІД ІМПОРТУ
Український ринок часнику має величезний потенціал, однак належної уваги йому невиправдано не
приділяється. Щороку в Україні вирощується майже 125 тис. т. часнику. Водночас потреби консервних заводів
Львівщини складають 100-150 тонн. Промислове виробництво часнику в Україні забезпечує лише 2%
споживання, решта - приватні домогосподарства - 8%, а також імпорт, переважно, з Китаю та Польщі
забезпечує 90% споживання. Хоча в України є всі умови не лише з надлишком забезпечувати власні потрібні,
але й експортувати часник у величезних кількостях. За оцінками фахівців, природні умови для вирощування
цієї культури ідеальні, а рентабельність становить 600-3000%.Зрозуміло, що за такої ситуації «часниковий»
бізнес стає потенційно прибутковою справою[1].
Сьогодні як стверджують фахівці, часник мало приваблює сільськогосподарські підприємства та
фермерів. Загалом же, через особливості вирощування, часник -- одна з найскладніших культур у
плодоовочевому секторі. А найголовніша проблема його вирощування - це виродження вітчизняної культури.
Натомість проблемам генетики та виробництва якісного посівного матеріалу приділяється недостатньо уваги. А
це, в свою чергу, зумовило те, що вільний сегмент ринку відразу заполонив імпортний продукт, вирощений за
відповідними стандартами, але сумнівної екологічної якості – він може на полицях магазинів лежати і по 2
роки, адже на 60% складається з хімії [2].
Від стану агропромислового комплексу безпосередньо залежить рівень продовольчого забезпечення
країни. За даними ФАО Стат, Україна входить до п’ятірки держав, в яких на 100 жителів припадає понад 50 га
ріллі. Україна посідає четверте місце і володіє 42,8 млн. га сільськогосподарських угідь, з яких 33,3 млн. га
зайнято безпосередньо під ріллю [2]. Умови для вирощування часнику в Україні є одними з найсприятливіших
в Європі, завдяки комбінації м'якого клімату, родючих ґрунтів, зрошенню та кількості опадів. Основними
суб’єктами, хто займається виробництвом часнику, є господарства населення, фермерські господарства та
декілька середніх підприємств.
Аналізуючи валовий збір часнику в Україні, ми спостерігаємо зростаючу тенденцію. Зокрема, у 2000
році валовий збір становив 127 тис. т, а у 2014 році – 185,6 тис. т. Незважаючи на те, що площа відведена під
вирощування часнику протягом останніх 10 років становить 25,1- 26,9 тис. га, урожайність значно зросла, а
саме з 54,3 центнерів з 1 гектара у 2000 році до 81,7 центнерів з 1 гектара (табл.1).
Таблиця 1
Основні показники, які характеризують вирощування часнику [1]
№
з/п
1
2
3

Показники
Валовий збір, тис.т
Площа, з якої зібрано врожай, тис.га
Урожайність, ц з 1 га

1990
21,9
10,3
21,3

Значення показників за аналізований період
1995
2000
2005
2011
2012
2013
82,8
127
145,6
157,4
171,9
171,4
20,9
25,1
25,6
24,8
27,1
26
41,1
54,3
76,2
80,8
81
76,2

2014
185,6
26,9
81,7

З вищенаведеної таблиці видно, що український ринок часнику має значні виробничі потужності і
великий потенціал, тому після того як ми задовольнимо внутрішні потреби ринку, ми зможемо орієнтуватися на
експорт.
Україна стоїть на порозі масштабної інтеграції у світову економіку, в тому числі і у виробництві
сільськогосподарської продукції. Виробництво часнику в Україні має серйозний експортний потенціал, а також
інвестиційну привабливість. В Україні є прекрасні сорти часнику, які за товарними і смаковими якостями
набагато кращі за імпортні. При дотриманні необхідної агротехніки та використання крапельного зрошення
врожайність деяких сортів може становити до 20 т/га. Мета українського виробника - презентувати світовій
спільноті український часник як високоякісний продукт світового рівня, який може бути цікавим не лише для
споживача в супермаркеті, а ще й у сфері харчової переробки та фармацевтичному виробництві.
Розвиток ринку часнику в Україні сьогодні проходить без уваги і підтримки держави − лише зусиллями
ентузіастів-бізнесменів і вчених, які зуміли розгледіти перспективу галузі. За період 2011-2017 роки в Україні
планується збільшити обсяги виробництва часнику з 500 тонн до 250 тис. тонн на рік. Це дозволить повністю
забезпечити потреби внутрішнього ринку в даному продукті та організувати експорт продукції в інші країни.
1. Статистика сільського господарства та навколишнього середовища/[Електронний ресурс]:
офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Власенко І.Г. Аграрна сфера у забезпеченні продовольчого ринку України // інноваційна економіка.- 2013.- №
2/40.-с.234-236.
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АГРАРНО ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ
Проаналізуємо дані щодо експорту сільськогосподарської продукції,за поточний період з метою
визначення перспективи, та проблеми цієї галузі. Для початку розглянемо аналітичні дані щодо експорт цієї
галузі за період 2011-2014рр. (табл. 1).
Таблиця 1
Стан експорту та імпорту агропромислової галузі[1]
Роки
2011
2012
2013
2014

Експорт(млрд.дол.)
12
18,2
17,3
16,7

Імпорт(млрд.дол.)
6,6
7,9
8,6
6,1

Сальдо(млрд.дол.)
5,4
10,3
8,7
10,6

У 2011р. обсяг експорту цієї галузі склав 12 млрд.дол. У 2012 р.сума поставок української продукції
становила 18.2млрд.дол. що на 40% більше ніж у 2011р., такі дані свідчать про різке зростання експортної
орієнтованості цієї галузі, та про її перспективність. У 2013 р.спостерігається спад обсягів експорту до 17.3
млрд.дол., втім ця сума складає 27% від загальнодержавного експорту. У 2014 р. спад продовжується, хоч і не
значний а експорт становить 16.7 млрд.дол.. Незважаючи на спад експорту цієї продукції варто зазначити що
імпорт сільськогосподарської продукції 2014 р. також зменшився і становить 6.1млрд.дол. Торгівельне сальдо
становить 10,6 млрд.дол, що у свою чергу більше на 20,4% у порівнянні з попереднім роком [3].
Аграрнопромисловий комплекс України, по суті є одним з небагатьох, у якого сальдо зовнішньої
торгівлі є позитивне, а галузь є прибутковою. Враховуючи ситуацію в країні, це є вкрай важливо, адже це у
свою чергу забезпечує великі надходження валюти і тим самим допомагає частково стабілізувати економіку [1].
Україна має величезний потенціал у сфері вирощування енергетичних культур. Враховуючи умови
сьогодення щодо ситуації з блакитним паливом, на фоні конфлікту з північним сусідом, доцільним є нарощення
частки альтернативних джерел енергії за рахунок АПК. Одним з найбільш перспективних серед цих джерел,
для нашої держави, є біопаливо. На сьогоднішній день вітчизняний біопалевний сектор генерує енергію, яка
заміщає 1,6млрд. кубометрів газу на рік. Зокрема протягом 2015 року здійснено заміну обсягу газу, то за ціни
285 доларів за тисячу кубометрів, наша країна зберегла понад 400 мільйонів доларів, які не були вилучені з
наших золотовалютних резервів і не були перераховані в Росію. Ці дані свідчать про стратегічну важливу
складову даної промисловості. Голова Держенергоефективності Сергій Савчук заявив, що до 2020 року
планується заміщувати 5,5млрд. кубічних метрів газу на рік за рахунок біопалива, що з урахуванням високої
ціни на голубе паливо є дуже вигідною альтернативою. Загалом потенціал України у твердій біомасі й біогазі
має змогу замістити 18 мільярдів кубічних метрів газу, що з додаванням наших власних покладів газу, по суті
дасть нам змогу відмовитись від імпорту цього ресурсу і стати енергонезалежними від Росії. На території
України за різними оцінками, близько 5млн. гектарів землі, які не підходять для вирощування харчових
культур, але можуть бути використані для вирощування енергетичних культур [2].
Також варто зазначити щодо нещодавньої переорієнтації ринків збуту сільськогосподарської продукції
України. Доцільно сказати, що Росія, яка була країною, що здійснювала закупівлю «левової» частки нашої
сільськогосподарської продукції, нанесла удар по економіці України відмовившись від закупівлі наших товарів.
В цих умовах Україна була змушена шукати нові ринки збуту і цими ринками стали країни Азії та Африки [3].
Як висновок, можна сказати, що маючи такий колосальний потенціал в аграрно промисловій сфері
Україна не використовує його повністю, хоча сільське господарство цілком реально може забезпечити всю
Європу своє сільськогосподарською продукцією, та більш ніж на 70% покрити споживання природнього газу
завдяки цій сфері. Тож Україні необхідно в найкоротші терміни активізувати роботу з нарощення об’ємів
випуску продукції АПК, залучення міжнародних інвестицій в дану сферу, та переходу на новітні технології у
вирощувані, зберіганні, та переробці даної продукції.
1. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс]. Режим
доступу:http://minagro.gov.ua/
2. Урядовий
портал.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:http://www.kmu.gov.ua/;
3. Урядовий
кур’єр.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:http://ukurier.gov.ua/
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ВПЛИВ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС НА СТРУКТУРУ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ УКРАЇНИ
Для України підписання Угоди про асоціацію з ЄС є безумовнозначущим і необхідним кроком для
інтеграціїуглобальний економічнийпростір[1, с.3]. Створеннязони вільної торгівлі між Україною та ЄС
передбачає перехідний період на 10 років, в основі якого лежить асиметричний методлібералізації торгівлі [2,
с.27].Відповідно до Угоди, існуючі мита та заходи еквівалентної дії, що застосовуються на території України,
повинні поступово анулюватися протягом перехідного періоду[3, с.27]. До набрання чинності Угоди
середньоарифметична ставка імортного мита на товари з ЄС за всією номенклатурою становила 4,95%,
протягом перехідного періоду вона зменшиться до 2,42%, а після перехідного періоду становитиме 0,32%. В ЄС
середньоарифметична ставка імпортного мита за всією номенклатурою товарівз України до набрання чинності
Угоди становила 7,6%, протягом перехідного періоду вона зменшиться до 0,5%, а після перехідного періоду
становитиме 0,05%. Для продовольчих товарів середньоарифметична ставка на імпорт з ЄС до набрання
чинності Угоди становила 9,24%, протягом перехідного періоду вона зменшиться до 6,77%, а після перехідного
періоду становитиме 1,38%. ЄС зменшує імпортні ставки на продовольство з України з 19,8% до 0,6% протягом
перехідного періоду і до 0,24% після його закінчення [4, с.5]. Це суттєва лібералізація, враховуючи перспективи
укаїнського АПК. Проте, ЄС захищає свій аграрний ринок, тому на основні українські експотні зернові
культури встановлено суттєві обмежувальні квоти, які не відповідають українському потенціалу. Також діють
суттєві нетарифні бар’єри зі сторони ЄС у вигляді технічних, санітарних та фіто санітарних норм. Крім того,
середньоарифметичні ставки не враховують обсяг імпорту та еластичність попиту на нього. Тому кращим
показником для оцінки тарифного рівня захисту ринків ЄС є тарифний індекс обмеження торгівлі. За
підрахунками Андрійчука◦В.Г.[ 4, с.8] навіть після закінчення перехідного періоду тарифний індекс обмеження
торгівліна експорт українських продовольчих товарів в ЄС становитиме 15,56%, в той же час тарифний індекс
обмеження імпорту продовольства з ЄС в Україну становитиме 3,5%. Отже, по продовольчій тарифній лінії
Угода є асиметричною – ЄС свій ринок захищає, а Україна повністю відкриває.
З 23 квітня 2014 року ЄС в односторонньому порядку надав Україніавтономні торговельні преференції,
що зробило ЄС основним зовнішньоторгівельним партнером України (див.табл.1.).
Таблиця 1
Динаміка структури експорту та імпорту України за країнами
Структура товарного
експорту та імпорту
Частка Росії в експорті
Частка ЄС в експорті
Частка ЄС в імпорті
Частка Росії в імпорті

2010
26.12
25.38
31.45
36.55

2011
28.98
26.27
31.17
35.27

Роки
2012
25.62
24.82
30.90
32.39

2013
23.80
26.47
35.14
30.19

2014
18.18
31.54
38.74
23.31

З табл.1. видно, що український експорт у 2014 році завдяки Угоді суттєво переорієнтувався на ринок
ЄС. При цьому Росія перестала бути основним ринком для українських товарів. З 2013 р. ЄС також став
основним імпортером товарів в Україну. Частка аграрної продукції в структурі українського експорту
поступово зросла з 7,7% у 2010 р. до 16,2% у 2014 р., при цьому частка машинобудівної продукції – 10,5%,
частка мінеральної сировини – 11,32%. Таким чином аграрна галузь стала другою після чорної металургії, яка
принесла 24% експортної виручки у 2014 р.
Отже, переорієнтація української економіки на ринок ЄС несе як можливості, так і певні ризики.
Найбільший ризик для нашої країни – це перетворитися на аграрно-сировинний придадок ЄС.
1. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : нау- кова
доповідь / за ред. акад. НАН України В.М.Гейця, чл.-кор. НААН України, д-ра екон. наук Т.О.Осташко, чл.-кор.
НАН України, д-ра екон. наук Шинкарук Л.В. ; НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. – К.,
2014. – 102 с. 2.◦Шмиголь Н. М. Вплив угоди про асоціацію між Україною та ЄС на економічне становище / Н.
М. Шмиголь, Д. О. Кайнара, А. А. Антонюк // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. –
2013. – № 6. – С. 27-30. 3.◦Ляшенко А. О. Митне співробітництво України з Європейським Союзом: вплив
Угоди про асоціацію / А. О. Ляшенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7, № 4. – С. 26-29
4.◦Андрійчук
В.
Г.
Вплив
угоди
про
асоціацію
між
Україною
та
ЄСнамитнотарифнерегулюванняізовнішньоторговельнийрежимсторін / В. Г. Андрійчук, Є. І. Іванов // Зовнішняторгівля:
економіка, фінанси, право. – 2014. – № 3. – С. 4-15.

26

Бортнік К. О.
Студ. групи ЕМЕм-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Дуляба Н. І.
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ В БІЗНЕС-ПЛАНІ СУБ’ЄКТА ЗЕД
У процесі входження України у систему євроінтеграції зовнішньоекономічна діяльність підприємства
стала ключовим фактором для економічної стабільності країни. Активний розвиток ринкових відносин та
євроінтеграційний курс держави зумовлює необхідність створення нового підходу до планування
зовнішньоекономічної діяльності, важливу роль в якому посідає бізнес-планування. В свою чергу, правильно
складений бізнес-план
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності дозволить підприємству одержувати
додатковий прибуток, що спричинено використанням переваг міжнародної праці та міжнародної інтеграції.
Проблеми та ризики в бізнес-плануванні суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності були розглянуті у
роботах науковців: Кабець Є.К., Дроздова Г.М. [1], Коваленко О.М.[2], що займалися дослідженням проблем
планування зовнішньоекономічної діяльності та підвищенням її ефективності, зокрема, шляхом застосування
методу бізнес-планування. Бізнес-планування нещодавно набуло актуальності та ще не досягло достатнього
розповсюдження на території України.
Бізнес-план підприємства зовнішньоекономічної діяльності охоплює одну з частин інвестиційної
програми, що дозволяє дати економічну оцінку наміченим заходам, термін реалізації якої звичайно обмежений
одним або декількома роками [3]. Проте вихід підприємства на зовнішній ринок і зокрема складання та
реалізація бізнес-плану суб’єкта ЗЕД не позбавлена певних факторів ризику.
Фактори ризику - це обставини, що можуть спричинити появу значущих для підприємства ризикових
подій на зовнішньому ринку. До ризикових подій відносять коливання величини ціни на його продукцію
(послуги) на міжнародному ринку, поточних витрат, капіталовкладень, кредитних ставок, обсягу виробництва.
До технічних ризиків належать: помилки в проектуванні, неправильний вибір технології та обладнання,
що дозволить зменшити собівартість продукції на міжнародному ринку, їх недосконалість, неточне визначення
масштабу виробництва, відносне підвищення витрат на окремі "компоненти", що використовує підприємство, робочу силу, обладнання, виробничі приміщення, землю тощо.
Під час розроблення маркетингового плану факторами ризику виступають:вибір продукції (послуг) без
врахування потреб зовнішнього ринку; вибір сировини і матеріалів низької якості, морально застарілих;
неправильний вибір ринків збуту при просуванні товару на міжнародному ринку;відсутність мережі збуту на
зовнішніх ринках;зміни в потребах зовнішніх споживачів; затримки у виході на зовнішній ринок з новою
продукцією (послугами) тощо.
Наслідками дії маркетингових факторів ризику може стати те, що продукція підприємства не буде
затребуваною на міжнародних ринках в необхідному вартісному відображенні і в зазначені терміни.
Для того, щоб зменшити ризики можна здійснити їх страхування.Ще одним способом зниження ризику в
бізнес-плані суб’єкта ЗЕД може бути зазначення відповідних положень у контракті між підприємством та його
діловими партнерами.
Принцип диверсифікації виступає ефективним інструментом зниження ризиків, як щодо номенклатури
продукції (послуг), що виробляються підприємством, і щодо ринків збуту, і щодо постачальників сировини,
матеріалів, комплектуючих, і щодо споживачів продукції (послуг), і щодо фінансових активів підприємства.
Способом зниження ризику є отримання повної та достовірної інформації про стан зовнішнього
ринку. Питання вибору інструменту для зниження ризиків в бізнес-плані суб’єкта ЗЕД є важливим, однак
центральним питанням цього процесу має бути визначення ефективності застосування цього інструменту, а
також пов’язаних з цим вигод і витрат для підприємства на зовнішньому ринку.
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БРЕНД ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ПОСЛІДОВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ
У сучасних ринкових умовах торгова марка є ключем до успіху будь-якого підприємства, вона дає змогу
серед широкого вибору та диференціації товарів забезпечити унікальність та неповторність їхньої продукції.
Саме тому першочерговим завданням підприємств при виході на зовнішній ринок є створення сильного та
ефективного бренду.
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У сфері формування бренду працювало багато вітчизняних та іноземних науковців серед яких: Д. Аакер,
С. Девіс, Я. Еллвуд, Ж.-Н. Капферер, М. Ларка, С. Хамініч, О. Ястремська [1] та інші.
Вчені по-різному підходять до трактування та характеристики процесу формування і розвитку бренду, якому
притаманні елементи універсальності, що свідчить про можливість його застосування на міжнародному ринку. Найбільш повну характеристику етапів створення бренду було надано вченими О. Ф. Крайнюченко та О. О. Габор [2]:
Етап І – створення концепції нового продукту чи послуги на ринку.
Етап ІІ – вивчення запитів та цінностей, сформованих в іноземних споживачів, а також ступінь
задоволення цих потреб потенційними конкурентами.
Етап ІІІ – створення концепції бренду. На цьому етапі проводиться розроблення ключових ідей та
відмінностей майбутнього бренда.
Етап ІV – комплексна ідентифікація бренда. Комплекс засобів із забезпечення ідентифікації, складає
систему ідентичності бренду.
Етап V – створення документації бренда: книга бренда (brandbook), книга маркетолога
(brandmarketingguidelines), книга дизайнера бренда (branddesignguidelines)
Етап VI – розроблення стратегії виведення бренду на ринок.
Етап VІІ та наступні етапи – процес побудови постійних комунікацій зі споживачами, фанатами,
послідовниками.
Огляд та опрацювання праць вчених з питань брендингу, міжнародних економічних зв’язків, адаптації
бренду до зовнішніх ринків; а також практика деяких вітчизняних підприємств (зокрема таких, які реалізують
стратегію диверсифікування) дозволяє виокремити особливості при започаткуванні та розвитку діяльності
суб’єкта господарювання на міжнародному ринку під існуючим (удосконаленим) брендом:
1) необхідність формулювання ідентичності бренду (інформації про сутність бренду), яка відповідає
очікуванням іноземних споживачів на міжнародному ринку;
2) узгодження цінностей бренду з цінностями існуючих та потенційних іноземних покупців, що
«прив’язані» до бренду;
3) вибір зрозумілої та адекватної комунікативної програми з відповідною цільовою аудиторією
міжнародного ринку;
4) врахування змін кон’юнктури ринку з урахуванням міжкультурних відмінностей споживачів.
Зазначений перелік особливостей не є повним, однак він дає уявлення про ключові з них, які постають
перед підприємством при створенні та просуванні бренду на міжнародному ринку. В даному контексті
важливим є врахування цілісності бренду - всі етапи просування повинні бути логічно пов’язані і органічно
продовжувати один одного.
Для ефективної побудови й управління брендом необхідно враховувати його властивості й
характеристики, які відображає показник сили бренду. Інтегральну оцінку сили ринкових позицій бренду на
зовнішньому ринку автор С. В. Махнуша пропонує здійснювати наступним чином [3]:
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де Pbrandj — інтегральна оцінка ринкових позицій бренду j; ri — вагомість і-тої характеристики бренду; О і —
відносна оцінка і-тої характеристики бренду. Дохарактеристикбрендувідносять: Brand Expansion., Brand
Extension, Brand Value, Brand Power, Brand Relevance, Brand Awareness.
Отже, використання технологій створення та розвитку бренду підприємства на зовнішньому ринку
передбачає проведення постійних маркетингових досліджень, зокрема лояльності споживачів до бренду,
споживацьких переваг, мотивів здійснення покупок, оскільки бренд є конкурентоспроможним лише у тому разі,
якщо він відповідає актуальним та довгостроковим потребам ринку.
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ВПЛИВ ЗМІНИ КУРСОВОГО СПІВВІДНОШЕННЯ “ДОЛАР-ЄВРО”
НА ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ КРАЇН ЄС
Євро – це офіційна валюта 19 з 28 держав Європейського Союзу (ЄС), а також деяких держав за межами
ЄС. Ці країни об’єднані поняттям “Єврозона”, і кожна з них певною мірою впливає на курс євро.
Управління валютою євро здійснюється Європейським Центральним Банком (ЄЦБ), що очолює Європейську
Систему Центральних Банків (ЄСЦБ), в яку, крім нього входять центральні банки всіх країн Єврозони.
Розглянемо динаміку курсу долара по відношенню до євро за останні 10 років (рис.1).
28

З 2008 року відбувається спад євро: розпочався довгостроковий тренд на падіння, усередині якого видно
постійні середньострокові тренди то вниз, то вгору.
З початку 2008 року до вересня 2015 року євро по відношенню до долара впав на 30% (від 1,60 до 1,12).
Спад євро відбувається не лише по відношенню до долара, але й по відношенню до інших світових валют,
таких як японська єна, швейцарський франк, британський фунт стерлінгів та інших.

Рис. 1. Динаміка курсу долар-євро за період 2005-2015 рр. [1]
Основними причинами падіння євро є:
1. Надлишок грошової маси та дефляція економіки Єврозони
Надлишок грошової маси в зоні євро, який утворився внаслідок рекордно великого торгового профіциту близько $400 млрд на рік. Профіцит торгового балансу поєднується з політикою Європейського центробанку щодо
зниження базової процентної ставки (зараз вона становить 0,05%), а також ставки за депозитами (-0,2%) [2].
2. Політика Європейського Центрального Банку
Для вирішення проблеми надлишкової грошової маси ЄЦБ розпочав першу в історії Єврозони програму
кількісного пом’якшення, в рамках якої розпочнеться прямий викуп боргів країн ЄС. Для країн Єврозони ця
політика, спрямована на зниження курсу євро є вигідною.
3. Зростання і світове зміцнення долара
Ще однією з причин, що привела до падіння євро є згортання політики наддешевих грошей Федеральною Резервною Системою (ФРС) і збільшення відсоткової ставки, що є протилежним політиці ЄЦБ. Ця взаємопротилежна
політика двох найважливіших центральних банків планети є причиною значного відриву між двома валютами.
4. Грецька криза
Греція – найбільш проблематична країна Єврозони. Величезний зовнішній борг, політична
нестабільність, наближеність до дефолту – усі ці чинники мають вплив на курс євро.
Однак, девальвація євро, разом з подешевінням нафти та зниженням відсоткових ставок має позитивний
вплив на економіку Єврозони. Найкращі темпи розвитку показують Іспанія, Франція та Німеччина. Відбувається
зростання ВВП, зниження безробіття, поліпшення споживчих настроїв та купівельної спроможності населення,
збільшення експорту та зростання міжнародної конкурентоспроможності європейський експортерів.
Прогноз росту ВВП у Єврозоні у 2015 році з 1,1%, прогнозованих у листопаді, покращився до 1,3%.
Прогноз росту 19 країн Єврозони у 2016 році збільшено до 1,9% з 1,7%, прогнозованих раніше. Минулого року
економіка Єврозони зросла на 0,8% [3].
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3. Єврокомісія підвищила прогнози росту ВВП єврозони з 1,1 до 1,3% [Електронний ресурс] / Європейська
правда – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/news/2015/02/5/7030502/
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ КВІТІВ
ТА МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ
В умовах підвищення рівня конкуренції для України постає питання пошуку підприємств тих галузей, які
мають конкурентні переваги і можуть вийти на світовий ринок з конкурентоспроможною продукцією.
Проаналізувавши ресурси, якими забезпечена наша країна, було виявлено перспективи розвитку вирощування
квітів. Підприємства, які торгують квітами, формують основу так званої «комфортності життя» або «товарів
душевного спокою» [1].
Розвиток квітникарства та ринку декоративних рослин у Європі та в світі прямо пов'язаний із загальною
економічною й демографічною ситуацією, розвитком культурних традицій в конкретній країні. Одним із
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ключових індикаторів при цьому є ВНП. У межах ЄС, ВНП в останні роки зростав змінними темпами. У
більшості країн, які вступили в ЄС – динамічно, більше 50 % з 1999 до 2004. Ріст 15 - 18 % спостерігався
протягом періоду 2004 - 2006. З іншого боку, багато Західних європейських країн, мали ріст тільки 5 - 7
відсотків протягом періоду 2004 – 2006 років [2].
Економічна і світова криза - переважно у Північній Америці та Західній Європі – мала значний вплив на
торгівлю квітами. Світове відновлення ринку квітникарства розпочалося після 2008 р. У 2013 р. світовий
експорт зрізаних квітів, листя, живих рослин і квіткових цибулин становив близько 20,6 млрд. дол. США [3].
Маркетингові дослідження свідчать, що даний вид бізнесу є привабливим як для квітникарів, так і
продавців цього товару. Фахівці вітчизняного квіткового бізнесу оптимістично стверджують, що зараз в Україні
склалася сприятлива ситуація для інвестування в квіткове виробництво. Відносно недорога робоча сила та
порівняно високі ціни на продукцію квітництва створюють сприятливі умови для його розвитку. Також помітна
тенденція до збільшення як кількості приватних підприємців, так і міжнародних компаній, які виробляють
необхідний для забезпечення вітчизняного ринку обсяг.
Україна на 25 % забезпечує себе квітковою продукцією, а 75 % квітів постачається з інших країн.
Українці витрачають 200 мільйонів доларів у рік на рослини та квіти. За даними Державної митної служби
України, найбільше до України імпортується квітів з: Нідерландів – 41%; Польщі – 17 %; Італії – 10 %;
Туреччини – 7 %. Імпортом квітів в Україну займаються переважно агенти, зареєстровані в офшорах [4].
Український ринок квітів на 3-4 роки випереджає російський і є найрозвиненішим серед країн СНД.
Особливо українські підприємці досягли успіху у власному виробництві квітів — вони здатні щороку
вирощувати 100 мілн. троянд, що на 80% покриває потреби ринку.
Досить стійкою залишається тенденція зменшення імпорту з-за кордону зрізаних квітів, окрім ввезення
посадкового матеріалу, кімнатних рослин та рідкісних екзотичних квітів, попит на які місцеві виробники
задовольнити не в змозі. Купувати імпортний посадковий матеріал набагато дешевше, ніж виробляти на місці.
Це дає можливість, не витрачаючи додаткових зусиль і коштів, розширювати масштаби власного виробництва,
нарощувати експортні поставки.
Однією з конкурентних переваг для розвитку досліджуваної галузі в Україні є наявність родючих
ґрунтів. Доцільним для України є вирощування квітів, що не потребують високих температурних показників і є
досить невибагливими. У весняний період слід звернути увагу на тюльпани, які користуються високим
попитом. Також на сьогодні все більш популярними стають хризантеми. Доцільно зауважити, що майже уся
їхня різновидність дає хороших урожай, а період цвітіння є досить довгим. Це лише кілька прикладів, які
підтверджують перспективи розвитку цієї галузі в Україні.
Український квітковий бізнес не є новою галуззю для України. Хоча він і є досить ризиковим, але і
високоприбутковим та має стійку тенденцію до зростання. Прихід на даний ринок не лише приватних
підприємців, а й великих міжнародних компаній свідчить про наявність перспектив розвитку та виходу на
міжнародний ринок.
1. Черняєва А.Н. Стратегії і методика стратегічного планування торговельних підприємств, що працюють на
ринку квітів / А.Н. Черняєва // Торгівля і ринок України. – 2010. – Вип. 30, T.1. – С.250–254. 2. Тенденції розвитку
європейського квіткового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kardash.com.ua/interes_fakty1.htm. 3. World
Floriculture
Map
2015//
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://www.rabobank.com/en/images/World_Floriculture_Map_2015_ vanRijswick_Jan2015.pdf 4. Висоцький Л. А. Логістика
квітів в Україні/ А.Л. Висоцький, А.В. Боднар, Ю.А. Дзелендзяк// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16007/1/6-Vysotsky-34-37.pdf
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОДАТКУВАННЯ В БІЗНЕС-ПЛАНІ СУБ’ЄКТА ЗЕД
Одним із найважливіших розділів бізнес-плану є фінансовий план. Саме в ньому відображається
фінансовий стан підприємства, окреслюються перспективи його прибутковості, визначається потреба в
фінансових ресурсах. Саме в фінансовому плані детально характеризуються особливості оподаткування
підприємства. Особливо це важливо при орієнтації підприємства на зовнішньоекономічну діяльність.
Українські підприємства-суб’єкти ЗЕД здійснюють свою діяльність в межах чинного законодавства,
проте зі специфічними ставками податків, методиками обчислення. Основними законами, що регулюють
оподаткування ЗЕД підприємств є Податковий Кодекс України, закони України "Про оподаткування прибутку
підприємств" і "Про податок на додану вартість". У межах загальної системи оподаткування в Україні діє
підсистема оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Основні принципи оподаткування ЗЕД в Україні:
1. Податки і пільги, що надаються суб'єктам господарської діяльності, встановлює і відміняє лише ВР
України на основі пропозицій Кабміну.
2. Ставки податків для суб'єктів ЗЕД встановлює та відміняє ВР України
3. Рівень ставок податків для суб'єктів ЗЕД встановлюються виходячи з таких передумов: необхідність
досягнення самоокупності суб'єктів ЗЕД; необхідність забезпечення самофінансування; необхідність
досягнення бездефіцитності бюджету України.
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4. Стабільність оподаткування для суб'єктів ЗЕД. Стабільність кількості і розміру податків для суб'єктів
ЗЕД гарантується державою на термін не менше 5 років. Заборона встановлювати інші податки крім тих, що
затверджені ВР України.
5. Ставки податків є офіційними для суб'єктів ЗЕД і визначаються по товарній ознаці при
експорті/імпорті товарів (митний податок).
6. Ставки податків для суб'єктів ЗЕД повинні стимулювати експорт готової продукції, а не сировини [2].
Основні види податків, встановлені для суб'єктів ЗЕД – податок на прибуток, податок на прибуток, ПДВ,
акцизний збір, митні податки, митні збори.
При формуванні бізнес-плану дуже важливо подати повну і достовірну інформацію про систему
оподаткування підприємства з повним описом того, які податки і за якими ставками воно сплачує, як часто; які
форми адміністрування наведених видів податків. Обов’язково зазначається необхідність для здійснення
запланованої діяльності ліцензії, наявність її у підприємства, термін її дії [2].
При характеристиці особливостей оподаткування в бізнес-плані суб’єкта ЗЕД доцільно відобразити
специфіку здійснення митних операцій, ставки митних зборів щодо продукції підприємства.
В цій частині бізнес-плану важливо показати всі можливі податкові витрати підприємства та інвестора.
Відтак, доцільно окремо висвітлити питання оподаткування дивідендів, оскільки інвестора в першу чергу
будуть цікавити його особисті інтереси та їх розміри після оподаткування. Нажаль, в Україні оподаткування
дивідендів є темою постійних суперечок бізнесменів та законотворців. Фактично, сплачуючи податок з
дивідендів, підприємець вдруге платить податок із того самого прибутку, з якого вже сплачено податок на
прибуток. Виникає подвійне оподаткування. Це не є та інформація, яка б могла привабити інвестора. Проте, тут
важливо викласти повну інформацію, що позитивно охарактеризує самого підприємця.
Підсумовуючи характеристику оподаткування в бізнес-плані суб’єкта ЗЕД, доцільно визначити
податкове навантаження запланованого обсягу реалізації продукції шляхом співставлення загального розміру
податкового зобов’язання підприємства з його оборотом. Такий показник є досить інформативним і досить
високим в нашій країні. Проте, він не повинен бути визначальним при прийнятті інвестором рішення. Це тільки
інформація про витрати на фоні блискучої бізнес-ідеї та професійного підходу до її реалізації.
1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб. / М. І. Дітківський. - К.:
Знання, 2006.- 462 c. 2. Македон В. В. Бізнес-планування: навч. посіб. / В. В. Македон. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 236с.
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ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИБІР УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРЕПОНИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
Оскільки Україна потребує прискорення переходу до ринкової економіки, то для неї важливою є
інтеграція у світове господарство і розвиток її міжнародних економічних відносин. Для України євроінтеграція
є ще й культурним вибором, адже Київ є світовим центром православ'я.
З огляду на певну близькість українців до народів, що проживають в ЄС варто зазначити, що існує багато
перешкод інтеграції України в ЄС[2].Зокрема, до них належать:
1) велика питома вага фізично та морально застарілої техніки у виробництві;
2) майже повна зовнішня паливно-енергетична залежність;
3) незбалансованість галузевої структури промисловості з точки зору її соціальної орієнтації (потенціал
промисловості на 90% формують важкі галузі):
4) нерозвинені товарно-грошові відносини і національні ринки товарів, послуг, праці, капіталу:
5) неповна географічна структура експорту та імпорту;
6) нерівномірним розміщенням експортного потенціалу України
Умовами включення України до сучасної системи світогосподарських зв’язків є внутрішньо- і
зовнішньоекономічні фактори.
Участь України в інтеграційних процесах за умов цілеспрямованої внутрішньої структурної політики
дасть змогу ефективніше й швидше виправити деформовану економіку, виходячи з таких пріоритетів
структурної переорієнтації:
1) науково-технічне та технологічне оновлення виробництва за допомогою модернізації;
2) підвищення рівня внутрішньої збалансованості економіки за рахунок формування системи власної
міжгалузевої корпорації та забезпечення повних виробничих циклів;
3) формування умов для соціально орієнтованого розвитку національної економіки за рахунок
цілеспрямованої трансформації її структури та забезпеченню балансу споживчого ринку з доходами населення,
підвищенню мотивації до праці [ 3 ].
Безумовно, процес інтеграції є складним і тривалим.
Серед зовнішньоекономічних факторів інтеграції окремої уваги заслуговують також ті , що впливають на
умови міжнародної міграції робочої сили, становлення повноцінних валютних відносин. Щодо внутрішніх
перетворень, то Україна має здійснити низку невідкладних системних трансформацій, а саме:
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1) в економічній сфері:
− реалізувати стратегію випереджувального розвитку, що має забезпечити щорічні темпи зростання ВВП
в Україні на рівні не нижче 6-7 %,істотне подолання на цій основі розриву в обсягах ВВП на одну особу між
Україною та державами-членами ЄС;
− розвиватиінноваційну модель структурної перебудови та зростання, реалізація якої має забезпечити
суттєве підвищення конкурентоспроможності української економіки, утвердження України як
високотехнологічної держави;
− створити структуру економіки України, здатну стабільно функціонувати у випадку появи регресивних
явищ в розвитку ЄС;
2) в соціальній сфері:
− забезпечити передумови для скорочення розриву в рівні та якості життєвих стандартів з країнами ЄС,
утвердження середнього класу;
− сформувати надійний для національної безпеки правовий кодекс у сфері міграції та набуття
громадянства України;
− створити та реалізовувати дієву програму розвитку здорової та повноцінної сім’ї;
3) в політичній сфері:
− активно брати участь у формуванні стратегії подальшого розвитку ЄС як рівноправний партнер з
метою захисту національних та загальноєвропейських інтересів [1].
1. Осадча Н. В. Характеристика процесу інтеграції України до Європейського Союзу(ЄС)/ Н. В.
Осадча//Економічний вісник Донбасу: [Електронний ресурс].-Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Eyd/20113/14.pdf 2. Електронний ресурс – Режм доступу: http://social-science.com.ua/article/83 3.
Електронний ресурс – Режм доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/614/44/
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ЕКСПОРТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Для України дослідження та аналіз експортної політики завжди було питанням яке знаходилось в центрі
уваги економічної думки, особливо в період торгівельної війни з Росією. Торгівельні суперечки завжди
існували між Україною та Росією, проте активна російська агресія почала проявлятись з моменту
цілеспрямованої інтеграції України в Євросоюз.
Проблеми експортної політики привертають увагу науковців. Дослідження цієї проблеми в своїх працях
висвітлювали такі вчені: М. Беноа, Є. Ган, Е. Маршал, І. Коломбель, М. Трейсі, Ф. Бутинець, Л. Кадуріна та інші.
Головним торговим партнером зовнішньоекономічної діяльності нашої країни впродовж багатьох років
залишалась Росія. Раніше, фактично, кожен п’ятий долар, який держава заробляла на експорті, був із Росії.
Зараз торгівля суттєво скоротилась: лише кожен десятий експортний долар - із Росії. Згідно зі статистикою, за
перше півріччя 2015 року український експорт до Росії зменшився на 60%, імпорт – на 65% [1].
Скорочення торгівлі між Україною та Росією почалось ще у 2012 році, проте причинами стрімкого погіршення російсько-українських торгівельних стосунків стали розбіжності в політичній сфері та асоціація України з ЄС.
В експортній політиці Україні потрібно шукати нові ринки збуту, одними з таких є ринки ЄС, а також
ринок Китаю. Торгові відносини України з Китаєм значно покращились у 2015 році. За 7 місяців 2015 року
аграрний експорт України в Китай становив 889,7 млн. доларів, що більш ніж удвічі вище ніж показник
аналогічного періоду минулого року (407 млн. доларів). Експорт до Китаю зернових зріс у 4,7 разу, шоколаду вдвічі, кондитерських виробів - у 1,2 разу, спирту майже в 6 разів [2]. Перевагою в налагодженні торгових
стосунків з Китаєм є те, що китайські партнери не мають особливих вимог до стандартизації і сертифікації
українських товарів і в разі виконання вимог, пов'язаних із забезпеченням належного контролю за безпечністю
та якістю продукції готові співпрацювати з українськими товаровиробниками.
Незважаючи на підписання Угоди про Асоціацію з ЄС заміщення російських ринків європейськими поки
що не вдалось. Автономні преференції з боку Євросоюзу, які передбачають експорт товарів за нульовим митом
забезпечили позитивний ефект у другому кварталі 2014 року, коли експорт до ЄС зріс більше ніж на 30%.
Проте результати наступних місяців значно погіршились.
Преференції мали позитивний вплив на експортерів в ЄС, але їх дія була недостатньою, щоб
компенсувати цілий ряд негативних факторів, які вплинули на експорт в 2014-2015 роках: окупація територій,
падіння цін на сировину, подорожчання імпортної сировини та комплектуючих, тощо [3].
Основними причинами неефективності використання переваг преференцій українськими експортерами є:
брак часу для виходу та переорієнтації на ринок ЄС, висока конкуренція на європейському ринку, низька
конкурентоспроможність вітчизняної продукції, високі затрати на організацію зовнішньоекономічної торгівлі, тощо.
За 2014-й кількість фірм-експортерів в країни ЄС зросла майже на 50% – з 6,1 тис. до 9,1 тис., при цьому
приплив фірм на європейський ринок значно перевищив вихід нових компаній на ринки інших країн[3].
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Отже, для того щоб українські підприємства-експортери досягли успіху на ринках Євросоюзу необхідно
пройти ряд бар’єрів: сформувати позитивну довіру до своєї компанії та продукції яку вона виробляє, забезпечити
відповідність продукції європейським стандартам сертифікації та відповідність товарів потребам споживачів, обрати
ефективні методи просування продукції та диверсифікувати продукцію під можливі сегменти ринку.
1. Український експорт до ЄС скоротився на 33%, до Росії - на 62%. [Електронний ресурс] /
Економічна правда – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua2. Україна різко збільшила експорт
агропродукції в Китай. [Електронний ресурс] / Економічна правда – Режим доступу:
http://www.epravda.com.ua 3. Торгові пільги від ЄС стали в нагоді лише третини експортерів в Україні.
[Електронний ресурс] / СЕГОДНЯ.ua – Режим доступу: http://ukr.segodnya.ua/
Гнатів Х.Я.
студ. гр. ЕП-33
Науковий керівник — к.е.н, доц. каф. ММП Барвінська Є.С.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ РИНОК ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ
Під широким терміном “міжнародна торгівля” можна розуміти не тільки відносини купівлі продажу
товарів, а й послуг.
Світовий ринок послуг – це система міжнародних відносин обміну, де основним товарним об’єктом
виступають різноманітні види послуг і яка існує на основі МПП.
Послуга – це продукт праці, створений в результаті угоди про купівлю- продаж, у якого відсутня речова
форма.
Світовий ринок професійних послуг – це відносини, які виникають з приводу надання спеціалізованими
за певними професіями фірмами одних країн профільних послуг фірмам інших країн.
В більшості випадків фірми спеціалізуються на таких професійних послугах:бухгалтерські послуги та
послуги з аналізу фінансової діяльності (аудит), юридичні послуги (особливо з міжнародних питань),
маркетингові послуги, послуги в сфері дизайну та архітектури.
В середині ХХ ст. в умовах розвитку постіндустріального суспільства в країнах Заходу набула
динамічного розвитку сфера послуг. Під впливом розгортання процесів лібералізації, інтеграції та глобалізації,
що відбуваються у сучасному світовому господарстві, ця тенденція стала характерною для більшості країн
світу. Як показує практика, сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової
економіки. Так, у розвинених країнах світу частка сфери послуг в структурі ВВП перевищує 70%, в ній зайнято
понад 60% робочої сили (у США – до 75% ).
Світовий сегмент ринку юридичних послуг, представлений компаніями з США, які як і раніше
утримують лідируючі позиції. Їх частка в загальному обсязі світового ринку становить 60%, тобто більше
половини всіх зареєстрованих юридичних фірм у світі. Юридичні фірми з Європи представлені в цьому списку
чисельності рейтингу успішних компаній - 25%, інша частина припадає на інші континенти та країни[2].
На даний час активно триває глобалізація ринку юридичних послуг у світових масштабах – міжнародні
юридичні фірми поширюють свою присутність на теренах Східної Європи та відкривають представництва в
країнах Азії та Сходу через повноцінне або асоційоване партнерство з офісами місцевих юридичних фірм.
Прогнозують також реструктуризацію ринку та функціональне переформатування деяких його гравців через
вибір спеціалізації, орієнтованість на певні сектори економіки або галузі права.
Відсутність розкрученого бренду, ускладнення з реєстрацією підрозділу в іншій країні, нечіткість і
суперечливість загального і статутного права, викликані недосконалим державним регулюванням економіки,
відсутність систематизації та стандартизаціїсудового та адміністративного процесів, зменшення доходів населення,
зміна суспільного менталітету, недостатнє інформаційне забезпечення, недобросовісна конкуренція - ось лише
незначний перелік факторів, які впливають на розвиток міжнародного ринку юридичних послуг.
Щодо участі України на міжнародному ринку юридичних послуг, то українські юридичні фірми поступово
виходять на зовнішні ринки, розпочинаючи з освоєння ринку країн пострадянського простору, шляхом відкриття там
зарубіжних представництв українських юридичних фірм. Але є перші кроки і в освоєнні європейського ринку, коли
українські юристи представляють інтереси наших громадян у європейських міжнародних судах[1].
Відомі іноземні юридичні фірми також активно освоюють український ринок. безпосередньо або через партнерів (Noerr, BeitenBurkhardt, SquireSanders, Magnusson та інші)[3]. Слід зазначити, що розвиток активних євроінтеграційних процесів може сприяти відкриттю в Україні офісів таких міжнародних фірм, як Skadden, Arps, Slate,
Meagher&Flom; NortonRoseFulbright; King&Spalding, за умови, що український уряд зробить для цього певні кроки.
1. Для активних гравців українського ринку настає спекотна, проте цікава пора/ЮрГазетаh//
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pro-zakon.com/node/84
2. Статистичні Дані в сегменті
надання Юридичних Послуг// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrarticles.pp.ua/biznes-ifinansy/18841-statisticheskie-dannye-v-segmente-predostavleniya-yuridicheskix-uslug.html 3. Інтернет джерело: –
Режим доступу: http://jurist.ua/?article/752
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Грабець І.С.
студ. групи ЕМЕм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Дорошкевич К.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ТЗОВ «ТЕХНОЛАБ» В УМОВАХ ЗЕД
Міжнародна економічна діяльність, як і будь-яка інша діяльність суб’єктів господарювання є ризикованою. У
сучасних ринкових умовах, які характеризуються зростанням рівня загроз міжнародного середовища, зростає вплив
зовнішньоекономічних, політичних, соціальних та інших факторів впливу на діяльність організації. Невчасне
виявлення ризиків, недосконале знання іноземного ринку, діяльності політичних та економічних структур може
привести до значних втрат для підприємства та припинення діяльності загалом.
Найчастіше ризик може бути пов'язаний з діями економічних суб'єктів, які функціонують в ринковій
системі. Ризик може бути відсутнім лише для тих економічних суб'єктів, котрі не зацікавлені особисто у
функціонуванні й розвитку певної ринкової системи, або прагнуть перекласти відповідальність на суспільство
або інших економічних суб'єктів тощо. У всіх інших випадках ризик потрібно кількісно оцінювати й
вимірювати, особливо у зовнішньоекономічній сфері.
Вітлинський В. В. говорить, що об’єктивність ризику в економічній сфері ґрунтується на тому, що він
існує внаслідок об’єктивних, притаманних економіці категорій конфліктності, невизначеності, розпливчастості,
відсутності вичерпної інформації на момент оцінювання і прийняття управлінських рішень [1].
Оцінювання ризику міжнародної економічної діяльності підприємства являє собою сукупність
регулярних процедур аналізування ризику та будується на загальному вивченні економічної діяльності
підприємства і середовища його функціонування на предмет джерел ризику, аналізування зовнішніх і
внутрішніх факторів ризику, визначенні показників оцінювання рівня ризику, а також у встановленні
механізмів і моделей взаємозв’язку показників і факторів ризику [2].
Вивчення економічної літератури та процесів управління ризиками ТзОВ «Технолаб» яке є незалежною
лабораторією. Рівень оснащення лабораторії та кваліфікація працівників структурних підрозділів дозволяють проводить широкий спектр випробувань, пов’язаних з контролем якості готових лікарських засобів, вихідної сировини,
аналізів мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, стерильності препаратів для ін’єкцій, кількісного
визначення антибіотиків мікробіологічним методом тощо. дозволило визначити особливості оцінювання ризиків
ТзОВ «Технолаб» в умовах міжнародної економічної діяльності та сформувати рекомендації щодо їх розвитку.
На підприємстві спостерігається відсутність кваліфікованого персоналу здатного ефективно оцінити
ризики стосовно міжнародної економічної діяльності. Також для підприємства характерний недостатній обсяг
необхідної інформації для оцінювання ризиків в умовах міжнародної економічної діяльності та несвоєчасне
отримання вхідних даних.
У зв`язку з розширенням міжнародної економічної діяльності підприємство активно впроваджує
інновації (технічне оцінювання ліків, електронних документів) і для оцінювання ризиків інновацій
використовує їх глибокий структурний моніторинг.
Для розвитку цієї сфери діяльності на підприємстві доцільно здійснити такий комплекс заходів:
підвищення кваліфікації працівників; залучення іноземних спеціалістів з-за кордону;
звернення до
консалтингової компанії; впровадження системи винагород за компетентне оцінювання ризиків в здійсненні
міжнародної економічної діяльності; формування інформаційної базу по оцінюванні ризиків ТзОВ «Технолаб»
в умовах міжнародної економічної діяльності; формування системи критеріїв для оцінювання ризиків;
здійснити сценарне планування ризиків; застосування тайм-менеджменту для оптимізування графіку робіт
працівників; впровадження системи контролю за робочим процесом працівників підприємства.
Отже, запровадження у діяльність підприємства вдалої системи управління ризиками дозволить
уникнути негативних наслідків дії марко- і мезооточення, а також забезпечить вагомі конкурентні переваги на
зовнішньому ринку і неодмінно сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства.
1. Вітлинський В. В. Ризикологія у міжнародній економічній діяльності / В. Вітлінський, Л. Маханець. –
К: КНЕУ, 2008. – 432 с. 2. Тюріна Н. М. Міжнародна економічна діяльність підприємства: навч. посіб. / Н. М.
Тюріна, Н. С. Карвацка. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 408
Гриньців М. В.
студ. групи ОА-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Адамик В. В.
РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
Попри широку розповсюдженість лізингу у розвинутих країнах, в Україні закон "Про лізинг" було
прийнято лише 16.12.1997 р., який, до речі, оцінювався спеціалістами досить критично. У цьому плані
Україна значно відстає від Росії та Білорусі, не кажучи вже про Польщу. За рівнем розвитку лізингових
взаємовідносин ми перебуваємо десь на рівні 1990 р. названих країн. Втрачено багато часу. В країнах
Прибалтики лізинг розвинувся вже так широко, що розповсюджується навіть на побутові товари широкого
вжитку для населення.
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В нинішніх умовах нової економіки та стрімким розвитком передових технологій все більшого розвитку
набуває такий вид міжнародних економічних відносин як міжнародний лізинг. В останні роки набув
розповсюдження міжнародний лізинг, який за підсумками світової практики в сфері здійснення міжнародних
лізингових операцій досить позитивно впливає на внутрішнє законодавство держав. Міжнародним лізингом
вважається операція у випадку, якщо майно або платежі перетинають державні кордони. Угода, по якій
лізингодавець купує обладнання у національного підприємства, а після цього передає його іноземному
підприємцю за кордон, називається експортним лізингом. Якщо обладнання купується в іноземної фірми і
передається для використання вітчизняному підприємцю, угода називається імпортним лізингом.
При здійсненні аналізу ринку лізингу в Україні за підсумками 2008-2009 рр. було виявлено тенденцію
скорочення лізингових угод. Дане явище було пов'язано зі світовою фінансовою кризою, нестабільністю політичної
ситуації, погіршенням доступу до кредитних ресурсів, які є основним джерелом фінансування лізингових операцій,
падінням платоспроможності підприємств, а також припиненням інвестиційних проектів. Однак у структурі
капітальних інвестицій частка лізингу зростала за рахунок обмеження обсягів банківських позик.
Лізинг продовжує користуватися попитом через те, що він дає змогу ефективно погоджувати інтереси
виробників і споживачів, банків і лізингових компаній, він є найбільш доцільним методом подолання кризових явищ
в економіці України та вітчизняному виробництві.
Дане явище пояснюється тим, що міжнародна оренда для українських суб’єктів господарювання є
перспективним методом інвестування. Розвиток лізингової діяльності в України полягає у необхідності технічного
переоснащення та оновлення основних фондів існуючих підприємств, запровадження нових результатів в межах
НДДКР у процес виробництва, а також у потребі розширення матеріально-технічної бази малих та середніх
підприємств у рамках програм розвитку малого та середнього бізнесу.
Найбільшим попитом серед предметів міжнародного лізингу в Україні користується транспорт (50,1%), а
також сільськогосподарська техніка (14,7%) та комп’ютерна техніка (5,7%).
Україна за допомогою лізингу може підняти свою авіабудівельну промисловість, виходячи з того, що тепер
повітряні вантажі — найприбутковіші і що держава володіє найкращим в світі вантажним літаком АН-225 "Мрія" і
має зручне геополітичне становище, яке дозволяє контролювати перевезення по напрямках: Західна Європа —
Близький Схід, Близький Схід — Північна Америка (через Північний полюс), Західна Європа — Далекий Схід.
Потрібно додати, що АЕРОФЛОТ Росії взяв в лізинг 5 аеробусів "А-310", які дають йому 15% всіх валютних
надходжень. Україна має в лізингу 2 аеробуси "Боінг 737", які повністю себе окуплюють, але це викликає
невдоволення вітчизняних літакобудівників, оскільки валюта йде за кордон, тому нам потрібно брати не іноземні
літаки, а власні. До речі, акціонерна російська міжнародна авіакомпанія АЕРОФЛОТ створила самостійний
підвідділ, який займається вантажними перевезеннями, - АЕРОФЛОТ-карго; проте він використовує менші за
потужностями літаки АН-124 Руслан та Ту-204С, тому Україна має поки що значні переваги в цьому секторі ринку
повітрянихтранспортнихперевезень.
Найпоширенішим нині є лізинг вантажних автомобілів, морських та повітряних суден, комп’ютерної техніки.
Постачання автотехніки та обладнання на лізинговій основі пропонують «RENAULT», «DAF», «SCANIA», «IBM»,
«HP» та ін. Цілий ряд закордонних компаній висловили готовність розвивати співробітництво з вітчизняними
лізинговими компаніями щодо поставки в Україну на лізинговій основі сільськогосподарської та тракторної техніки
й обладнання — «John Dear», «Bizon», «NEUERO», «URSUS», «PROKOP»; будівельної техніки — «Caterpillar»,
«ZEPPELIN», «TATRA», «Condor»; автотехніки — «МАН», «Mercedes», «Mitsubishi», «Volvo», «Shčoda». Українські
міжнародні перевізники за допомогою лізингу поновили свій автомобільний парк на суму понад 380 млн дол. США.
Однією із провідних компаній, які здійснюють операції з міжнародного лізингу є ALD Automotive (ТОВ «Перша
лізингова компанія») - член ради Асоціації «Українське об'єднання лізингодавців» ,провідна лізингова компанія в
Україні в сегменті лізингу легкового автотранспорту та Avis Україна (підприємство з іноземними інвестиціями ВІПРент) - представництво найбільшої у світі корпорації з лізингу і прокату автомобілів. На даний час компанія адмініструє автопарк близько 1 600 автомобілів. Лідер на ринку з комплексних лізингових послуг ("лізинг з повним сервісом).
Лізинг як інвестиційний механізм вигідний не тільки безпосереднім суб’єктам даних відносин, а й
національній економіці в цілому: активізується розвиток промисловості; пришвидшується НТП; збільшуються
податкові надходження у бюджет; підвищується конкурентоспроможність країни на міжнародному фінансовому
ринку. Не зважаючи на переваги лізингу, в Україні існує ряд проблем, які гальмують процес його розвитку:
недосконала законодавча база; висока вартість та недовго строковість кредитів; складний податковий клімат;
нерозвиненість інфраструктури ринку; високі страхові тарифи; високі ризики несплати лізингових платежів в умовах
фінансової кризи; девальвація національної грошової одиниці – значна курсова різниця із іноземними валютами;
припинення кредитування підприємств банками.
Отже, можна зробити висновок, що міжнародний лізинг є одним із перспективних методів покращення
економіки в Україні, зокрема малого та середнього бізнесу. Але в нашій державі існують певні перешкоди для
подальшого розвитку даного виду міжнародних економічних відносин. Тому для забезпечення розвитку
міжнародного лізингу в Україні потрібно по-перше, удосконалити законодавчу базу, тобто привести її у
відповідність до міжнародних норм лізингу. По-друге, запровадити інвестиційні податкові пільги при імпорті
високотехнологічного обладнання в Україну. І по-третє, створення лізингових фондів для сприяння лізингу у
пріоритетних галузях промисловості.
1. Гальперіна Л. П., Литвиненко Н. П. Міжнародний ринок лізингу в умовах нестабільності розвитку
світової економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: economy.kpi.ua/files/files/17_kpi_2011.doc2.
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доступу:www.leasing.org.ua3. Черкаська Г. І., Кравченко Ю.М. Міжнародний лізинг як інструмент
зовнішньоекономічних відносин Електронний ресурс – Режим доступу:http://intkonf.org/cherkaska-gikravchenko-yum-mizhnarodniy-lizing-yak-instrument-zovnishnoekonomichnih-vidnosin
Денисюк Н.С.
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Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Скибінський О.С.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА САЛЬДО ПОТОЧНОГО РАХУНКУ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Рахунок поточних операцій – це частина платіжного балансу, яка включає такі основні статті: торговий
баланс і баланси послуг та переказів. Поточний рахунок показує, які операції надають найбільші доходи країни
від міжнародних потоків товарів, послуг доходів і трансфертів та якими є витрати країни на ці пункти. Він
відокремлює світову торгівлю товарами та послугами від міжнародного руху фінансових ресурсів у формі
капіталів і кредитів [1].
Основними чинниками впливу на рівень поточного рахунку є: рівень безробіття, циклічні коливання
економіки, доходи громадян, військові конфлікти та мілітаризація економіки, закордонні державні витрати,
зміни у міжнародній торгівлі, валютно-фінансових фактори, інфляція, торговельно-політична дискримінація,
надзвичайні обставини — неврожай, стихійні лиха, катастрофи [3].
Розглянемо вплив основних факторів на стан рахунку поточних операцій.
Вплив зміни валютного курсу визначається так: низький курс національної валюти зумовлює зменшення
обсягів імпортних операцій та сприяє збільшенню експорту. Це відбувається внаслідок того, що ціна на
експортований товар в іноземній валюті буде нижча у порівнянні з відповідним іноземним товаром, і навпаки,
високий курс національної створює сприятливі умови для імпорту та перешкоджає експорту, оскільки
імпортований товар буде дешевшим у порівнянні з вітчизняним.
Протягом 2014 року в Україні спостерігається падіння імпорту товарів на 27,4% (до 61,3 млрд. дол.
США) це було спричинене саме падінням реального ефективного курсу національної валюти та скороченням
внутрішнього попиту на іноземні товари [1] .
Крім цього на зниження імпорту вплинуло зниження темпів зростання реальної зарплати, яка знизилася у
порівнянні з попереднім періодом( 8,2% у 2013 році) до 3,5% [4].
Вплив військових конфліктів та мілітаризації визначаються значним тиском на економіку загалом, а
зокрема на торгові відносини між країнами, структуру експорту та імпорту країни, внаслідок зміни потреб та
можливостей, умов виробництва і внаслідок вилученням з галузей ресурсів, які могли б використовуватися для
капіталовкладень, зокрема в експортні галузі.
Так, війна яка триває на Україні спричинила падіння експорту товарів за рік на 14,4% (до 55,6 млрд дол.
США у 2014 році). Адже, великі підприємства Донецької та Луганської областей зупинили виробництво
продукції машинобудування та хімічної галузі. Також зруйнованою є транспортна інфраструктура на сході
України, погіршилися торговельні відносини з Російською Федерацією [1].
Одним з найбільш впливових чинників є торговельно-політична дискримінація окремих країн пов'язана з
наявністю імпортних бар'єрів: накладання вищої ставки мит на товари та послуги тої чи іншої країни. До
основних видів дискримінаційних бар'єрів належать торгові блоки та торгові ембарго.
Найяскравіше така дискримінація проявляється у економічній політиці США. Прикладом такої
дискримінації є політика США по відношенню до Куби. За 45 років економічного ембарго Куба втратила 89
млрд. дол США. До санкцій входили: заборона американським туристам відвідувати Кубу, американським
компаніям заборонялося вести бізнес на острові, за деякими винятками на експорт деяких продуктів
харчування, медикаментів та телекомунікацій [2].
Іншим прикладом є введення ембарго Росії для Грузії. Заборонявся експорт мінеральної води «Боржомі»
та грузинських вин. Ембарго відмінили у 2008 році. Експерти оцінюють шкоду завдану Грузії у 250 млн. дол.
США щорічно [2].
Будь-яка держава прагне до економічного зростання, проте воно не є безперервним та рівномірним.
Руйнівні наслідки економічної кризи 2008-2009 років чітко видно в Україні, де вони проявились у
набагато ширших масштабах, ніж в інших країнах, це стало очевидним восени 2008 після погіршення ряду
економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Як
видно з таблиці руху поточних операцій наслідком стало зменшення обсягу експорту на 36,6 % (з 85612 млн.
дол. США у 2008 році до 54253 млн. дол. США у 2009 році). Також зріс рівень безробіття на 34,3 % (з 6,4 % у
2008 році до 8,8 % у 2009 році) [4].
1. Платіжний баланс і зовнішній борг України 2014 рік. Гальчинська Т.А.,/ Серія КВ № 20468–10268ПР
від 06.12.2013. / Формат 60 × 84/8. Зам. № 15-0230. 2.B-ko.com / Торгова дискримінація / [Електронний ресурс]
/ - Режим доступу : http://b-ko.com/. 3. Biblijgraph / ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС / [Електронний ресурс] / - Режим
доступу : http://bibliograph.com.ua/ . 4. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ .
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МАЛІ ТА СЕРЕДИННІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ
Розвиток малого бізнесу завжди є актуальною проблемою. Оскільки у розвинутих країнах світу і в
країнах, що розвиваються малий бізнес є фундаментом розвитку економіки і соціальної стабільності. Малі
підприємства є тією ланкою, яка не дає можливості великим корпораціям повністю монополізувати ринок.
Світова практика переконливо свідчить, що навіть в країнах з розвиненою ринковою економікою малий
бізнес впливає на розвиток народного господарства, вирішення соціальних проблем, збільшуючи кількість
зайнятих робітників і їхній дохід. За чисельністю працюючих, за обсягом вироблених і реалізованих товарів,
виконаних робіт суб'єкти малого підприємництва в окремих країнах відіграють ключову роль. Таким чином,
малий бізнес у розвинених країнах світу багато в чому визначає темпи економічного зростання, структуру і
якість валового національного продукту [1, с.45].
Дрібнепідприємствомаєсуттєвіпереваги, а саме: гнучкість та легкістьуправління. Але, на жаль, цього
недостатньо для повноцінної конкурентоноздатності на міжнародному ринку. Велика компанія в умовах
глобалізації завдяки перевазі ефекту масштабу, може поглинати сегмент ринку, який займає мале або середнє
підприємство. Дрібна компанія не зможе витримати цінової різниці між її товаром та аналогічним товаром
великого підприємства. Мале та середнє підприємство може існувати на міжнародному ринку, якщо воно буде
активно застосовувати у своїй діяльності інформаційні технології (Інтернет і електронна торгівля). Це
допоможе набути нових клієнтів і не втратити старих. Але конкурентоздатної переваги за допомогою лише цих
заходів підприємство не набуде.
Дрібне підприємство, в умовах глобалізації міжнародних ринків повинно дотримуватися стратегії
спеціалізації. Це очевидно, оскільки інші стратегії є більш ресурснозатратними.
Малі підприємства дуже часто є носіями нових ідей та відповідно інноваційних підходів. Великі
корпорації охоче фінансують такі підприємства, за рахунок цього вони отримують контроль над останніми, або
взагалі поглинають їх.
Великі корпорації можуть використовувати малі та середні підприємства у своїх ланцюгах поставок. Ще
одним з можливих підходів до проникнення у глобальне економічне середовище може бути створення мережі
малих та середніх підприємств, для здійснення системи кооперації та сумісного виробництва.
Мережі малих та середніх підприємств, які успішно конкурують на глобальних ринках, вже існують в
деяких Європейських країнах у формі регіональних кластерів виробників в межах специфічних виробничих
ланцюгів [2].
З вище викладеного робимо висновок, що мале та середнє підприємство не може самостійно конкурувати
на міжнародному ринку в умовах глобалізації. Таке підприємство потребує фінансової допомоги з боку великих
корпорацій або держави. Існує іще один шлях проникнення на міжнародний ринок малому бізнесу — здійснити
це з допомогою таких самих дрібних підприємств, які кооперуються та здійснюють сумісне виробництво.
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журнал. – 2012. № 3. – С. 4-24. [Електронний ресурс]. Доступний з http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2012_3_2.pdf
Дубан Х.Р.
студ. групи ЕМЕм-12
Науковий керівник - к.е.н., доц. каф. ММП Дорошкевич К. О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ІНСТРУМЕНТУ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
ЗАПОЧАТКУВАННЯ ЗЕД
Яквідомо, діяльністьпідприємстватіснопов’язаназневизначеністю. Оскільки не можна точно передбачити
результати певних господарських операцій, то для підприємства виникає ризик і ризикові ситуації. Це дає
певну змогу сформулювати визначені напрями управління ризиками та їх запобігання, що допомагають
мінімізувати негативний вплив на фінансово-господарську ситуацію на підприємстві.
Згідно визначення, даного Вітлінським В.В., ризик – це завжди загроза появи неприємних наслідків,
щодо яких невідомо, настануть вони, чи ні [1]. Ризики виникають у випадках: нестабільності державної
економіки, цінових механізмів, інфляцій та державного регулювання банківських облікових ставок, вагомих
коливань обмінних курсів валют, неадекватного керівництва підприємством (нераціонального менеджменту),
несприятливої фінансової політики підприємства, конкурентної боротьби за ринки збуту тощо.
При започаткуванні міжнародної економічної діяльності (МЕД) на підприємстві існує неминуча загроза
стикнутись з певними ризиками, оскільки цей процес є складним і довготривалим. Наприклад, при
започаткуванні МЕД підприємству потрібно обирати країни–контрагенти, куди буде поставлятись товар чи
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комплектуючі. При цьому варто досліджувати етнос, культуру і політику цих країн. Тут серед іншого виникає і
ризик отримання не достовірної інформації, що призведе до помилок при розробленні комплексу маркетингу
для певного сегменту ринку тощо.
Як показує міжнародний досвід, більшість успішних компаній вийшли на світовий ринок завдяки
введенню інновацій у виробництві і збуті тощо. З погляду невизначеності, інноваційна діяльність підприємства
також є ризиковою операцією. Проте завдяки новим технологіям підприємство може зменшити свої витрати і
удосконалити процес виробництва. Також у результаті інноваційного розвитку є можливість зробити свій товар
унікальним і бажаним для інших покупців за кордоном. А завдяки зменшенню витрат фірма має можливість
знизити свою реалізаційну ціну та підвищити конкурентоспроможність.
То ж при започаткуванні МЕД на підприємстві виникає необхідність управління ризиками. Цей процес
можна розглядати як діяльність, спрямовану на економічний захист підприємства від небажаних свідомих або
випадкових обставин, що наносять йому шкоди [2]. Важливе місце у ньому належить управлінню ризиками.
Знизити ризики фірми можна за допомогою різних методів, таких як страхування, хеджування та
диверсифікації. Оскільки при виході підприємства на зовнішній ринок, воно стикається з багатьма ризиками і
витратами, то застосування цих методів управління ризиками є поширеним у практиці МЕД. За їх допомогою
підприємства перестраховуються від невдач та значних витрат у зовнішньоекономічній сфері.
У процесі здійснення МЕД для підприємства важливим є вибір раціонального методу зниження ризиків.
Він нього залежать не лише витрати підприємства, а і імовірність настання небажаних для нього подій. Для
досягнення успіху у цій діяльності, слід обирати найбільш дієву стратегію виходу на зовнішній ринок. При
цьому варто брати до уваги законодавці забезпечення, традиції, менталітет тощо. Вагомим елементом
зовнішньоекономічної стратегії є також досконале сегментування ринку (потрібно чітко обрати вік, стать
споживачів і для початку сфокусувати свою увагу саме на цій категорії).
Водночас кожне підприємство, яке займається підприємницькою діяльністю так чи інакше приймає на
себе певні види ризиків. Вони можуть бути пов’язані з настанням несприятливих міжнародних подій,
соціально-культурними обставинами, особливостями політичної системи тощо. Проте від такого роду ризиків
можна вберегтися шляхом страхування. Є безліч організацій, які надають послуги з страхування МЕД та мають
репутацію надійного страховика.
Отже, вибір інструментів зниження ризиків є дуже важливим для підприємства, оскільки від цього
вибору залежить результативність МЕД. Завдяки процесам управління ризиками, підприємство може
удосконалити свої технології, розширити асортимент виробництва, впровадити МЕД тощо.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ЗДІЙСНЕННЯ
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИКА СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ
Глобалізація усіх економічних процесів, які зустрічаються в сучасних ринкових умовах господарювання,
призводить до бажання кожної країни мінімізувати можливі негативні наслідки цього процесу за рахунок участі
в різних економічних об’єднаннях. Одним із таких об’єднань сьогодні є Світова організація торгівлі (далі СОТ),
яка визначає правила багатовекторної системи торгівлі у світі. Правила та норми цієї організації регулюють
Понад 90 % обсягів світового товарообороту регулюється правилами та нормами цієї організації.. Членами СОТ
є понад 160 країн світу, Україна проводить зовнішньоекономічні операції із 135 державами-учасниками.
Метою даного дослідження є проаналізувати наслідки вступу України до СОТ, та сформувати
необхідність досліджень та аналізу елементів технології торгівельних процесів для національної економіки та
оцінити динаміку розвитку експортно-імпортних операцій із членами організації.
Україна набула членства в СОТ у 2008 р. після майже чотирнадцяти років ринкових змін, результатом дії
яких є структура процесу реорганізації і реструктуризації торгівлі на зовнішньому ринку в її класичному прояві
експортно-імпортних операціях.
Набуття Україною членства в СОТ співпало з початком світової фінансово-економічної кризи, яка
супроводжувалась різким падінням обсягів зовнішньої торгівлі, девальвацією національної валюти,
банківською кризою тощо. Становище сучасних підприємств за умови кризових проявів ринкових змін
зумовили серйозні інституційні та структурні зміни в країні. Технологія торгівлі та механізми державного
управління за результатами діяльності намагались адекватно відреагувати на можливий потенційний розвиток
економічних процесів внаслідок співпраці в СОТ. Передбачалося, що участь України у Світовій організації
торгівлі надасть переваги її громадянам, окремим галузям промисловості та країні в цілому.
Для підприємств, які вже є орієнтованими на експорт, гармонізація українських стандартів із
міжнародними означає спрощення ведення бізнесу, а для підприємств, які орієнтовані на внутрішній ринок
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створюється унікальна можливість вийти на нові ринки. Загалом вплив на галузі виробництва після зниження
тарифних ставок на експорт можна зобразити наступним чином (рис. 1).

Рис. 1. Вплив зниження експортних тарифів на продуктивність галузі
Проведене дослідження свідчить про те, що зниження тарифів при здійсненні експортної діяльності
призведе до зростання продуктивності праці та загалом ефективності функціонування підприємству галузі за
рахунок того, що більш продуктивні організації нарощуватимуть обсяги виробництва та витіснять менш
продуктивні або ж менш продуктивні виробники застосовуватимуть заходи для підвищення своєї
конкурентоспроможності як на внутрішньому так і зовнішньому ринках, за рахунок окремих елементів
технології торгівлі, а саме адекватної цінової політики на готову продукцію.
Отримані результати також свідчать про те, що загалом найбільшим очікуванням було отримання
позитивного ефекту від здійснення зовнішньоекономічної діяльності, але відкриття Україною свого ринку
призвело лише до зниження сальдо торговельного балансу – відбулося різке зростання операцій з імпорту. Крім
того в Україні не відчувається впливу всіх тих позитивних наслідків, які передбачалися. Тому державі потрібно
здійснити проведення ефективних реформ, які змогли б підвищити рівень національної економіки завдяки
використанню всіх переваг, які надаються членам СОТ.
Комаровський А.А.
студ. групи МБАм-11
Науковий керівник – к.е.н., асист. каф. ММП Кізло М. В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ПІДПРИЄМСТВ
ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ
Проблеми удосконалення експортно-імпортних операцій є особливо актуальними в наш час. Дуже
важливо організувати цю діяльність таким чином, щоб вона була ефективною за забезпечувала економічну
вгоду. Ефективність організації експортно-імпортних операцій значним чином пов’язана з ефективністю
функціонування підприємства в цілому.
Мiжнародні операції, які пов’язані з товарною торгівлею, поділяються на два основні типи: купівляпродаж товарів та товарообмінні операції.У міжнародній торговельній практиці використовуються два основні
методи здійснення експортно-імпортних операцій, а саме: прямий експорт та імпорт, що передбачає постачання
товарів промисловими підприємствами безпосередньо іноземному споживачеві або закупівлю в нього
відповідних товарів, і непрямий експорт та імпорт, що припускає продаж і купівлю товарів через торговельних
посередників.
Для сучасного етапу розвитку виробництва з величезною концентрацією і централізацією капіталу
характерним є розширення прямого експорту й імпорту. Прямі зв'язки мають низку переваг: більш тісні
кoнтакти з кoнтрагентoм; краще знання кон'юнктури ринку; швидке пристосування своїх виробничих
потужностей дo потреб покупця. Прoте і непрямий експoрт та імпoрт продовжують зберігати свoє значення. У
непрямого метoду експортно-імпортних операцій також є свої переваги: великий досвід, власна мережа
oбслуговування, гарні зв'язки, знання ринку й кон'юнктури [3].
Для тoгo, щoб пoкращити oрганізацію експoртних oперацій підприємств Україні необхідно здійснити
комплекс заходів, що oхоплюватимуть: правильний підбір менеджера з продаж, адже від його кваліфікації
залежить правильна організація експортних oперацій; правильний вибір маркетингової пoлітики; правильний
підбiр агентів з пoшуку ринків збуту; дoслідження цін на продукцію; пшук шляхів мінімізації витрат на
організацію експортних операцій та їх здійснення.
Удосконалення ефективності імпoртних oперацій для підприємств України можна досягти шляхом:
пoшуку більш вигідних постачальників; застосовування засобів страхування валютних ризиків; організації
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потрібних строків поставки; oрганізація безперервності поставок, якщо це необхідно для ефективної діяльності
підприємства; організації правильного транспортного забезпечення.
При ефективному управлінні експoртно-імпортними операціями мoжна досягти бажаних фінансoвих
результатів. Головне - це правильнo спланувати, організувати, мотивувати, контролювати та регулювати
зовнішньоекономічну діяльність. Пoтрібно пам’ятати що існує чимало мoжливих шляхів удосконалення експортноімпортних операцій. Для цього неoбхідно зважати на всі складові даних операцій. При правильному аналізуванні та
дослідженні окремих факторів можливо розрoбити такий план дій, якій би в більшій мірі задовольняв підприємство,
і сприяв в отриманні кращих прибутків від здійснення зoвнішньоекономічних операцій.[4]
У зовнішньоекономічній діяльності України протягом останнього часу посилюється значення торговельних
зв’язків у сфері продовольчих товарів. Це пояснюється зниженням попиту на традиційні товари
зовнішньоекономічних партнерів України і створенням сприятливої кон’юнктури на ринку сільськогосподарської
сировини і продовольства. Слід зазначити, що зростання частки сільськогосподарських товарів у сукупному експорті
країни під час кризи стало одним із важливих чинників зниження втрат національної економіки. Подальше
пожвавлення торговельних відносин можливе, зважаючи на стабільну потребу країн ЄС, навіть у період фінансової
кризи, у продовольстві та продукції з незакінченим циклом виробництва.
Однак, в умовах відкритості національної економіки світові тенденції наростаннядефіциту продовольства і
зростання цін можуть розглядатися як потужний виклик для українського виробництва та забезпечення продовольчої
безпеки України. Це вимагає не тільки захисту національного продовольчого ринку та економічних інтересів
вітчизняних товаровиробників через систему митно-тарифних та нетарифних заходів регулювання, але й оптимізації
структури імпортно-експортних операцій з дотриманням балансу національних економічних інтересів у цілому,
інтересів виробників продовольства та населення як споживачів кінцевої продукції.
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РИЗИК-МЕНДЖМЕНТ ТОРГОВО-ПОЕРЕДНИЦЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В ПЕРІОД КРИЗИ
Дослідженню питань ризик-менеджменту та управління фінансовими ризиками присвячена низка робіт
як вітчизняних, так й іноземнихнауковців [1–3]. Значний внесок у розроблення проблем управління фінансовим
ризиком здійснено В.В. Вітлінським,В. М. Гранатуровим, А. Б. Камінським, А. О. Старостіною та ін.
Характерною рисою фінансового ризику є те, що він обов’язково впливає на рух фінансових потоків та
спричиняє зміну структурифінансових активів торгово-посередницького підприємства. В результаті
виникнення будь-якого виду економічного ризику обов’язково призведе до виникнення фінансових ризиків.
Крім того використання будь-якого способу мінімізації економічного ризику призводить до зміни рівня та
структури фінансових ризиків функціонування підприємства.
Крім того суттєвою особливістю фінансового ризику є те, що він виникає на усіх етапах виробничогосподарської діяльності торгово-посередницького підприємства. Виявлення такого ризику є абсолютно
різними: наприклад, відсотковий при кредитуванні діяльності підприємства, ризик платоспроможності при
реалізації готової продукції тощо.
Під фінансовим ризиком слід розуміти випадковий характер формування фінансових потоків, які
виникають під час функціонування суб’єкта [4, с. 19]. Економічний ризик є ступенем відхилення економічного
критерію від прогнозованої величини і мстить в собі чіткий економічний зміст. Фінансовий ризик включає в
собі імовірність відхилення вартості, яка формується на основі цього економічного змісту та розподіляється та
перерозподіляється за допомогою фінансів. Отже, фінансовий ризик – це явище, яке виявляється в
нестабільності економічного середовища під час функціонування фінансів. На нашу думку, фінансовий ризик –
це різновид ризику, що виникає в процесі фінансово-економічного функціонування суб’єкта господарювання,
коли причинно-наслідковий результат або способи його досягнення відрізняються від наперед визначених цілей
та нормативних показників, а отримані відхилення мають вартісний характер [3, c. 85].
На основі опрацювання літературних джерел [1-6] можна стверджувати,що основними видами
фінансових ризиків, які генеруються невизначеністю зовнішніх та внутрішніх умов реалізації фінансової
діяльності торгово-посередницького підприємства, є: ризик неплатоспроможності, інвестиційний ризик
зниження фінансової стійкості, кредитний, відсотковий, інфляційний, валютний, депозитний, податковий та ін.
Фінансовий ризик виникає в процесі фінансової діяльності або ж реалізації фінансових угод.
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З точки зору торгово-посередницької підприємницької одиниці важливо знати, що в умовах інфляції
(дефляції) суттєво змінюються умови економічної діяльності. Ризикові ситуації, з якими може стикатися
підприємець в умовах активізації інфляційних процесів, наступні: девальвація національної грошової одиниці,
введення експортно-імпортних обмежень, введення державного контролю за цінами з метою контролювання
інфляції, складність отримання кредитів нестабільність відсотків за ними, зростання дебіторської заборгованості і
збільшення періодів інкасації, ускладнення оцінювання ефективності роботи з іноземними контрагентами, можливий
відтік капіталу з країни за умов зростання інфляції, соціальні та політична нестабільність та ін.
Відомо, що за умов збільшення інфляції зменшується вартість фінансових активів і зростає
привабливість відстрочених фінансових зобов'язань. Спадає купівельна спроможність населення, що спричиняє
скорочення попиту на продукцію суб’єктів господарювання, якщо вони виробляють товар еластичного попиту.
Підприємницькі одиниці одержують поверненнякредитів «знеціненими коштами» у випадку, коли вони
надавали кредити до і в процесі активізування інфляції. Ростуть також витрати виробництва унаслідок інфляції
витрат, нарощується процес монополізації всіх ринкових сегментів. В зв'язку з цим зростає імовірність
банкрутства торгово-посередницьких підприємницьких одиниць. У країнах з високим рівнем інфляції
рекомендується затягувати розрахунки з постачальниками і кредиторами, прискорювати інкасацію грошових
засобів, що їм належать, та інвестувати надлишкову готівку або ж її репатріювати.
Коливання на валютному ринку та валютний ризик, який, як наслідок, виникає, також здійснюють вплив
на функціонування торгово-посередницьких підприємницьких одиниць. Фігурує думка, що з погляду
довгострокової перспективи зменшення вартості валюти сприяє економічному зростанню і збільшенню ділової
активності в країні. Однак це лише теоретичний висновок, оскільки наслідки коливань (зокрема зниження
валютного курсу в короткостроковому періоді) породжують цілий ряд проблем.
Отже, пропонованими положеннями ризик-менеджменту за даних умов можуть бути наступні:
диферсифікування капіталу, інноваційність, креативність щодо реагування на потреби ринку, виготовлення
товару нееластичного попиту, пропонування інформаційних, консалтингових, аутсорсингових та ін. послуг
бізнесу, інвестування коштів у самонавчання (покращення фахового рівня), акцентування на якості
виготовленої продукції (наданих послуг).
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BITCOIN ЯК ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ
BitCoin - це перше втілення концепції під назвою "криптовалюта", яка вперше була описана Вей Дай у
1998 році. У кіберпанківській розсилці електронних листів він запропонував ідею нової форми грошей, що
замість центрального органу управління використовує криптографію для контролю емісії та транзакцій. Перша
специфікація Біткойн і доказ роботи цієї концепції були опубліковані Сатоші Накамото у 2009 році у
криптографічній розсилці електронних листів. Сатоші покинув проект наприкінці 2010 року так і не розкривши
подробиць своєї біографії. З тих пір спільнота зросла, і тепер над Біткойн працюють багато розробникі[1].
В BTC існує два способи отримання монет BitCoin: генерація монет своїми силами, або звичайний
спосіб конвертації валют. «У момент запуску системи на фазі її «розігріву» (bootstrap stage) математично
створена ситуація, коли генерування монет досить проста і доступна всім процедура. Для цього вам потрібно
просто завантажити і інсталювати клієнта BitCoin, після чого потрібно запросити генерацію монеток, після чого
залишається просто чекати» [2].
Головною перевагою BTC є швидкий та простий у виконанні спосіб передачі коштів у різні частини
світу. За словами експертів, BTC може використовуватись, як більш дешевий аналог системи переказу грошей у
світі. Ще одною важливою перевагою є те, що дана валюта не схильна до інфляції. Це зумовлено тим, що існує
обмежена кількість монет. Кількість монет, що може існувати в системі не може перевищувати 21 млн.одиниць.
За допомогою ВТС відбувається купівля-продаж товарів, послуг, виплата дивідендів, також приймають як
оплату за навчання. ВТС не є прив’язаним до існуючих валют, але незважаючи на це він вільно обмінюється на
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будь яку валюту. Ще варто зазначити, що перекази в даній системі не оподатковуються. Це є не аби яким
плюсом для користувачів, але великим недоліком якщо розглядати це питаня зі сторони держави [4].
BitCoin також має ряд недоліків. В багатьох країнах ВТС не визнані на державному рівні. Це зумовлено
недовірою до електронних розрахунків, які є абсолютно анонімними. Адже це може спростити чи спровокувати
«відмивання грошей» та здійснення незаконних операцій купівлі-продажу. BitCoin є ненадійним об’єктом для
інвестицій через раптові і різкі коливання курсу. Створення ВТС завдає шкоди навколишньому середовищу,
адже потребує значних затрат енергії для роботи системи комп’ютерів, що здійснюють майнінг (спосіб
видобутку електронних грошей) [4].
Як зазначено вище BitCoin набуває популярності не зважаючи на всі недоліки. В США з січня 2015 року
відкрилась перша ліцензована біржа BitCoin. Це вдалось реалізувати за допомогою стартапа Coinbase Inc. За
рахунок створення такої біржі збільшується довіра та попит на такі гроші. Це є свого роду гарантія, що ці гроші
не зникнуть в результаті певних махінацій. В Іспанії та Великобританії можна миттєво купувати цифрову
валюту Bitcoin за допомогою кредитних і дебетових карт, що мають захисну технологію 3D Secure[3].
BitCoin є унікальний тим, що його загальна кількість ніколи не перевищить 21 мільйон. Проте, це не
вплине на обіг валюти і попит на валюту. BitCoin можна розділити на більш дрібні частинки, такі як біти - 1
ВТС містить 1 000 000 бітів. Тобто його можна розділити до 8 знаків після коми (0,000 000 01) [3].
Аналізуючи існуючі дослідження за тематикою, як висновок можна сказати, що BitCoin є
перспективною альтернативною валютою. ВТС потребує якісних змін, які дозволили б користувачам більше
довіряти таким грошам, а також державам на рівні закону прийняти їх і, можливо, самим здійснювати
міжнародні розрахунки саме в цій валюті.
1. BitCoin [Електронний ресурс] Режим доступу: https://bitcoin.org/uk/press; 2. Вкіпедія, BitCoin[Електронний
ресурс] Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin; 3. [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://bitcoin.org/uk/faq; 4. Л.В. Єлісєєва, Роль віртуальної валюти в інформаційній економіці/ [Електронний
ресурс] Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3008
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА КАЗАХСТАНУ
Процес формування зовнішньої політики України пов’язаний передусім із її національними інтересами
та потребами. Однією з найменш розвинених сфер в Україні є енергетика. Це змушує нашу державу шукати
джерела енергоресурсів в інших країнах. Таким чином, енергетичний фактор є основною причиною
зацікавленості України в країнах Центральної Азії, а особливо в лідері регіону – Республіці Казахстан.
Говорячи про реакцію Республіки Казахстан на події в Україні в цiлому, слід зазначити, що уряд країни
дотримується скоріше нейтральної позиції [1].
Основними цілями і завданнями зовнішньої політики України в економічних відносинах з Казахстаном є
активізація зусиль у створенні нової системи транспортних комунікацій та пошук альтернативних джерел
енергопостачання для України. Важливе значення має також розвиток рівноправних торгових взаємин та
економічного співробітництва з Казахстаном в умовах модернізації економічних систем. Основним предметом
зацікавлення Республікою Казахстан в економічному співробітництві з Україною є диверсифікація шляхів
постачання енергоресурсів до країн Європи через територію України. Отже, можна зазначити, що паливноенергетичний комплекс є основною сферою економічного співробітництва України та Казахстану. До інших
важливих галузей співпраці належать інвестиційна, торгово-економічна та науково-технічна галузі. Щодо останньої,
то тут варто виділити напрям, за яким науково-технічна співпраця між країнами здійснюється найактивніше, а саме,
галузь освоєння космічного простору. У цій сфері існує багато спільних проектів, які успішно реалізовуються. Також
важливими напрямками двостороннього співробітництва є машино- та літакобудування, транспортна галузь. Всі ці
сфери співробітництва мають хорошу перспективу подальшого розвитку [1].
Економічні відносини з Україною є пріоритетними в зовнішній політиці Казахстану, так як Україна для
Казахстану є можливістю виходу на європейські ринки товарів і послуг. Незважаючи на негативний вплив
триваючої світової фінансової кризи, в торговельно-економічних відносинах між Казахстаном і Україною
спостерігається істотне зростання.
Так, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі , двосторонній товарообіг за підсумками
2011 р. склав $ 4,4 млрд., і, порівняно з аналогічним періодом 2010 р., виріс у 2 рази. Обсяг експорту
казахстанської продукції в Україну склав $ 2,7 млрд., що в 4 рази більше показника за аналогічний період
попереднього року. Імпорт товарів з України в Казахстан склав $ 1,7 млрд., Разом з тим, двосторонній
товарообіг за січень-травень 2012 р. складе $ 2,35 млрд., і, порівняно з аналогічним періодом 2011 р., ($ 1,76
млрд.) зріс на 33,5%. При цьому, обсяг експорту казахстанської продукції в Україну склав $ 1,0 млрд., і,
порівняно з січнем-травнем 2011 р ($ 1,1 млрд.), знизився на 9,9%. Імпорт товарів з України в Казахстан склав $
1,34 млрд., що в 2 рази більше показника за аналогічний період 2011 р. ($ 650,1 млн.).
В цілому домовленості, досягнуті сторонами в частині нарощування двостороннього економічного
співробітництва, дають всі підстави розраховувати на подальше збільшення казахстансько-українського
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товарообігу в майбутньому до 10 млрд. доларів. Одним з факторів, що сприяють зміцненню двосторонніх
відносин і зростанню товарообігу, є інституційна складова, створення представництв і спільних підприємств.
Важливе місце займають міжрегіональні контакти і зв'язки.
Україна має один із найвищих у світі коефіцієнтів транзитності своєї території. Через неї проходять
зручні трансконтинентальні напрями вантажопотоків. Подальше зближення України із Заходом, особливо в
частині об'єднання енергетичних систем, створює Казахстану додаткові можливості для просування
економічних інтересів в європейському регіоні.
Співробітництво у сфері морського транспорту цікаве з точки зору використання українських портів.
Розглядається можливість спільної реалізації проектів перевалки нафти в районі морського нафтотерміналу
«Південний» і нафтопереробного заводу в районі міста Южного Одеської області. Крім того, вивчаються
перспективи спільного виробництва нафтогазового обладнання в Казахстані і Україні, опрацьовуються питання
будівництва транспортної інфраструктури.
Одна з точок перетину інтересів сторін - машинобудування. Казахстан зацікавлений у поставках
сільгосптехніки, техніки для електростанцій, імпорті вагонів. Одночасно розглядаються можливості по
створенню заводів для збірки та обслуговування цієї техніки на території Казахстану. В агропромисловому
комплексі опрацьовуються питання відкриття в Казахстані представництв українських підприємств
сільськогосподарського машинобудування, сервісних центрів з обслуговування сільгосптехніки українського
виробництва, а також поставок української техніки і запасних частин до неї [2].
Зважаючи на рівень політичної та економічної співпраці України та Республіки Казахстан слід зробити
висновок, що відносини між країнами є стабільними та динамічними. Проте існують певні обставини, які
гальмують розвиток співробітництва між країнами. Серед них слід виділити: економічну нестабільність в
країнах, світову економічну кризу, розбіжності у векторах зовнішньої політики, вплив третіх держав. На
момент сьогодення на першому плані зовнішньої політики України перебуває європейська та євроатлантична
інтеграція. Тому впродовж багатьох років центрально-азійський напрям зовнішньої політики України був
позбавлений належної уваги, що стало однією з причин гальмування розвитку двосторонніх відносин України
та Казахстану наприкінці ХХ ст. На початку ХХІ ст. основною проблемою у відносинах між країнами було те,
що з кожною зміною влади, змінювався і напрям зовнішньої політики. Таким чином Казахстан часто залишався
поза пріоритетами України, що негативно впливало на розвиток відносин між країнами. Також, важливою
проблемою завжди залишалась надмірне втручання Росії у двостороннє співробітництво країн.
На даний момент найбільш перспективними галузями співпраці між країнами є транспортна,
інвестиційна, науково-технічна та енергетична галузі. Між Україною та Казахстаном існує масштабна
нормативно-правова база, функціонують посольства, розвивається політичний діалог. Тому, країнам варто і
надалі зберігати таку тенденцію [1].
1.Проблеми та перспективи Україно-Казахстанских відосин [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://naub.oa.edu.ua/2015/проблеми-та-перспективи-українсько-к/ 2. Співпраця Республіки Казахстан з
Україною [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kazembassy.com.ua/show/3036.html
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АНАЛІЗУВАННЯ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ УКРАЇНИ В ДИНАМІЦІ
Основним важелем економіки, яка функціонує на сьогодні – є торгівля. Наше суспільство на кожному
етапі свого розвитку не обходилось без неї. Торгівля – це галузь господарства, яка виконує функції обігу товарі.
Вона зазнала складного процесу реформації на своєму шляху до встановлення такої моделі, якою є зараз.
Експорт та імпорт товарів (послуг) є вагомим та значним показником, який висвітлює стан розвитку
країни, яка бере участь у цих відносинах. Експорт являє собою вивіз певних товарів, робіт, послуг чи
результатів інтелектуальної власності за кордон країни-субєкта зовнішньоекономічної діяльності без
зобовязання про зворотне ввезення на її теориторію. У випадку із імпортом – це купівля та ввезення товарів,
послуг ( ще можуть вживатися капіл, знання чи технології) субєктами торговельних відносин, призначених для
споживання.
Україна бере активну участь у процесі експорту та імпорту товарів. Її позиція залежить від ступеня
розвитку конкуренції на світовому та внутрішньому ринках. Експорт та імпорт відображається в таких рівнях,
як : макроекономічному та мікроекономінчому. Розглядаючи макроекономічний рівень, можна стостерігати, що
кожний субєкт зовнішньоекономічної діяльності прагне якомога більше експортувати товарів, а щодо імпорту –
реалізовувати його лише в розмірі, який передбачає експортна виручка. Експорт матиме тенденцію до
зростання за умови збільшення національного доходу інших країн (куди відправляється товар) та навпаки:
матиме тенеденцію до зниження при зменшенні національного доходу країни.
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами України станом на 2014 рік становило: – 527 тис.дол ; щодо
послуг: 5147,7. Це свідчить про те, що Україна імпортувалавала на більшу суму, ніж становив ескпорт. Щодо
послуг – то експорт зріс на 44,68%.
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Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 32,6 % від загальної суми експорту, а до
інших країн – 67,4%. Експорт із найбільшими партнерами зріс стосовно попереднього року на: Єгипет (34,7%),
Польща (22,1 %), Італія (13,9%) Німеччина (7%).
Таблиця 1
Структура експорту товарів та послуг України станом на 2011 – 2014 рр.
Роки
2012
2013
2014

Товари
68830,4
63320,7
53901,7

Послуги
13116,0
14233,2
11520,8

Таблиця 2
Структура імпорту товарів та послуг України станом на 2011 – 2014 рр.
Роки
2012
2013
2014

Товари
84717,6
76986,8
54428,7

Послуги
6639,2
7523,0
6373,1

Аналізуючи та порівнюючи 2013 рік з попререднім можна спостерігати, що експорт товарів знизився на
5509,7 тис. дол., а експорт послуг зріс на 1117, 2 тис. дол.. Щодо імпорту на товари спостерігається тенденція
до зниження на 7730,8 тис.дол ; послуги зросли на 883,8 тис. дол.
Основу ескпорту України складає продукція металургійної, машинобудівної, хімічної та нафтохімічної
промисловості, легкої та харчової промиловості. Щодо імпорту, то основними продуктами є: паливноенергетичні ресурси, продукти нафтопереробки, вироби чорної та кольорової металургії, товари легкої
промисловості, машинобудування та харчової промилосовості.
Україна станом на 2014 рік експортувала товари та послуги на суму 65422,5 тис. дол., а щодо імпорту –
60801,8 тис. дол. Це свідчить, що український ринок більше насичений імпортними товарами, а не
вітчизняними. Україні слід прийняти заходи для захисту вітчизняних виробників та їхнього функціонування на
ринку. Основними заходами можуть слугувати стимулювання виробника ескпортної продукції, сприяння та
допомога щодо оновлення технічної бази, вдосконалення системи фінансування та кредитування підприємства,
видача субсидій для виробників. Щодо імпортної продукції, Україні слід вживати активні дії для зниження
постачання іноземної продукції на території держави, адже вони становитимуть істотну загрозу для українських
виробників. Слід розгялнути активну політику щодо підвищення тарифів стосовно іноземних країн, збільшення
ставки мита, обмеження стосовно певної продукції.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ
МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Як відомо, ризик є невід’ємною складовою підприємництва, що функціонує в умовах ринкової
економіки. Чинним законодавством України встановлено, що підприємництво - це самостійна ініціатива,
систематична на власний ризик діяльність, спрямована на виробництво продукції, виконання робіт, надання
послуг і здійснення торгівлі з метою одержання прибутку. Оскільки процес прийняття відповідальності
одночасно є й процесом прийняття на себе ризику, то здатність і готовність до ризику слід уважати якістю, яка
притаманна підприємцю.
Найповніше визначити категорію «ризик» можна як
діяльність, що пов’язана з подоланням
невизначеності в ситуації неминучого вибору, у процесі якого виникає можливість кількісно і якісно оцінити
імовірність досягнення передбаченого результату, невдачі і відхилення від мети [1, c.9]. Її важливим елементом
є наявність імовірності відхилення від обраної мети. При цьому можливі відхилення як негативного, так і
позитивного характеру [2, c.51].

Виходячи із цього, на підприємстві слід забезпечити управління ризиками, що полягає
у реалізації процесу зменшення або уникнення збитків у разі створення або настання ризикових подій. У
даному контексті важливо те, що мінімізація збитку і зниження ризику не тотожні поняття. Друге є вужчим за
змістовими ознаками та означає або зменшення можливих збитків, або зниження ймовірності настання
несприятливих подій.
Однією з умов досягнення високих кінцевих результатів виробничо-господарської та торговельної
діяльності підприємства й підвищення її ефективності є постійне продумане формування товарних запасів і
вміле управління ними. Прийняття управлінських рішень у сфері управління товарними запасами впливає на
44

всі сторони господарської діяльності підприємства: зміну обсягу товарообігу, величину доходів, витрат
обороту, прибуток і рентабельність тощо. При цьому виникають особливі ризики.
Ризики управління товарними запасами – це ризики, який виникають на складах підприємства власного
чи загального використання та відображається імовірністю зазнати втрат через псування товару, пошкодження
при внутрішньо складському транспортуванні, псування тари, через невідповідність по кількості товару та
інших непередбачуваних ситуацій.
Дослідження літературних джерел та аналізування діяльності вітчизняних підприємств дозволяє
визначити наступні особливості зниження ризиків управління товарними запасами в умовах розвитку
міжнародної економічної діяльності (МЕД):
1. На підприємствах здійснюється планування товарних запасів в умовах міжнародної економічної
діяльності, що позитивно впливає на зниження ризиків управління товарними запасами.
2. Для зниження ризиків управління товарними запасами на підприємствах використовуються
страхування контрактів від невиконання умов контракту іноземними постачальниками, а також страхування
відмови замовника від виконання контракту.
3. Для підприємств характерна неефективна система методів моніторингу ризиків при організуванні
МЕД..
4. Спостерігається недостатня мотивація працівників підприємств, які здійснюють дослідження факторів
ризику управління товарними запасами в умовах розвитку МЕД.
Рекомендаціями щодо покращення управління товарними запасами з метою зниження їх ризиків є:
- створення постійної діючої системи моніторингу управлінських рішень, зокрема управління товарними
запасами підприємства відповідно до Європейських зразків. Це можна забезпечити шляхом найму
висококваліфікованих працівників та впровадження пакет математичного забезпечення відповідно до
Євростандартів
- розроблення положення щодо преміювання працівників, які задіяних у дослідженні ризиків управління
товарними запасами на підприємствах тощо.
При цьому варто зазначити, що система управління ризиками на будь-якому підприємстві є досить
витратною з фінансової точки зору. Її впровадження слід раціонально поєднати із різними видами страхування.
Це буде доцільним як при роботі на вітчизняних ринках, так і на закордонних та дозволить у перспективі
зменшити рівень товарних запасів підприємств.
1. Риск и его роль в общественной жизни: А.П. Альгин – издательство: Университет штата Индиана
1989. – 187 с.. 2. Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент: Учеб. Пособие / Л. П. Гончаренко. – М.: Изд. «ТК
Велби», 2006. - 216 с.
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СВІТОВИЙ РИНОК ПТАХІВНИЦТВА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА НЬОМУ
Світовий ринок птахівництва характеризується великим попитомта пропозицією. Основною продукцією
є м'ясо та яйця. До основних виробників належать США, Китай, ЄС, Бразилія. Основні виробники цієї
продукції є її найбільшими експортерами. Частка їх експорту в загальному обсязі торгівлі м’ясом птиці
становить 81 %. Китай та країни ЄС є не тільки одними з лідерів експорту, а також одними з найбільших
імпортерів курятини. Окрім цих країн, великі зовнішні закупівлі м’яса птиці робить Японія, Саудівська Аравія
та Російська Федерація[1].
У період з 2014 по 2015 рік прогнозується подальше збільшення обсягів імпорту яєць і яєчних продуктів
з темпом зростання 3,6 %. Згідно з прогнозами агентства Pro-Consulting, обсяги світового імпорту яєць і ячних
продуктів в 2015 році перевищуватимуть 4,5 млрд доларів [2].
Україна має розвинуте промислове птахівництво. Стрімкий розвитку птахівництва спостерігається з
2001року. У2013 році виробництво м’яса птиці зросло на 10,5% — до 1061,5 тис. тонн забійної ваги. Таким
чином, приріст до попереднього року становив щонайменше 100 тис. тонн. Обсяг реалізованої на забій птиці
збільшився на 11,8%, або на 133,4 тис. тонн відповідно[5]. Підтвердженням цього є те, що у 2013 році країна
увійшла в першу світову десятку країн-виробників продуктів птахівництва. Нині Україна знаходиться на 9 місці
у світі з виробництва м’яса птиці та на 8 з виробництва харчових курячих яєць. Очікується, що
збільшення вітчизняного виробництва м’яса птиці позитивно позначиться на зовнішньоторговельній діяльності,
тобто зменшенні його імпорту та зростанні експорту[1].
Зростання виробництва продукції птахівництва стало можливим передусім за рахунок будівництва в
Україні сучасних високотехнологічних птахофабрик і комплексів, які забезпечені сучасною технологією й
обладнанням [4].
Також важливу роль у зростанні виробництва птиці займає виготовлення та використання кормів,
комбікорму, концентратів, мінерально-вітамінних добавок , харчового раціону для різних видів птиці. В Україні
є чимало птахофабрик, які спеціалізуються не лише на виробництві м’яса та яєць , а ще й на власному
кормовиробництві.
45

Основними зовнішніми ринками збуту української продукції птахівництва у 2012 році був ринок країн
СНД. Здебільшого продукція експортувалася у Росію -38 % загального експорту, у Казахстан - 26 %, у Молдову
- 9%.Але у 2014 році майже зупиняється експорт продукції птахівництва в країни СНД (через анексію Криму
та воєнні дії Росії на Сході України).
У 2014 році ЄС для підтримки економіки України зняло квоту на експорт певних товарів, у список яких
увійшла і продукція птахівництва. У майбутньому ( у листопаді 2016 року) очікується підписання договору про
вільну торгівлю з ЄС, який дасть нові можливості для розвитку галузі, змусить виробників виготовляти якісну і
конкурентоспроможну продукцію, відповідно до міжнародних стандартів і стандартів ЄС.
У липні 2013 року чотири підприємства («Миронівська птахофабрика», «Миронівський м’ясопереробний
завод «Легко», птахофабрика «Снятинська Нова» і «Агромарс») уже отримали міжнародний стандарт якості,
отже, можливість здійснювати експорт продукції птахівництва у країни Європейського Союзу [1].
На сьогоднішній день головними торговими партнерами України у галузі птахівництва, замість Росії, є
країни Європейського союзу (Іспанія, Нідерланди, Італія, Польща,), країни Азії (Китай, Іран, Казакстан) і
країна Африки (Єгипет ) [5].
Отже, галузь птахівництва в Україні інтенсивно розвивається. Усупереч малопривабливому
інвестиційному клімату, нестабільній законодавчій базі, корупції, складній політичній ситуації, воєнним діям
на Сході України, у птахівництво вкладають значні кошти, зокрема і іноземні інвестори [4].
1. Тенденції ринку продукції птахівництва// Економічний гектар //Електронний ресурс – Режим
доступу : http://www.agro-business.com.
2. Птахівництво-2014:новий виток інноваційності//Аграрний
тиждень. //Електронний ресурс. – Режим доступу : http://a7d.com.ua 3. Птахівництво — ефективна сфера
агробізнесу// Економічний гектар//Електронний ресурс.. - Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua 4.
Ринок птиці та яйця: стабільне зростання// Аграрна еліта України - №1 //Електронний ресурс – Режим
доступу : http://www.agrotimes.net; 5. М'ясо птиці, динаміка цін, виробництво та залишок мяса, експортімпортє//Аграрний тиждень//Електронний ресурс. – Режим доступу : http://a7d.com.ua
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РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ, ЗАГРОЗИ
На стан економіки будь-якої країни впливає зовнішня торгівля, яка є одним з основних джерел
формування доходів суб’єктів фінансових відносин, що значною мірою впливає на зростання ВВП країни.
Зручне геополітичне положення України дає змогу вести торгові відносини з багатьма країнами, однак в
умовах політичної та економічної нестабільності перспективи цієї торгівлі непевні. Економіка України є
хиткою та показує тенденцію до зниження (табл. 1).
Таблиця 1
Економічні показники України за 2010-2015 рр. [1,2]
Економічні показники
ВВП, млн. грн.
ВВП, млн. $
Бюджет млн. грн.
Зовн. борг млрд. $
Внтр. борг млрд. грн.
Експорт товару, млн. $
Імпорт товару, млн. $
Експорт послуг, млн. $
Імпорт послуг, млн. $
1

2010 р.
1082569
137207,7
-46662,1
117,3
141,7
52191
60903
17064
12202

2011 р.
2012 р.
2013 р.
1302079 1411238 1454931
163372,5 176625,5 182093,9
-23557,6 -50730,3 -63591,3
126,2
135,0
142,5
161,5
190,3
257,0
69418
70236
64997
83223
89714
84974
19426
19799
20485
14539
14647
16102

2014 р.
1566728
116920
-72030,5
126,3
461,0
55259
61324
13226
12444

2015 р.
3675771
17257,1
-2,3002
120,03
н/д
116104
139194
38004
30874

І квартал; 2 січень-липень; 3 на 1 квітня; 4 січень-квітень.

Загальний обсяг боргу України зберігає тенденцію до зростання протягом досліджуваного періоду,
погіршуються й інші показники, що викликано значною мірою впливом зовнішнього середовища.
По-перше, анексія Криму та тривалий військовий конфлікт з боку РФ порушили територіальну цілісність
держави і негативно вплинулина розвиток економіки.Зокрема, зменшення експорту товарів на 15% у 2014 р. –
до 55,3 млрд. дол., спричинене призупиненням виробничих потужностей та руйнуванням інфраструктури на
сході держави, зниженням цін на світових товарних ринках та погіршенням торговельних відносин з РФ
[1].Встановлення обмежень на продовольчі товари з боку РФ, як основного імпортера знизили експорт України.
Враховуючи напружену ситуацію на сході та безвідповідальну політику попереднього уряду, банківська
система стала хиткою, що зумовило надмірний попит на валюту. Як наслідок, побоювання населення втрати
заощаджень призвело до знецінення національної валюти, а згодом - до швидкої інфляції.
По-друге, на світовому ринку спостерігається тенденція до зниження цін на всі промислові метали,
сировину та енергоресурси. Таке зниження цін має для економіки України як позитивний, так і негативний
вплив.Україна є енергозалежною від інших країн, зокрема – Росії, що дає змогу купувати енергоносії значно
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дешевше і економити на витратах. З іншого боку, Україна також є експортером сировини, тому втрачає не
менше, ніж інші країни.
Оскільки Україна частину російського газу замінила на дешевший – європейський, зокрема знизила
імпорт газу (на 63,1%) у відповідь Росія скоротила поставки товарів (на 45,5%) [1].
Слід звернути увагу на те, що Україна, перебуваючи в глибокій економічній рецесії,отримала допомогу від
США та ЄС.Так, коли в Україні девальвувала гривня і досягала історичного мінімуму, МВФ надав перший транш у
розмірі 3,19 млрд.дол., з них 2 млрд. дол. було спрямовано на фінансування дефіциту бюджету, а решта – на
підкріплення гривні. Сьогодні фінансування МВФ надалі продовжується, що вказує на перспективну співпрацю [3].
В кінці серпня 2015 року Україна і кредитори домовилася про списання 20% боргу. Ця угода дозволила
скоротити боргове навантаження України приблизно на 3,6 млрд.дол. [4].
Зниження цін та попиту на основні товари українського експорту, обмежувальні заходи з боку РФ та
військовий конфлікт на сході країни вплинули на зовнішньоторговельну ситуацію України.
Вплив зовнішніх факторів на економіку України стимулює до пошуків альтернативних рішень,
спрямованих на усунення проблем. Зокрема, заохочення іноземних інвесторів, пошук нових ринків збуту,
підвищення конкурентоспроможності для виходу на світовий ринок.
1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. Національний банк України [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/ 3. Кореспондент – Украина получила первый транш от МВФ. [Електронний ресурс] /
Режим
доступу:
http://korrespondent.net/business/economics/3359479-ukrayna-poluchyla-pervyi-transh-ot-mvf
4. Економічна правда – Україна і кредитори домовились про списання 20% боргу. [Електронний ресурс] /
Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/news/2015/08/27/557038
Нурманова М.Н.
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АНАЛІЗУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ
Ринок освітніх послуг — це система відносин в ринкових умовах, з приводу купівлі-продажу освітньої
послуги, яка в силу цього стає товаром.
Продавцями на ринку освітніх послуг є університети та інші заклади освіти. Покупцями (споживачами)
виступають абітурієнти, їх батьки, роботодавці — фірми, установи, організації та підприємства, що оплачують
навчання своїх співробітників; підприємства, організації і установи, що наймають випускників. Товаром на
ринку освітніх послуг є знання, вміння і навички, запропоновані суб'єктами цього ринку. Угоди між суб'єктами,
які пропонують ці послуги у сфері освіти, та його споживачами здійснюються у вигляді обміну [1].
Глобальний ринок освітніх послуг на теперішній час становить понад 2,5 трильйона доларів США і має
стійку тенденцію до розширення. Лібералізація торгівлі освітніми послугами перетворює їх на важливу
складову світової економіки. Університети розглядаються в якості важливих суб’єктів національної
конкурентноздатності. Стратегії розвитку “університетського сектору” стають базовими елементами
національних політик економічного розвитку [2] .
Частка України на міжнародному ринку освіти за чисельністю іноземних студентів становить 1,5 %. За
останні роки кількість іноземних студентів значно збільшилась. Фінансові надходження від них у 2012/2013 рр.
склали 4,3 млрд грн.
Щоб адекватно оцінити конкурентні переваги чи недоліки української освіти, необхідно, в першу чергу,
проаналізувати вимоги глобального ринку. Майже 20 % студентів вивчають технічні та інженерні науки,
найпопулярніші з них – інформаційні технології. Приблизно стільки ж студентів обирають природничі науки.
Замикає список медицина – 4-5 %. Натомість в Україні 25 % (понад 16 тис.осіб) іноземних студентів опановує
медичний фах, а 20 % (понад 13 тис. осіб) вивчають технічні науки. Гуманітарні та економічні факультети
українських університетів користуються меншою популярністю серед іноземців.
Українські абітурієнти дедалі частіше обирають європейські університети. Відповідно до даних центру,
найбільші темпи зростання кількості студентів-українців демонструють Польща, Іспанія, Канада, Італія, Чехія,
Австрія та Велика Британія. Протягом останніх п’яти років кількість громадян України у вишах Польщі
потроїлась, в Іспанії, Італії та Канаді подвоїлась, а в університетах Чехії, Австрії та Великобританії збільшилась
на 41%.Українці надають перевагу різним спеціальностям, тому важко говорити про якісь пріоритети. У
австрійських університетах студенти-українці найчастіше вивчають економічні, соціальні та гуманітарні науки,
понад 70% навчається саме на цих напрямках [3].
В Україні, на відміну від країн Заходу, практично відсутній зв’язок між рівнем освіти й рівнем реального
доходу. Сьогодні в країнах Європи частка робочих місць для фахівців з вищою освітою сягає 30-40%. За
даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), вища освіта піднімає рівень доходів
дипломованих фахівців не менш ніж у 1,5-2 рази. Відсутність такої кореляції в Україні накладає відбиток на
мотивацію студентів при одержанні вищої освіти. Диплом розглядається лише як формальне підтвердження
рівня освіти, а не як свідчення справжньої професійної кваліфікації. Таке зміщення мотивації навчання
визначає формальне ставлення студентів до отримання знань, що негативно впливає на якість освіти.[4]
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В Україні для досягнення цілей Болонського процесу і підвищення конкурентноздатності системи освіти,
найперше, необхідно: 1. Сприяти європейському співробітництву у забезпеченні якості освіти з метою розробки
співмірних критеріїв і методологій її визначення. 2. Прийняти систему вищої освіти, що базується на двох
основних циклах –переддипломному (бакалаврському) та післядипломному (магістерському). 3. Запровадити
загальноєвропейську систему наукових ступенів [5].
1. Електронний ресурс – Режим доступу:https://uk.wikipedia.org2. Електронний ресурс – Режим
доступу http://old.niss.gov.ua3. Електронний ресурс – Режим доступу http://osvita.ua4. Електронний ресурс –
Режим доступу www.mon.gov.ua5. Електронний ресурс – Режим доступу http://www.euroosvita.net
Пастернак О.Я.
студ.групи МА-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Скибінський О.С.
РЕЗЕРВНА ВАЛЮТА ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ: ОСОБЛИВОСТІ,
МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ, ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІКУ
«Резервна валюта – це валюта, в якій країни тримають свої ліквідні міжнародні резервні активи, що
використовуються для покриття від’ємного сальдо платіжного балансу» [1, с.101]. Іноді цим терміном також
називаються національні кредитні гроші, валюта провідних держав світу, які використовуються для
міжнародних розрахунків [1]. Резервна валюта виконує функцію інвестиційного активу, виступає міжнародним
платіжним засобом; служить базою для визначення валютного паритету і валютного курсу; використовується
для проведення валютної інтервенції та міжнародних розрахунків центрального банку [3].
Таке трактування поняття «резервної валюти» означає, що теоретично будь-яка національна валюта
може стати резервною, якщо у ній формують свої резервні активи центральні банки. Однак, для визнання
певної національної валюти резервною важливим є дотримання ряду вимог, які визначають обмеженість кола
резервних валют. До таких вимог насамперед можна зарахувати: стійкий валютний курс; вільна конвертація
всередині країни, де ця валюта є національною валютою; вільний, сприятливий правовий режим використання
валюти для нерезидентів, як усередині країни, так і на міжнародних валютних ринках [2]. Крім того країна
повинна мати розвинену мережу кредитно-фінансових установ (у тому числі за кордоном), організований
ємний ринок капіталів, валютний ринок, вільний ринок золота, високий розвиток інфраструктури фінансового
ринку; стійкі позиції у світовому виробництві, на світових ринках, значний обсяг золотовалютних резервів [5].
Країна, національна валюта якої, найбільш використовується як резервна повинна виконувати певні
зобов'язання перед іншими державами, в тому числі: подолання або скорочення дефіциту платіжного балансу;
проведення політики збалансування зовнішніх зобов'язань та офіційних валютних резервів; підтримка
стабільності валюти; не вдаватися до валютних та торговельних обмежень [5].
Статус резервної валюти для країни дає низку переваг, одною з яких є гнучкість фіскальної політики.
При істотному і тривалому дефіциті держбюджету перед урядом постає питання про необхідність пошуку
джерел фінансування бюджетного дефіциту або переходу до збалансованого бюджету. В якості однієї з
альтернатив виступає монетарний спосіб фінансування, коли держава оплачує свої зобов'язання знову
емітованими грошима. Наступною перевагою є отримання відносно дешевого і у значній мірі безповоротного
(безстрокового) міжнародного кредиту завдяки нагромадженню іншими державами запасів резервної валюти;
Наявність резервної валюти дає можливість покривати дефіцит платіжного балансу національною валютою;
сприяти монополіям країни - емітента у здійсненні експорту довгострокових і короткострокових капіталів;
сприяти зміцненню позицій національних корпорацій в конкурентній боротьбі на світовому ринку. В той же час
висунення валюти на роль резервної покладає на країну-емітента обов'язки підтримки стабільності валюти,
зняття валютних і торговельних обмежень, вжиття заходів щодо ліквідації дефіциту платіжного балансу [4].
Долар США є основною резервною валютою світу. Протягом останнього десятиліття більше 60% від
загального обсягу ЗВР країн світу були в доларах США. Євро в даний час друга резервна валюта. Після
введення Євро в 1999 р. ця валюта частково успадкувала частку в розрахунках і резервах від німецької марки,
французького франка та інших європейських валют, які використовувалися для розрахунків і нагромаджень. З
тих пір частка євро постійно збільшується, тому що центральні банки прагнуть диверсифікувати свої
резерви. Фунт стерлінгів був основною резервною валютою в більшості країн світу в XVIII і XIX століттях.
Важка економічна ситуація у Великобританії після Другої світової війни і посилення домінування США у
світовій економіці призвело до втрати фунтом стерлінгів статусу найбільш значущої валюти. Японська
єна розглядалася в якості третьої найважливішої резервної валюти протягом декількох десятиліть, але останнім
часом рівень використання цієї валюти знизилася, у той час як зросла роль фунта стерлінгів. Швейцарський
франк використовується в якості резервної валюти з-за його стабільності, хоча частка всіх валютних резервів у
швейцарських франках, як правило, нижче 0,3%.
1. Босак А.О., Григор’єв О.Ю. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Л.: Міські інформаційні
системи, 2011. – 183 с.;2.Дзюблюк О.В.Валютна політика:Підручник. – К.:Знання, 2007.–422с.;3.[Електронний
ресурс] Режим доступу: forex-investor.net;4.[Електронний ресурс] Режим доступу: ru.wikipedia.org;
5.[Електронний ресурс] Режим доступу: www.webeconomy.ru
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА
В ЗОВНІШНЬО - ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Одним з найважливіших питань при розробці бізнес-плану, є дослідження конкурентного середовища.
Особливо гостро постає це питання при виході підприємства на зовнішній ринок. Розвиток внутрішньої конкуренції,
значні масштаби зовнішньої конкуренції, невизначеність конкурентного середовища, постійна загроза появи нових
підприємств на обраному сегментів ринку – це основні проблеми, які доводиться вирішувати підприємству для
завоювання цілеспрямованих позицій. Визначення своїх можливостей в ринковому середовищі можливе після
детального вивчення, глибокого дослідження конкуренції в обраному сегменті.
Як стверджує М. Г. Саєнко: «Конкурентне середовище підприємства - це суб'єкти конкурентної боротьби
(конкуренти) і їх дії із забезпечення власних інтересів, в результаті чого формуються певні умови діяльності
підприємства» [1]. У кожній галузі формується власне конкурентне середовище. Саме тому підприємство
повинно правильно оцінити його конкурентів та їх інтереси, галузь (або галузі), в якій воно функціонує, щоб
виробити найбільш ефективні конкурентні стратегії, які б забезпечували його високу конкурентоздатність.
Аналіз поведінки конкурентів і розробка плану конкретних дій стосовно головних суперників часто
приносить більше користі, ніж навіть суттєве реальне зростання на даному сегменті ринку. Знаючи слабкі та
сильні сторони конкурентів, можна оцінити їхні потенціал, цілі, наявну та майбутню стратегії. Це дасть змогу
стратегічно точно зорієнтуватись щодо того, де конкурент є слабкішим. Таким чином підприємство зможе
розширювати власні переваги в конкурентній боротьбі.
Одною з основних і актуальних проблем дослідження конкурентного середовища в зовнішньо - економічній
діяльності є те, що надзвичайно важко проводити аналіз діяльності всіх конкурентів на ринку, через обмежений
доступ до статистичної і іншої інформації про підприємства. Адже не усі підприємства повністю і об’єктивно
висвітлюють інформацію про свою діяльність. Інколи цю інформацію дістати майже неможливо. Конкуренція на
міжнародному ринку є дуже високою і кожне підприємство незважаючи чи це – величезний флагман, чи середнє за
величиною підприємство, яке орієнтоване на свого споживача намагається себе убезпечити від конкуренції зі
сторони інших підприємств. Результатом такої діяльності підприємств на міжнародному ринку є зменшення
конкуренції, але водночас призупиняє розвиток малого і середнього бізнесу, а також наштовхує підприємства
конкуренти на спроби неправомірних спроб отримання засекреченої інформації.
Дослідження конкуренції, особливо при виході підприємства на зовнішній ринок, є досить трудомістким
процесом. Не всю інформацію, яка має найбільшу цінність, можна зібрати. Особливо важко зібрати інформацію
про масштаби і прибутковість конкурентів. На даний момент з цієї ситуації можна вийти за допомогою
проведення аналізу діяльності конкурентів пов'язане з систематичним нагромадженням відповідної інформації.
Відтак, доцільно розглянути всі інформаційні джерела з метою формування найбільш повної інформації про
конкурентів. Зокрема:
- Великі компанії, особливо акціонерні товариства оприлюднюють свою річну звітність;
- Другим джерелом інформації є місцеві довідники з бізнесу[2];
- Можна самостійно провести дослідження шляхом опитування персоналу підприємств-конкурентів,
постачальників, тощо;
- Доцільно зробити обґрунтовану оцінку на основі розрізнених відомостей та інформації, наприклад,
прибутковості галузі, відомостей про оплату праці персоналу підприємства-конкурента та чисельності
персоналу, тощо;
- Залучити для збору інформації спеціалізовані консалтингові фірми.
В результаті дослідження конкурентного середовища підприємства при виході на зовнішній ринок
повинна бути зібрана інформація про слабкі місця конкурентів і їх переваги, допомога у визначенні того, яким
чином досягти успіху на обраному сегменті зовнішнього ринку.
1. Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: підручник / М. Г. Саєнко. – Тернопіль: «Економічна думка», 2006. –
390с. 2.Бізнес-план: практ. посіб. / К. Барроу, П. Барроу, Р. Браун. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2012. – 285с.
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ОБВАЛ ФОНДОВОГО РИНКУ КИТАЮ: НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
24 серпня 2015 року фінансовий світ пережив так званий «чорний понеділок» і опинився на порозі нової
глобальної кризи (на зразок 2008 року). Обвал фондових ринків почався з Китаю, де падіння котирувань склало
майже 8%. Індекс Шанхайської біржі впав до найгіршого показника з 2007 року та потягнув на дно біржі
Європи та США. Втрати від цього падіння досягли колосальних розмірів у 4,2 трильйони, що становить бюджет
України майже на 200 років.
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Розглянемо причини обвалу фондового ринку в Китаї. Згідно отриманих даних, 8% від колосальних
втрат припадають на окремих роздрібних інвесторів, які провели купівлю цінних паперів на фондовому ринку
вперше цього року. Нерідко для операцій вони позичали гроші. Таким чином, виник «економічний міхур»,
який, лопнувши, нашкодив фундаменту китайської економіки. Хоча китайські банки не постраждали, а індекси
головних ринків досі на 80% вище, ніж за аналогічний період минулого року, для 8 мільйонів представників
середнього класу Китаю, які відкрили брокерські рахунки в цьому році, втрати значні. Слід також звернути
увагу на незадовільну реакцію влади в Пекіні на падіння ринку. Замість того, щоб дозволити ринкам вільно
проводити операції, Китайський центральний банк різко знизив процентні ставки і обмежив короткострокові
продажі. Влада КНР використовувала державні фінансові установи, щоб призупинити нові розміщення та
також витратила понад 23 мільярдів доларів на зміцнення ключових активів. Влада КНР намагалася
стабілізувати основні показники, скуповуючи акції компаній з високою ринковою капіталізацією, скорочуючи
первинне публічне розміщення і зменшивши торгові збори. Проте все це не спрацювало. Основний фондовий
індекс Китаю ShanghaiComposite знизився на 2,67%, індекс ChiNext (акції хай-тек-компаній та інтернетстартапів) упав на 7,49%, а основний індекс Шеньчженьської фондової біржі (де торгують акціями найбільших
держкомпаній Китаю) ShenzhenComposite – на 6,65%.
Варто зазначити те, що фондові ринки Китаю падають ще з початку літа. За три місяці китайський уряд
витратив на підтримку фондового ринку 236 млрд доларів. Тільки за серпень витрати склали майже понад 94
млрд доларів. На тлі падіння фондового ринку Китай девальвував на 3% національну валюту. Щоб уберегти
юань від подальшого падіння, Центральному банку країни довелося продавати долари. За останніми даними
Народного банку Китаю випливає, що за серпень його міжнародні резерви скоротились на рекордну величину –
майже на 94 млрд доларів. Як відомо, Китай 20 років був головною фабрикою планети та головним споживачем
свiтових рeсурсiв. Обвал фондового ринку Китаю вплинув також і на Україну насамперед за рахунок
товарообігу. Китай є третім найбільшим торгівельним партнером України у світі. Лише за перше півріччя цього
року імпорт товарів із Китаю становив 1 млрд 700 тис. доларів, а експорт майже півтора мільярда. Для Китаю та
й загалом для світу Україна – це великий експортер сировини, передусім зерна та металів, а китайська криза
завдає удар по вітчизняному експорту. Занепад такої великої світової економіки характеризується спадом
попиту на всі види ресурсів, що призводить до падіння ціни на них. Тому, якщо Україна зараз показує приріст
експорту зернових і сільськогосподарської продукції у фізичних об'ємах, то в грошовому вираженні в цьому
році слід очікувати падіння проти 2014 і 2013 років. Експортуючи більше в тонах, отримуємо за це менше
грошей. А зі скороченням експорту отримуватимемо грошей ще менше.
Отже, падіння китайських бірж означає зниження у світі попиту і цін на сировину. Відповідно українські
експортери продаватимуть менше і за ще менші гроші. Це призведе до зниження ВВП України, зазнають удару
вітчизняні заводи, підприємства тощо. Це, очевидно, призведе до скорочення робітників і зменшення зарплат.
Крім удару по експорту, криза зачіпає і валютні курси, прямі іноземні інвестиції в Україну і призводить до
подорожчання валютних кредитів. Аналітики вбачають вихід із ситуації у наступному. По-перше, потрібно
вдосконалювати свої сильні сторони та перейти на збільшення експорту товарів глибинної переробки. Подруге, в Україні слід розвивати інші види економічної діяльності, насамперед, IT-сектор, машинобудування,
аутсорсинг послуг тощо. Проте це потребує значних інвестицій з-за кордону.
1.Обвал у серпні: завершення фінансової кризи чи початок економічної- Forbes№9- вересень 2015
[Електронний
ресурс].-Режим
доступу:http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/1401460-obval-u-serpnizavershennya-finansovoyi-krizi-chi-pochatok-ekonomichnoyi2. Обвал фондового ринку Китаю означає кінець росту
китайської економіки – TheTimes[Електронний ресурс].-Режим доступу:http://dt.ua/ECONOMICS/obvalfondovogo-rinku-kitayu-oznachaye-kinec-rostu-kitayskoyi-ekonomiki-the-times-178218_.html
Проць Р. П.
ст. гр. ЕП – 32
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Сай Л. П.
МІСЦЕ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
В умовах сучасного суспільства жодна із країн світу не здатна повністю задовольнити свої потреби в
ресурсах через їх малу кількість або ж повну відсутність. Тому для того, щоб виконати основні функції
держави, економіка країни потребує їх постачання із сторони, де їхня кількість перевищує внутрішні потреби
або у зворотному напрямі їх подальший вивіз у випадку надлишку. Саме це є основою становлення
зовнішньоекономічних зв’язків і здійснення важливих операцій на світовому ринку – експорту та імпорту.
За перші два місяці 2015 Україна скоротила експорт на 33,7% імпорт — на 37% (у тому числі продуктів
харчування) у порівнянні із тим же періодом минулого року. Сальдо зовнішньої торгівлі склало 5,471 млрд.
дол.
Щодо товарної структури експорту продуктів харчування,з січня по липень 2015 року,то значна частка
припадає на продукти тваринного походження (440620,2 тис. дол.), м’ясо (214000,3 тис. дол.), продукти
рослинного походження (3910500,8 тис. дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (1855979,6
тис. дол.). Натомість найбільшу часту в імпорті займають риби і ракоподібні (142650,5 тис. дол.) та продукти з
м’яса та риби (20221 тис. дол. ).
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Дещо неоднозначною є ситуація з міжнародною торгівлею України м’ясом, бо в окремі роки експорт
перевищує імпорт, а в інші навпаки[1].Так, в 2012 р. з України було експортовано20210 т свинини, натомість
імпортовано 207722 т, в результаті цього від’ємне сальдо склало 353 млн дол. Було експортовано також сала
60,6 т (в основному в країни СНД), а імпортовано з Європи 42658 т на суму 61 млн дол. Якщо значний імпорт
риби і ракоподібних в умовах України є з певних причин об’єктивним, то значний обсяг імпорту м’яса,
субпродуктів пояснюється суб’єктивними причинами і, з огляду на значні кормові ресурси, може бути
суттєво зменшений. Прикладом може бути успішний розвиток і зростання експорту м’яса та їстівних
субпродуктів свійської птиці. Якщо в 2010 р. цієї продукції було експортовано 32458 т, то в 2012 р. – 80655 т.
або в 2,5 р. більше. За цей період імпорт скоротився з 154618 т до 114603т, а від’ємне сальдо скоротилося з
135,2 млн дол. до 12 млн дол [3].
У 2012 р. Україною було експортовано 422,2 тис. тонн кондитерських виробів, у 2013 р. близько 397,1
тис. тонн. Але, враховуючи асортиментну різноманітність продукції кондитерського виробництва,
різносторонність запитів споживачів, Україна також імпортує кондитерські вироби. Проте імпорт складає
лише 5-6% від обсягів виробленої продукції [2].
Найбільші обсяги експортних поставок здійснювалися до Німеччини, Італії, Китаю, Туреччини,
Угорщини, Польщі, США. Найбільші імпортні постачання здійснювались з Німеччини, Туркменістану,
Польщі, Італії, Сполученого Королівства, Франції та Китаю.
На сьогоднішній день на міжнародному зовнішньому ринку широкомасштабними стали експортноімпортні операції екологічних продуктів. Світовий ринок екопродуктів зріс більше ніж у три рази – з 18
млрд. дол. у 2000 році до 60 млрд. дол. у 2010 році. До 2020 року оборот цього ринку може досягти 200 – 250
млрд. дол. Серед виробників екологічних продуктів лідирує Європа та Північна Америка, а найбільш
розвинуті ринки у Німеччині, Франції, США і Великобританії. У цьому плані Україна трохи відстає від своїх
сусідів, проте у перспективі планується розвивати саме цей ринок товарів.
Український ринок натуральних продуктів зростає. У 2011-му обсяг продажів екопродуктів всередині
країни перевищив 55 млн грн. Внутрішнє споживання сьогодні становить лише десяту частку від загального
обсягу виробництва органічних продуктів вітчизняних підприємців. Вітчизняні органічні аграрії працюють
здебільшого на зовнішній ринок: експорт української екоїжі подолав позначку 500 млн грн.
За прогнозами голови правління Федерації органічного руху України Євгена Мілованова, вітчизняний
ринок органіки в середньостроковій перспективі збільшуватиметься на 8–12% за рік. Отже, Україна має усі
шанси зайняти провідне місце серед еспортерів екопродукції на міжнародному ринку товарів.
1. Антонюк О.П Оцінка експортноїшмпортних операцій агропродовольчої продукції України //
Електронний ресурс. – Режим доступу:http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/materials-29-092014.pdf2.Корман І. І. Маркетингове дослідження українського ринку харчових продуктів //Електронний
ресурс. – Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_112/60.pdf 3.Купінець Л. Є. Теоретикометодологічні та прикладні засади екологізації продовольчого сектору економіки. – Автореферат дисертації
на здобуття ступеня доктора економічних наук. – Одеса, 2011. – 39с.
Руй І.Д.
студ. групи МА-31
Науковий керівник – асистент каф. ММП Саталкіна Л.О.
ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
Платіжний баланс — це структура макроекономічних показників, яка відображає результати
зовнішньоекономічної діяльності держави за відповідний період та джерела її фінансування. Термін «платіжний
баланс» здебільшого асоціюється з потоками товарів та послуг, тобто з торговельним балансом. Однак
зовнішньоекономічні зв'язки відображаються системою рахунків, що охоплюють усі надходження з-за кордону
та платежі за кордон[1].
Стан платіжного балансу держави є одним із базових показників для визначення напрямів політики
валютного регулювання. Він значною мірою характеризує міжнародні економічні позиції держави, дає
уявлення про її фінансові можливості[1]. В табл.1 наведено аналітичну інформацію щодо платіжного балансу
України за період 2014-2015рр.
Державне регулювання платіжного балансу - це сукупність економічних, зокрема валютних, фінансових,
грошово-кредитних заходів, спрямованих на формування основних статей балансу. Країни з дефіцитним
платіжним балансом застосовують такі заходи, як стимулювання експорту, обмеження імпорту товарів,
залучення іноземного капіталу та стримування його вивезення тощо[3].
Платіжний баланс суттєво впливає на визначення характеру та структури зовнішньо-економiчних
зв'язків і ролі країни у світовому господарстві. Для України проблема дисбалансу платіжного балансу особливо
гостро постала в останні роки, що пов'язано з низькою ефективністю використання кредитів МВФ і
погіршенням експортного потенціалу вітчизняної продукції. Тому на сьогоднішній день важливим є визначення
концепції удосконалення платіжного балансу в умовах розвитку економіки[4].
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Таблиця 1
Платіжний баланс України: аналітична форма представленняза 2014-2015рр.[2]
Статті поточного рахунку
Рахунок поточних операцій
Баланс товарів та послуг
Баланс товарів
Баланс послуг
Доходи (сальдо)
Поточні трансферти (сальдо)
Рахунок операцій з капіталом та
фінансових операцій
Рахунок операцій з капіталом
Фінансовий рахунок
Кредити та облігації (сальдо)
Інший капітал

Квітень

2014p.
Травень

Квітень

2015p.
Травень

Червень

Червень

-22

-402

-517

147

4

375

-92

-426

-406

61

-36

204

-119
27
-118
188

-393
-33
-141
165

-357
-49
-252
141

-2
63
-98
184

-33
-3
-128
168

134
70
-11
182

-210

1415

-269

-315

316

114

-210
227
36

-8
1423
1401
45

349
-618
-714
-31

-315
-734
394

-1
317
212
-262

48
66
-1029
1288

Для покращення соціально-економічного розвитку України потрібно здійснити реформи усіх сфер
економічного життя, які повинні базуватися на науці, освіті й технологіях. Такі перебудови позитивно вплинуть
і на платіжний баланс, зменшивши його дефіцит, оскільки короткострокові заходи вичерпали свій позитивний
вплив[4].
1.Основи платіжного балансу/[Електронний ресурс]/-Режим доступу: http://readbookz.com/book/.
2.Платіжний баланс України/[Електронний ресурс]/-Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/. 3. Можливі
шляхи врегулювання платіжного балансу /[Електронний ресурс]/-Режим доступу: http://pidruchniki.com/.
4.ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ/[Електронний ресурс]/-Режим
доступу: file:///C:/Users/Home-pc/Downloads/ape_2012_7_10.pdf
Труш Ю.М.
студ. групи МА-23
Науковий керівник – ст.викл., каф.ММП В.В Лакіза
ПРОБЛЕМИ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАСПОРТУ В УКРАЇНІ
З перевезенням автомобілів через митний кордон та їх переоформлення стикалась напевно більша
частина громадян. Ситуація з розмитненням транспортних засобів стрімко набуває змін. Нові правила
оформлення товарів на українському кордоні вкрай стривожили імпортерів та майже повністю зупинили
вантажі на митниці. Причиною є нова урядова постанова №724, за якою встановлюються індикативні ціни на
товари, що пересуваються через кордон. Цей крок, що теоретично мав би усунути ризикові операції при
імпорті, насправді створив додаткові перешкоди бізнесу, перевів процедури розмитнення в ручний режим,
переконані в Українському союзі промисловців і підприємців.
Згідно з українським законодавством при ввезенні транспортного засобу на територію країни для
постанови на облік його необхідно «розмитнити». У більшості випадків процес «розмитнення авто» викликає
негативні емоції, тому що він пов'язаний з безліччю бюрократичних процесів і сплатою значних за розмірами
митних зборів додатково до вартості авто. Досить сильно ускладнив процес розмитнення новий Податковий
Кодекс прийнятий в Україні в 2011 р., що призвело до небажання охочих купити авто за кордоном стикатися з
даним процесом. Незважаючи на те, що на багатьох інтернет-сайтах можна зустріти митні калькулятори, які
дозволяють досить точно підрахувати розміри всіх платежів і зборів, сам процес розмитнення автомобіля
залишається досить неясним.
При розрахунку платежів, необхідних для розмитнення автомобіля в більшості випадків приділяється
увага транспортним засобам, що завозяться найчастіше: мотоциклам, легковим автомобілям, вантажівкам,
електромобілям і автобусам.
При розрахунку розмитнення авто враховуються [1]:
1. Ввізне мито - у більшості випадків мито для транспортних засобів складає 10% від сумарної митної
вартості, але винятком можуть стати електромобілі (8%), нові легкові автомобілі з об'ємом двигуна більше 3-х
літрів ( 6%), а так само дизельні автобуси призначені для перевезень більш ніж 10 осіб і об'ємом двигуна більше
5 літрів (20%). Дані процентні ставки встановлені «Митним тарифом України» (від 22.12.2011).
2. Акцизний збір, який розраховується залежно від об'єму двигуна, віку транспортного засобу, типу
палива на якому їздить ТЗ, а так само потужності двигуна.
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3. ПДВ (укр. - ПДВ) складає 20% від суми всіх мит (ввізного мита, акцизного податку та митної вартості
транспортного засобу).
Значно погіршив ситуацію з розмитненням авто новий Податковий Кодекс, яким передбачено збір при
першій реєстрації в ДАІ, який на подобі акцизного збору при розрахунку враховує об'єм двигуна і віку ТЗ. Дане
нововведення практично унеможливило покупку старих автомобілів (віком понад 8 років), тому що в даному
випадку ставка збору зростає в 40 разів.
Згідно із затвердженим законопроектом, з 1 січня 2015 р. був скасований податок при першій реєстрації на поточний момент це правило діє для всіх машин. Тобто в підсумку, досить розмитнити автомобіль і після
цього звернутися до відповідного МРЕВ. Подаючи документи, достатньо буде сплатити лише 600 грн. - це
загальна сума платежів, що виплачується за послуги МРЕВ.
А ось власникам вантажних автомобілів потрібно сплатити акцизний збір. Для нової техніки,
вантажопідйомність яких менше 5 тонн, оплата становитиме 0,01 євро за 1 см3 - цю суму необхідно заплатити
при розмитненні авто. А ось для автомобілів, які вже були вживанні терміном до 5 років, діє подвійний акциз,
відповідно становить 0,02 євро за 1 см3. Власникам машин, вік яких становив від 5 до 8 років, доведеться
сплатити податок, який розраховується наступним чином: 0,02 євро (ставка) множиться на 40 (коефіцієнт). В
результаті підрахунок ведеться з розрахунку 0,8 євро за 1 см3. Для авто, які були в експлуатації більше 8 років,
акцизний збір становитиме 1 євро за 1 см3 (0,02 - ставка, 50 - коефіцієнт).
Таблиця 1
Вартість акцизного збору на авто в 2015р. [2]
нові
до 5 років
від 5 до 8 років
старше 8 років

до 5т.
0,01€ за 1 см3
0,02€ за 1 см3
0,80€ за 1 см3
1,00€ за 1 см3

від 5т. до 20т.
0,013€ за 1 см3
0,026€ за 1 см3
1,04€ за 1 см3
1,30€ за 1 см3

20т.
0,016€ за 1 см3
0,033€ за 1 см3
1,32€ за 1 см3
1,65€ за 1 см3

Деякі аналітики прогнозують зниження цін на автомобілі та навіть підрахували розмір такої знижки.
Однак, правда в тому, що цього не станеться.
Більше того, імпортні б/в авто можуть стати для українців ще більш дорожчими. І причина ось у чому. З
1 січня 2016 р. в Україну заборонено ввозити автомобілі, які не відповідають екологічним вимогам стандарту
Євро-5 (норми за викидами). Зазначена норма міститься в підписаній угоді з ЄС. Відповідний стандарт діє в
країнах ЄС та США з вересня 2009, відповідно, новим правилам відповідають автомобілі молодше 5 років.
Очевидно, що автомобілі віком менше 5 років навіть при тому, що вони б/в не будуть дешевими.
А той факт, що ввозити автомобілі старше 5 років взагалі заборонено, тільки обмежить пропозицію б/в
автомобілів. Звичайно залишається можливість на старших автомобілях переобладнувати двигун, щоб відповідати
екологічним стандартам. Однак така процедура не з дешевих, і у підсумку відіб’ється на ціні таких авто.
Взагалі про дешеві б/в автівки з ЄС, навіть при скасуванні спецмита та додаткового імпортного збору,
можна не мріяти.
Справа в тому, що ставка спецмита – це лише 2,15% (бензиновий двигун 1-1,5 л) або 4,32%. (двигун 1,52,2 л) від вартості автомобіля, а ставка додаткового імпортного збору – 5%. Скасування цих платежів, залежно
від типу транспорту, якщо ігнорувати ефект від введення в дію стандарту «Євро 5»[3], могло б теоретично
знизити вартість авто на 6 – 11,2%.
В той же час основні витрати на розмитнення формує акцизний збір і ПДВ, який «накручується» на мита,
збори та акциз. Ставка акцизу залежить від року випуску, типу палива та кубатури двигуна. Наприклад, щоб
ввезти в Україну бюджетне авто вартістю 15 тисяч доларів, молодше 5 років, з бензиновим двигуном 1400 куб
см треба заплатити 2,3 тисячі доларів акцизу та 3,8 тисячі доларів ПДВ. На новий автомобіль, вартість якого в
1,3 разу більша з таким же двигуном акциз буде 100 доларів, а ПДВ 4,4 тисячі доларів.
Очевидно, що акциз на авто ніхто відміняти не буде, бо не для того його вводили, щоб ви могли за
дешево імпортні машини купувати. 30 вересня Україна скасувала спецмито на імпортні авто. Раніше Світова
організація торгівлі закликала Україну скасувати додаткове мито, оскільки воно порушує міжнародні
торгівельні норми. Консультації уряду з СОТ також завершились домовленістю про скасування додаткового
імпортного збору з 1 січня 2016 року.
Оскільки ситуація з розмитненням автомобілів стає дедалі напруженішою, то можна сказати, що такий ексцес
добряче вдарить по українській економіці. Перш за все, повинно бути усвідомлення того, що не всі мають таку змогу купити хороший автомобіль та ще й заплатити , практично, таку ж суму за його розмитнення – набагато простіше
придбати авто на внутрішньому ринку. По-друге, стандарт під назвою «Євро5», як на мене, є зовсім недоречним,
адже більша частина автомобілів, якими користуються українці не відповідають нормам даного екологічного
стандарту, що говорить про його абсурдність, адже, таким чином кількість екологічно невідповідних не зменшиться.

1.Voevodyno resorts [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zaholovok.com.ua/zhittya-pozakarpatski 2. Юридичне об’єднання « Nakaz. Ua». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://nakaz.com.ua/ua/rozmitnennia-avto. 3 «Українська газета» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.gazetaukrainska.com/vivcha-mo-zakoni/vivcha-mo-zakoni/ukra-nske-em-gratc-ine-zakonodavstvo/iakrozmitniti-avto-v-ukra-n-u-2015-rotc.html 4. Автомобілі з Європи «dizelavto» [Електронний ресурс]. – Режим
53

доступу: http://dizelavto.com.ua/ua/rastamojka-avto-v-2015-godu 5.Газета «Мета». [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://news.meta.ua/ua/metka:розмитнення/
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ОСОБЛИВОСТІ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ УКРАЇНИ
Актуальною проблемою сьогодення є міграція висококваліфікованої робочої сили.Причому, як
демонструє практика, зараз країну залишають, головним чином, «білі комірці»[1].Міжнародна міграція робочої
сили зумовлена чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми
чинниками; станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв'язками між країнами. Причини, які
породжують міграцію робочої сили, різноманітні. В цілому їх можна розділити на дві групи: загальні, які
визначають тенденції розвитку всіх форм міжнародних економічних відносин, і специфічні, що пов'язані тільки
з міграцією. До першої групи причин відносяться: інтернаціоналізація господарського життя; нерівномірність
соціально-економічного розвитку окремих країн; структурні зрушення в економіці; економічна політика ТНК
(транснаціональних корпорацій); політична й економічна нестабільність в окремих державах тощо.
Друга група причин включає в себе: відмінності між країнами в рівні заробітної плати і соціального
забезпечення; нестачу робочої сили певних спеціальностей і кваліфікацій; відносний надлишок робочої сили в
багатьох державах, особливо в країнах, що розвиваються; відмінності між країнами в можливостях і умовах
професійного зростання. Залежно від рівня кваліфікації можлива міграція як малокваліфікованої робочої сили,
так і висококваліфікованих спеціалістів. Перший із цих потоків спрямований переважно з країн, що
розвиваються, в розвинуті.Для другого потоку характерне переміщення спеціалістів між розвинутими країнами.
Виїжджаючих спеціалістів приваблює передусім вищий рівень заробітної плати і побутових умов у розвинутих
країнах, а також більші можливості для професійного зростання [2].
Незважаючи на те, що наслідки вимивання з країни фахівців не завжди погані, багато держав світу
намагаються протистояти цьому процесу або керувати ним. У масштабах усього ЄС планується збільшувати витрати
на науку, що потенційно зробить можливим полегшення працевлаштування талановитих випускників місцевих
вузів. Збільшення фінансування дозволить створити сотні тисяч нових робочих місць, що приверне «уми»[3].
Світовий досвід свідчить, що трудова міграція забезпечує безперечні переваги як країнам, що приймають
робочу силу, так і країнам, які її постачають. Разом з тим, міжнародна міграція робочої сили породжує й гострі
соціально-економічні проблеми.
Країни, що приймають робочу силу, отримують при цьому такі переваги:внаслідок зменшення витрат
виробництва підвищується конкурентоспроможність товарів, які виробляються країною, що пов'язано з більш
низькою ціною іноземної робочої сили;іноземні робітники, створюючи додатковий попит на товари та послуги,
стимулюють зростання виробництва і додаткову зайнятість у країні перебування;при імпорті кваліфікованої
робочої сили країна, що її приймає, економить на витратах на освіту та професійну підготовку;іноземні
робітники часто розглядаються як певний амортизатор у випадку кризи та безробіття;іноземні робітники не
забезпечуються пенсіями і не враховуються при реалізації різного роду соціальних програм [4].
Але імпорт робочої сили має і «зворотний бік». Так додаткова конкуренція на ринку праці призводить до
зростання безробіття. В умовах тиску з боку профспілокуряди вживають активних заходів по стимулюванню
виїзду іммігрантів назад на батьківщину. У числі традиційних державних заходів рееміграції наступні [5]:
1. Програми стимулювання рееміграції..
2. Програми професійної підготовки іммігрантів.
3. Програми економічної допомоги країнам масової еміграції.
Оскільки ситуація з міграцією робочої сили стає дедалі складнішою, то з метою її зменшеннянеобхідне
впровадження системи заходів, які, на думку фахівців, повинні мати чітке внутрішнє і зовнішнє спрямування.
До числа перших належать заходи макроекономічної стабілізації та оздоровлення економіки. Зовнішні заходи
мають забезпечити цивілізовані форми виїзду працівників за кордон та можливість їх вільного повернення з-за
кордону, ввезення валюти, а також гарантії нашим співвітчизникам захисту їхніх трудових прав за кордоном.
Оцінюючи міграційні процеси, їх дослідники вважають, що міграція в найближчому майбутньому не
припиниться. Вона не скоротиться до того часу, доки існуватимуть суттєві відмінності в умовах і оплаті праці, в
соціальному і культурному розвитку різних країн.
1. Нова недригайлівщина/Робоча еміграція: Чому з України триває «витік мізків»? [Електронний
ресурс]Режимдоступу:[http://kpu-nedr.at.ua/news/robocha_emigracija_chomu_z_ukrajini_trivae_vitik_
mizkiv/2013-09-16-2629 ]. 2. Електронна бібліотека, Основи економічної теорії: [Електронний ресурс] / Ю.
В.
НіколенкоРежим
доступу:
[http://www.ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet16-23/52205.htm
]
3.
Vidpo[Електронний ресурс] Режим доступу:[ http://vidpo.net/shho-take-vitik-mizkiv.html ]
4. Навчальні
матеріали онлайн [Електронний ресурс] / Міграція робочої сили. Суть, причини, наслідки–Режим доступу:[
http://pidruchniki.com/18000102/politekonomiya
/migratsiya_robochoyi_sili_sut_prichini_naslidki]
5. EuroStudy[Електронний ресурс] Режим доступу: [http://ru.osvita.ua/vnz/reports/international-relations/19307/]
54

Щабель У.О.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКСПОРТУ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Згідно з законом про зовнішньоекономічну діяльність України експорт (експорт товарів) - продаж
товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської
діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через
митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів)
означає продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були
раніше імпортовані на територію України.[1]
Зовнішньоторгівельні операції Україна здіснює із 180 країн світу. У табл.1 ми розглядаєм товарну
структуру експорту за основними експортерними галузямиз 2013-2015 роки.
Таблиця 1
Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2013- 2015 р.р.(тис.дол. США)[2]
Товар
Жири та олії тваринного або рослинного походження
Мінеральні продукти
Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості
Недорогоцінні метали та вироби з них
Усього

2013
3507131,8
7494933,0
4327295,8
17570747,8
63312022,1

2014
3822031,8
6103534,8
3054072,6
15229006,2
53901689,1

2015
1855979,6
1912195,8
1359696,2
5929298,0
21679613,3

У даний момент
ми можемо спостерігати, як дешевшають чорні метали, продукти хімічної
промисловості (карбамід, аміак), зерно і продовольство. А це вже три основні групи українських товарів на
експорт. Ціни падають темпами приблизно 20% на рік, тобто зараз потрібно продавати щороку на 20% більше
або отримувати ту ж саму валютну виручку. І відповідно, це потрібно робити, щоб підтримувати більш менш
стабільний обмінний курс. І той самий потенціал закладений у девальвацію гривні.
В умовах війни і загальної нестабільності світових ринків Україна не зможе в середньостроковій
перспективі диверсифікувати свою економіку, що дасть змогу відійти від сировинного експорту і збільшити
конкурентноспроможність продукції .Це питання десятиліття.
Загалом одним з завдань національної економіки є необхідність стимулювати більше не експорт
сировини, а розвиток сільськогосподарської переробки та експорт продукції з більшою доданою вартістю,
оскільки, таким чином, ми могли б запропонувати товари для більшої географічної групи країн-споживачів.
Україна має досить серйозний потенціал нарощування експорту у цьому напрямку, в тому числі за рахунок
країн Азії, Африки, Латинської Америки. Таким чином, важливим є економічні реформи. Однак очікування
населення і більшої частини експертного співтовариства виходять за рамки реальних процесів реформ.
Оскільки будь-які реформи - це тривалий процес. Ми вважаємо, що нам необхідно запастися терпінням,
оскільки неможливо провести реформи у найкоротші терміни, особливо в умовах, коли економіка України
протягом 24 років незалежності залишалася дещо модифікованою моделлю радянської економіки.
До шляхів вирішення таких проблем, можна віднести наступні: відходити від експорту товарів зі
значною нестійкістю цін (це саме сировинні товари - чорні метали, сільськогосподарська продукція) і
переходити на товари більш глибокої переробки Оскільки на кінцеву продукцію ціни коливаються значно
менше, ніж на сировинні товари.
На сьогодні існує необхідність створення інституційної основи для запровадження державної підтримки
упровадження фінансових інструментів розвитку експорту, що забезпечить подальший розвиток і нарощування
вітчизняного економічного потенціалу та закріплення на традиційних і нових ринках збуту.
1. Закон України Абзац десятий статті 1 в редакції Закону N 335-XIV ( 335-14 ) від 22.12.98}
2. Укрстат,експорт товарів [Електронний ресурс] Режим доступу:https://ukrstat.org/uk/operativ/
operativ2015/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0715_u.htm.
Янковська О. С.
Студентка групи МА-31
Науковий керівник – к.е.н, доц. О. О. Пшик – Ковальська
ОЦІНЮВАННЯ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКІВ ЕКСПОРТУ
ТА ІМПОРТУ РОБОЧОЇ СИЛИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Міграція робочої сили є важливою складовою механізму формування та розвитку економік безлічі країн.
На сьогодні приблизно кожна людина з семи у світі є мігрантом, а 232 млн. (або 3.2 % усього населення ) з
яких є емігрантами [1].
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Міграція робочої сили передбачає ряд переваг та недоліків як для країни експортера так і імпортера.
Приймаючи мігрантів, країна – імпортер починає виробляти більше продукції, таким чином, збільшуючи
обсяги ВВП та надходження в держбюджет, а також отримує дешеву робочу силу або/і кваліфікованих
спеціалістів. З іншого боку, за рахунок напливу дешевої робочої сили у країну - імпортер відбувається
насичення ринку праці, а отже й зростає безробіття та знижується рівень заробітної плати.
В свою чергу, за рахунок еміграції, в країну – експортер надходять (валютні) перекази заробітчан, а
також зменшується навантаження на ринок праці внаслідок чого знижується рівень безробіття та витрати з
держбюджету на соціальні потреби. Недоліками переселення робочої сили для країни – експортера є:
зменшення числа (кваліфікованого) трудового та демографічного, скорочення обсягів виробництва, що в свою
чергу призводить до скорочення надходжень у державний бюджет.
Проаналізовані літературні джерела [1,2] дають підстави стверджувати, що чинники, які формують
міжнародну міграцію, доцільно поділяти на зовнішніта внутрішні.
До першої групи факторів міграції належать такі стимулюючі фактори, як можливість кар’єрного
зростання, підвищення заробітної плати, соціальне забезпечення і умови проживання, економічна стабільність
країни переселення, сприятливіші умови ведення бізнесу і т.д., а також екологічний.
До другої групи належать безпосередньо внутрішні, які складаються з морально-психологічних мотивів
мігранта, адже кожна людина має право на вибір відповідного соціального клімату. Найвагомішим в даній
групі є мотив безпеки. Вимушена міграція - переселення всупереч бажанню людини пов’язана зі стихійними
лихами, порушеннями прав громадян, екологічними катастрофами та військовими діями. Незважаючи на те,
що більшість чинників є взаємопов’язаними, так звана вимушена міграція відіграє надзвичайно велику роль у
виборі місця проживання людини, адже, попри факт фінансової забезпеченості, загроза життю та здоров’ю
змушує тисячі людей покидати свої домівки і переселятись у безпечні місця.
Яскравим прикладом міграції під тиском війни є сирійські біженці. Починаючи з травня 2011 року
офіційно зареєстровано близько 4 052 723 сирійських біженців, які розподілилися поміж сусідніми країнами
та Європою [3]. Європа – найпопулярніше місце заселення сирійських мігрантів оскільки більшість з них
шукає не лише безпечного притулку, а й країни з високим рівнем добробуту та соціального захисту. Так
офіційно на даний момент в Європі перебуває 441 246 біженців, 42% з яких оселилися у Німеччині та Сербії,
40% у Швеції, Угорщині, Нідерландах та Болгарії та 17% у інших країнах [3].
Примусова міграція сирійських біженців до європейських країн має як позитивний так і негативний
характер.Оскільки в Європі спостерігається розвиток демографічної проблеми, міграція сирійських біженців
до Європи може допомогти розв’язати питання старіння трудових ресурсів також міграція сприятиме
збільшенню конкуренції на окремих ринках праці, що у свою чергу підвищить продуктивність праці.
Попри позитивний аспект прийому сирійських біженців також існує загроза міжрелігійного та
міжкультурного конфлікту. Лідери провідних країн Європи глибоко занепокоєні ситуацією «міграційної
кризи» і хоча багато з них виступають проти даного квотування, така відмова може понести за собою
фінансові втрати - штраф у вигляді 0,002% від ВВП [3].
1. Globalmigrationtrends: [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://gmdac.iom.int/sites/default/files/
Global_Migration_Trends_2014_PDF.pdf 2. Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е. М. Лібанової,
О. В. Позняка. — К.: РВПС України НАН України, — К.: РВПС України НАН України, 2002. 3.
SyriaRegionalRefugeeResponse:
[Електронний
ресурс]:
Режим
доступу:
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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Секція 3
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕЛІОСИСТЕМИ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ
Для сучасності досить великою проблемою є витрати палива для теплопостачання. Тому в своїй роботі я
розглядаю таку інновацію, як геліосистема або сонячний колектор - це пристрій для перетворення шкідливої
сонячної радіації в теплову енергію. Актуальність використання геліосистем полягає в тому, що сонячна
енергія використовується для роботи з теплогенератором і тим самим значно економить витрати палива.
Завдяки сонячній енергії можна не тільки проводити електрику, а й використовувати установки з
теплогенераторами, що дає можливість нагрівати воду і проводити опалення в будинках, саме ці можливості
надає тепловий генератор.
В результаті роботи я дізналася, що регіони які використовують геліосистеми в своїй діяльності можуть
покрити річну потребу у споживанні гарячої води на 40-60%, а підтримку опалення на 10-20%. Хоча при
впровадженні геліосистеми потребуються значні фінансові вклади, проте вони досить швидко окуповуються
[1]. Звичайно в кожній інновації є свої проблеми (напр.. досить низька робота в холодну і похмуру пору року),
проте я не наголошую на тому, що сонячний колектор буде повністю замінювати використання палива ,але це
частково покриє значні витрати на нього. Оскільки запаси паливних ресурсів у світі оцінюються в :
• Нафта 35-40 років;
• Газ 61-70 років;
• Вугілля 400 років;
• Уран 40-50 років;
• Сонце 3000000000 років.
І при тому усі перераховані джерела, окрім Сонця, є небезпечними і дорогими у своєму використанні . Зокрема
для нагрівання води кожного дня потрібно значні фінансові затрати, а використання геліосистеми надає
можливість одноразового вкладу з терміном використовування приблизно 20-30 років [2].
Також слід зазначити , що геліосистема є не тільки економічно вигідною, а й екологічно безпечною.
Оскільки спостереження показують, що викиди за півроку від використання інновації становлять 2,3 кг. пилу,
тоді як від звичайних джерел – 467 кг.. При тому відсутні викиди чадного газу [3].
Інтерес до альтернативних джерел енергії з кожним днем зростає, особливо в Західній Європі та Азії.
Через те що впровадження системи потребує значних капітальних вкладень, в західних економічно розвинених
країнах світу розробляються спеціальні програми для стимулювання використання геліосистеми в різноманітні
сектори економіки. Наприклад, через більш кращі умови кредитування чи надання фінансової допомоги . В
Німеччині ,для прикладу, існує державна программа стимулювання впровадження геліосистеми. Також Канада
і Південна Америка широко використовують сонячні колектори в свої діяльності завдяки допомозі уряду.
Україні теж потрібно розширювати використання геліосистем завдяки впровадженням державних інвестицій
для стимулювання інновації через прийняття національних нормативних та законодавчих актів [4].
В підсумку можна сказати, що геліосистеми як такі є одними з найперспективніших альтернативних
джерел енергії. Хоча вони мають один вагомий недолік пов'язаний з тим, що установка ефективно функціонує
тільки тоді, коли є достатнє сонячне світло, а при зменшені сонячного світла відповідно й ефективність падає.
Цю проблему можна вирішити за допомогою єнергонакопичувальних акумуляторів. Незважаючи на цей
недолік з економічної точки зору геліосистеми мають перевагу над традиційними джерелами енергії, оскільки,
в середньому, вартість такої установки повністю окупиться споживачеві за 3 роки. Також система буде
екологічно безпечною при використанні.
1. Поради та рекомендації. Геліосистими. Найбільш важливі поради з використання геліосистемам, які
забезпечують
високу
продуктивність.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.barrakuda.com.ua/uk/advices-section/rek_sonkol/. 2. Як використовувати енергію Сонця. Сучасні
геліосистеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://verano.rv.ua/navchannya/yak-vikoristovuvatienergiyu-soncya-suchasni-geliosistemi/. 3. Прес-служба державної адміністрації залізничного транспорту.
Урядовий портал. Використання альтернативних джерел енергії – частина комплексної програми з
енергозбереження
Укрзалізниці
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246895594. 4. Комбінована сонячно-теплоносна установка
як
варіант
технічного
рішення
теплопостачання.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:https://remont.ugu.pl/bud-remont-2013-01-27-35478/
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СИНДИКАТИ БІЗНЕС – «АНГЕЛІВ» ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА
ПІДТРИМКИ ВЕНЧУРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Інноваційний шлях розвитку нашої країни не може відбуватися без формування конкурентоздатної
державної інноваційної системи. Найбільшою проблемою впровадження інноваційної системи розвитку
національної економіки є незначне фінансування та організаційна підтримка інноваційних проектів [3]. Якою б
геніальною не була нова ідея, вона потребує фінансової підтримки, яка дозволить її реалізувати, що в свою
чергу дасть вагомий соціальний та економічний ефект. Інколи навіть незначнівливання капіталу здатні
перетворити нову ідею в ефективну, прибуткову організацію, що принесе власнику мільйонний дохід та
суспільну користь. Відсутність такого капіталу є найбільшою проблемою для національних новаторів,
винахідників, дослідників, які нездатні самі дати своїй ідеї потужний економічний старт, а також
трансформувати її в інновацію. Саме такий процес повинні забезпечувати інвестори, що зацікавлені в реалізації
старт-апу [1].
Неформальний ринок венчурного капіталу є одним із основних елементів системи венчурного
інвестування , який представляють – бізнес–«ангели» (англ. Business angels) – неформальні приватні інвестори,
що вкладають свої кошти у ризикові проекти. Бізнес-«ангели» допомагають молодим підприємцям, тобто
рятують їх компанії, що перебувають на межі закриття або у важкому фінансовому становищі. Велике значення
має й те, що крім фінансів, вони приносять свій досвід у сферу діяльності компанії, свої управлінські навички
та зв’язки, які для молодого підприємства є ціннішим та важливішим вкладом, ніж фінанси [2].
Тенденцією сьогодення є поява синдикатів бізнес-«ангелів», що є позитивним, оскільки це дає
можливість збільшити кількість та обсяги фінансування проектів. Саме тому досвідчені інвестори бажають
працювати саме через ці об'єднання. Адже це дозволяє їм інвестувати колективно, об’єднуючи капітал, що
призводить до зниження ризиків.
Очолює синдикат бізнес-«ангелів» один інвестор, який представляє групи бізнес-«ангелів». Крім того,
щоб забезпечити анонімність членів такого об’єднання, призначають представника синдикату, який веде
переговори, а також представляє інтереси бізнес-«ангела» у інноваційному проекті. Таку особу називають
«архангелом». Але крім переваг для бізнес-«ангелів» існують і недоліки залучення у синдикати. Оскільки до
проекту залучається велика кількість учасників, інвестори одержують незначну частку в компанії, в яку
вкладають власні кошти [4].
Найбільшого поширення синдикати бізнес-«ангелів» набули у країнах Західної Європи та Північної
Америки, тобто там де найкраще розвивається венчурний бізнес. Нажаль, Україна не відноситься до таких
країн. Тільки 26 червня 2014 року в Україні було засновано перше об’єднання бізнес-«ангелів» - UAngel.
Викрнавчим директором UAngel є Регіна Махотіна. На сьогоднішній день в структурі UAngel - 24 члени, серед
них: приватні інвестори і серійні підприємці, а також представники інвестиційних компаній. Активними
учасниками українського об’єднання бізнес-«ангелів» стали такі венчурні фонди і акселератори як Digital
Future, WannaBiz, Fison, Gravia VC та інші.Варто зазначити, щобільшість проектів, які цікавлять українських
бізнес-«ангелів», відносяться до сектору IT.
Отже, згідно статистики у наш час більшість бізнес-«ангелів» є успішними підприємцями, тобто
багатими людьми, які мають великий досвід розвитку свого власного бізнесу. Частина з них – високооплачувані
спеціалісти у великих компаніях: топ-менеджери, консультанти, адвокати та інші[2]. Останнім часом великої
популярності набирають саме синдикати бізнес-«ангелів», оскільки такі об’єднання мають безліч переваг у
порівнянні з одним інвестором, що дає можливість виходу старт-апам на більш масштабний та прибутковий
ринок венчурного капіталу.
1.Колєснік В.В. Проблеми правового регулювання діяльності бізнес-ангелів в Україні. [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_pravo_2011_16_28.pdf 2.Ульяницька, О.В. Бізнесангели як альтернативна форма фінансування підприємницького сектору в Україні [Текст] / О.В. Ульяницька,
Т.В. Ярошенко // Механізм регулювання економіки. - 2009. - №2. - С. 72-79. 3. Шевченко О.М. Організаційні
форми венчурного фінансування та особливості їх прояву в різних країнах світу. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econrig_2013_2_6.pdf 4.Кузьмін О. Є. Венчурний бізнес: Навч. посіб. /
О. Є. Кузьмін, І. В. Литвин. — К. : Знання, 2012. — 350 с.
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студ. групи ОА-31
Науковий керівник – к.е.н., доц, каф. ММП Адамик В.В.
ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ПАТЕНТУВАННЯ
Інтелектуальна власність - це володіння виключним правом, яке визначає виключення і обмеження
доступу, передання, контролю та відповідальності щодо об’єкта інтелектуальної власності. Свідоцтвом
інтелектуальної власності є патент - документ, який видається компетентним державним органом на певний
термін винахіднику чи його правонаступнику, де засвідчується авторство і виключне право на винахід.
Проблема міжнародного патентування полягає в тому, що в різних країнах по різному побудовані
правила щодо патентування.
У США Патентне бюро повинно вирішити хто є першим, істинним та оригінальним винахідником, а час
подання заявки на винахід не грає ніякої ролі, так як це практикується в Європі(при цьому сам винахідник
залишається невідомим).
За кількістю поданих заявок і виданих патентів, Німеччина впевнено займає третє місце (після США і
Японії). Патент на винахід може видаватися як особам, що здійснюють промислову діяльність, так і
представникам вільних професій (лікарі, ветеринари, журналісти, перекладачі, інженери). Обов'язковою є умова
реєстрації у торгово-промисловій або ремісничій палаті. При цьому важливою є сама діяльність, а не
професійна підготовка.
Процедура реєстрації товарного знака в Японії - це прерогатива Департаменту інтелектуальної власності.
Ця організація несе повну відповідальність за реєстрацію вже після схвалення поданої заявки. Вимога про
проведення відповідної процедури може виходити як від фізичної особи, так і підприємства, що виготовляє
товар або надає послуги. При бажанні запатентувати свою унікальну розробку в Японії, можливе отримання
патенту на винахід або на, так звану, “корисну модель”. Подача заявки на отримання патенту вимагає перекладу
на японську мову і поданні його в патентне відомство Японії відразу або протягом 2 місяців. Строк дії патенту
на винахід в Японії становить 20 років [1].
В Україні на національному рівні патентування винаходу регулюється Законом України «Про охорону
прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.93 р. № 3687-ХII. Патентування винаходів здійснюється
Патентним відомством України, місцерозташування якого в Києві. Для того, щоб можна було запатентувати
винахід в Україні, він повинен бути патентоспроможним, тобто новим, мати винахідницький рівень, а також
промислову придатність [2].
Територіальний характер дії патенту переборюється завдяки укладанню міжнародних угод, наприклад,
Конвенція про єдине патентне право країн ЄС. Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи
мають постійне місцезнаходження поза межами України, реалізують свої права, зокрема, право на подання
заявки, тільки через патентних повірених, якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Так, згідно з
угодами про співробітництво у сфері охорони промислової власності між Урядом України та Урядами
Російської Федерації і Республіки Білорусь, громадяни та юридичні особи, які проживають чи мають постійне
місце проживання в цих державах, мають право подавати заявки безпосередньо до Укрпатенту. Видача патенту
проводиться у місячний строк після його державної реєстрації[3].
Отже, на прикладі США, України, Німеччини та Японії, можна зробити висновок, що відмінності в
патентному праві та практиці видачі патентів впливають значною мірою на те, як отримують патенти в різних
країнах і на ступінь захисту, яку вони забезпечують. Теоретично винахідник повинен отримати патент у всіх країнах,
де потрібен захист, так як поняття глобального патенту не існує. Щоб уникнути великих витрат, пов'язаних з
одержанням патентів, необхідно прийняти правильне рішення про місце подачі та обробки заяви [4].
1. Міжнародне патентування [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.patent-rus.ru/vidyuslug/mezhdunarodnoepatentovanije2. Патентування винаходу в Україні. Отримання патенту в Києві
[Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.tm24.com.ua/ua/details/page_78/3. Реферат на тему: “
Патентування в Україні i за кордоном” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:
http://nauch.com.ua/pravo/76383/index.html4. Чи очікує нас глобальне патентування? [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.provisor.com.ua/archive/2009/N21/globp_219.php
Боршовська Ю. М.
студ. групи УІДм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Литвин І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ
Перехід до постійного використання обмежених природних ресурсів нашої планети, а також
зменшення залежності економіки від традиційних викопних джерел енергії, які негативно впливають на зміну
клімату та призводять до енергетичної вразливості більшості країн, є фундаментальними чинниками виживання
економічної та соціальної систем у ХХІ столітті.
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На сьогодні не існує єдиного трактування поняття «зелених» чи екологічно чистих технологій. Загальне
визначення передбачає досягнення їх основної мети – зменшення негативного впливу на навколишнє
середовище, зокрема за рахунок зниження кількості відходів, підвищення енергоефективності. Загалом «зелені»
технології охоплюють всі сфери економіки: енергетику, промисловість, транспорт, будівництво, сільське
господарство тощо [1].
Україна належить до енергодефіцитних країн, яка здатна покривати свої потреби власними
енергоресурсами приблизно на 58%. У 2014 р. енергоємність ВВП України перевищувала енергетичні
показники країн ЄС – у 3,6 рази, країн СНД у 1,23 та світу загалом – у 2,31 рази [2].
Розвиток альтернативної енергетики є основним елементом розвитку економіки та інноваційних процесів
в Україні. Виробництво електроенергії з відновлювальних джерел в Україні наведено на рис. 1.
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Рис. 1. Структура виробництва електроенергії в Україні з відновлювальних джерел, 2014 р.
Джерело: [3]
У більшості країнах світу сформувалось дві основні схеми підтримки альтернативної енергетики:
заохочувальна і система квотування. На разі Україна практикує першу схему, шляхом використання «зелених»
тарифів – це гарантії держави виробникам альтернативної енергії, яка буде придбана за вищими цінами, ніж у
виробників традиційної енергії [2].
Проте розвиток відновлювальної енергетики в Україні стримується низкою перешкод, серед яких
найважливішими є:
- по-перше, фінансові перешкоди: непривабливість даного сектору для закордонних інвесторів,
недостатня кількість внутрішніх джерел фінансування господарюючих суб’єктів, а також їх низька
кредитоспроможність, висока вартість обладнання і досліджень;
- по-друге, інноваційні перешкоди: недостатня кількість інформації щодо здійснення діяльності у даній
сфері, відсутність обміну досвідом щодо вирішення місцевих проблем енергозбереження;
- по-третє, організаційно-інституційні: відсутність єдиної нормативно-правової бази у сфері підтримки
розвитку альтернативних джерел енергії, а також відсутність інститутів, які здатні оперативно
проводити реалізацію проектів у сфері альтернативної енергетики [4].
Отже, географічне розміщення України сприяє розвитку альтернативної енергетики: для розвитку МГЕС
наявні річки з потужним гідрологічним енергетичним запасом, гори та морські узбережжя, що прискорює
розвиток вітрових електростанцій, а тривалий сонячний період в році та масштабні сільськогосподарські площі
сприяють вирощуванню біопаливних культур. Все це у поєднанні із ретельно-продуманим законодавством, з
помірними «зеленими» тарифами дасть змогу Україні позбавитись енергетичної залежності та посісти
лідируючі позиції у світі.
1. Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції: матеріали міжнар. конф. – Одеса. – 2011. – 319
с.2. Дмитрук Б.П. Стан, проблеми та перспективи розвитку відновлюваних джерел енергії: вітчизняний та
зарубіжний досвід / Б.П. Дмитрук // Галузевий менеджмент. – 2014. – №10. – С.120-133. 3. Оржель О. Зелена
перепустка до Європи / О. Оржель // Економічна правда. – 2015. – №8. – [Електронне джерело]. – Режим
доступу: http://www.epravda.com.ua/columns/2015/02/10/527157/. 4. Касич А.О. Альтернативна енергетика:
світовий та вітчизняний досвід / А.О. Касич, Я.О. Литвиненко, П.С. Мельничук // Наукові записки. Серія
«Економіка». – 2013. – Випуск 23. – С. 43-47.

Буряк А. І.
студ. групи МА-42
Науковий керівник – доц. кафедри ММП Бублик М.І.
ІНВЕСТИЦІЇ ДОБИ ІНФОРМАЦІЇ
Розвиток нашого з вами життя потребує постійних інвестицій в нього. Починаючи від інвестування в
себе, для того щоб стати кращим, і закінчуючи інвестуванням в світову економіку, щоб зробити кращим світ,
який навколо нас. Просто у різних людей – різні можливості.
Багаті люди завжди інвестують свої кошти, щоб примножити їх. Звичайно їхні інвестиції
широкомасштабні, адже вони мають можливість будувати підприємства, відкривати фабрики, підтримувати
60

серйозні проекти і купувати дорогі активи. А що ж робити середньому класу нашого суспільства, котрі не
мають достатньої фінансової можливості, щоб вкладати в все вище перераховане?
За вікном 21 століття і в світі запанувала доба інформації. І тому є цілком обґрунтованим той факт, що
сьогодні найбільше грошей заховані саме в інформації. Адже не даремно Уінстон Черчль в свій час сказав:
«Хто володіє інформацією – той володіє світом». Зараз це як ніколи стало актуально.
Доба інформації нам дала багато можливостей інвестувати свої кошти, причому як і в дійсно хороші
інструменти, так і в різноманітні шахрайські схеми. От власне і через друге дуже багато людей бояться
вкладати свої кошти, для їхнього майбутнього примноження. Оскільки колись були серйозно обпечені
різноманітними шахрайськими фінансовими пірамідами, або як зараз стало модно називати хайпами.
Але насправді, сьогодні надзвичайно важко досягти фінансової незалежності лише працюючи на гроші і
не інвестуючи їх для отримання пасивного доходу. Для цього я спробував дослідити певні можливості, які дає
нам епоха інформації і які цілком виправдовують себе.
Розпочнемо з фондових бірж. Велика світова фінансова криза минула всього декілька років тому, проте зараз
економіка починає стрімко виходити з неї та рухатися вперед. Відповідно люди з будь-якої точки світу мають
можливість вкладати свої кошти в різноманітні інструменти: акції, цінні папери, індекси, ETF (exchange traded funds)
– індексні біржові фонди та ін. Якщо з акціями і цінними паперами думаю все зрозуміло, то ми спробуємо коротко
охарактеризувати про досить нові інструменти у світі інвестування. Отже, біржовий індекс - це кошик, який
складається з декількох акцій однієї компанії.ETF індексний біржовий фонд - це інвестиційний кошик, який
складається з акцій різних компаній, але однієї галузі. Це фактично є інвестування в певну галузь, яку представляють
різноманітні компанії на ринку. І частинки акцій з цих всіх компаній складає ETF, які власне, і можна придбати. На
нашу думку, це хоч і новий, але дуже перспективний інструмент для інвестування на фондовій біржі. При
правильній побудові свого фінансового портфелю та при більш-менш стабільній економіці, без серйозних кризових
явищ, всі вище перелічені інструменти примножать вкладені кошти приблизну на 20% в рік.
Якщо ж ви не хочете самі цікавитися даною сферою і думати в що вкладати свої гроші, то спеціально для
цього зовсім нещодавно були створені інструменти, які зроблять це для вас. ПАММ - рахунки, ПАММ –
індекси, ПАММ - фонди – серйозні назви, але все це фактично одне і теж і має однакову специфіку роботи.
Отже, це рахунки з довірчим управлінням, в якійсь інвестиційній сфері. Просто умови угод з даними
управлінцями вкладаються на різній основі. В цьому і буде основна відмінність. Для реалізації даних
інструментів потрібно знайти надійну компанію, промоніторити управлінців з якими бажаєте співпрацювати і
вони торгуватимуть вашими інвестованими в них коштами, а прибутки і витрати розподілятимуться згідно
попередньої угоди. Слід зазначити, що переважно управлінці поділяються на дві великі групи: агресивні і
консервативні. І перед нами стоятиме доволі непросте завдання знайти правильний баланс між ними.
Важко сказати, яку річну прибутковість тут можна очікувати, оскільки надзвичайну роль відіграватиме
правильний вибір управлінців, які входитимуть в ваш фінансовий портфель. Але при консервативному підході
до роботи інвестовані кошти будуть працювати на вас і дохід буде точно більшим аніж пропонують нам банки.
Що стосується банків, то безперечно пріоритетна частина українського суспільства, щодо інвестування
власних коштів довіряє саме їм. На нашу думку потрібно відходити від цього стереотипу. Оскільки вкладаючи
гроші в дійсно надійний банк ( а не такий, яких зараз більшість в Україні ), можливо лише зберегти свої гроші,
але аж ніяк не примножити їх. Відповідно це важко назвати інвестуванням.
Звичайно, для успішного інвестування, про яке розповідалося, потрібен досвід і навички. Але ми ж з
вами економісти, ми маємо поняття в цих всіх термінах і всі хочемо працювати головою. Взагалі інвестування
це апріорі ризиковий процес, при чому для всього і всіх без виключення. Як ми можемо переконатися з
українських реаліїв навіть банки не є достатньо надійними, щоб ми могли вкласти туди свої кошти і не
остерігатися за їх повернення.
Сьогодні на нашій планеті є маса цікавих інвестиційних можливостей для різних верств населення, а не
лише багатих та ультра багатих. Потрібне лише бажання для їх пошуку і наполегливість для їх реалізації.
Візор Х. Я.
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ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Практика розвитку сучасного малого підприємництва демонструє, що інноваційна діяльних у сучасних
ринкових умовах є інструментом підвищення конкурентоспроможності підприємств, реалізації їх ринкового
потенціалу, а також забезпеченням виходу на нові ринки збуту[4]. Для втілення переліченого у реальність у
світовому досвіді господарювання активно використовується венчурне фінансування, що є ризиковою формою
фінансування капіталу, яка надається певним професійним фірмам, за якої надають кошти приватним
компаніям взамін часткиу їхньому акціонерному капіталі, одночасно беручи участь в управлінні та сприянні
комерціалізації інновацій. Тобто, по своїй суті венчурний капітал – це поєднання людського, майнового та
фінансового капіталу для реалізації окремих інноваційних проектів[2].
Світова практика венчурного фінансування вказує нам на те, що венчурні інвестори, зазвичай,
цікавляться компаніями, частка продажів на ринку яких швидко зростає, а прибуток від реалізації
інноваційного проекту має становити не менше 25-30% від загальної суми вкладень[2].Стосовно українських
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аспектів венчурного фінансування, то тут варто зазначити, що пріоритетно вітчизняний інвестор візьметься за
реалізацію короткострокових або середньострокових проектів, якщо результат від комерціалізації проекту буде
над прибутковим, або просто вкладе власні кошти у цінні папери будь-якого менш ризикового підприємства
(проекту) для подальшого одержання дивідендів чи відсотків за ними. Переважно на практиці більшість не
амбітних інвесторів обирають другий варіант. Така ситуація зумовлена наступними проблемами, пов’язаними із
особливостями венчурного фінансування в Україні:
1) недосконалість вітчизняного законодавства у сфері прав захисту інтелектуальної власності;
2) невиправдана ризиковість проектів;
3) недостатній обсяг фінансових ресурсів, які знаходяться у розпорядженні венчурних фондів;
4) недостатня поінформованість населення про інноваційні продукти;
5) відсутність бачення стратегічного розвитку венчурного бізнесу в Україні[3].
Така ситуація є вкрай негативною, через те, що в державі існує неабиякий попит на венчурне
фінансування, оскільки проекти вітчизняних інноваторів є достойними уваги і прикрим є той факт, що зазвичай
винахідники реалізують їх за межами України. Усунення вищевказаних проблем є першочерговим завданням
для модернізації економіки України.
Для того аби венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні мало перспективи розвитку
необхідно покращити інвестиційний клімат в державі. Для цього першочерговим заходом є приведення норм
вітчизняного законодавства у сфері інвестицій та інновацій до міжнародних загальноприйнятих норм, а також
запровадження з боку держави різноманітного комплексу мотиваційних заходів до підприємств, котрі є
інноваційно активними. Стосовно фінансових аспектів, які пов’язані з мобілізацією коштів для формування
оптимального капіталу венчурних фондів, то в даному плані важливим є: 1) розвиток національного
фінансового ринку для забезпечення ефективної реалізації пакетів акцій успішних підприємств та 2)
підвищення рівня поінформованості суспільства про інноваційну діяльність суб’єктів підприємництва та рівня
«інноваційної культури» суспільства[1].
Отже, підсумовуючи, робимо певні висновки про перспективи венчурного фінансування в Україні, яке в
майбутньому може стати потужним джерелом інноваційного розвитку економіки. Для того, аби венчурні
суб’єкти мали майбутнє, необхідна взаємодія державних владних структур і, відповідно, самих венчурів.
Сприятливе макросередовище для їх діяльності стимулюватиме інноваційну активність, що дасть змогу
останнім зосередитись на факторах збільшення ефективності інноваційної діяльності та мобілізації коштів для
провадження науково-дослідних робіт.
1. Данілов О. Д., Паєнтко Т. В. Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та
перспективи /Данілов Олександр Дмитрович, Паєнтко Тетяна Василівна// БІЗНЕСІНФОРМ № 9’2014 С. 92-97.
2. Поляк М.М. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в Україні/ Поляк М.М. //Економіка та
підприємництво- 2013 р., № 5 (74) С. 113-116. 3. Сас, Б. Б. Розвиток системи венчурного фінансування в
Україні / Богдана Богданівна Сас, Галина Іванівна Спяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський
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ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНИЙ СЕКТОР ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
В сучасній економічній літературірозглядають дві основні форми міжнародних інвестицій – прямі і
портфельні.
Портфельні інвестиції – це суто фінансові активи у вигляді облігацій та акцій, які деномінуються у
національну валюту[1].
Проте, більш поширеними у наш час є прямі інвестиції, які являють собою реальні капіталовкладення в
підприємства, землю, основні виробничі фонди або ж здійснюються за допомогою експортних інвестиційних товарів
чи передачі технологій, досвіду управління, коли інвестор зберігаєконтроль над інвестованим капіталом [1].
Інвестиційний потенціал аграрного сектору Україниє чималим, має перспективи для залучення як
вітчизняних, так і іноземних інвестицій державного та приватного характеру. Україна володіє потужним
природно-ресурсним потенціалом, посідаючи одне з перших місць у світі за кількістю та родючістю орних
земель. Сільськогосподарська галузь України є однією з найбільш конкурентоспроможних на міжнародному
ринку, про що також свідчать дані, що наведені у табл. 1.
Значне зростання обсягів експорту продукції АПК відбулось у 2015р., зокрема, в першому кварталі
2015р. українські аграрії продемонстрували швидкі темпи зростання торгівлі з країнами ЄС у порівнянні з
аналогічним періодом 2014р. - показники експорту зросли за 18 товарними категоріями. Якщо говорити «мовою
цифр», то статистика вражає, найбільше зростання відбулось за такими товарами, як курятина (обсяги
збільшились на 3269 тонн, або на 500%), казеїн та альбуміни (494 тонни, або 594%), жири та масла тваринного
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походження (294 тонни, або 286%), молоко згущене (198 тонн, або 6700%), меляса (зростання на 27 252 тонни,
або на 1507%), соки (12 456 тонн, або 149%), олія (5578 тонн, або 103%), продукція борошномельно-круп’яної
промисловості (4113 тонн, або 288%), цукор (3914 тонн, або 2978%), пиво із солоду (2692 тонни, або 230%),
вироби із зерна і хлібних злаків (2359 тонн, або166,5%), продукти переробки овочів, плодів (92 142 тонни, або
288%),цибуля (1181 тонна, або 16 971%), різні інші харчові продукти (1457 тонн, або 124%) [3].
Таблиця 1
Динаміка обсягів експорту продукції АПК України за 2010-2014рр.[2]
Роки

2014
2013
2012
2011
2010

Динаміка обсягів експорту продукції АПК
Обсяги експорту
Зміна у відсотках
У відсотках до загального
продукції АПК
до минулого року,
експорту держави, %
(млн.дол. США)
%
16,7
-2,2
30,9
17
-4,8
26,9
17,8
29,7
25,9
12,8
22,6
18,7
9,9
4
19,3

Вищенаведені дані свідчать про можливості нарощення обсягів виробництва АПК України, забезпечення
та зростання позитивного сальдо зовнішньоторгівельного балансу, зростання валютних надходжень за рахунок
цього і можливості їх інвестування у розвиток сільського господарства та економіки в цілому. Це може стати
поштовхом виходу із глибокої економічної та соціальної кризи.
Важливим чиннииком розвитку аграрного сектору України є обсяги залучених інвестиційних ресурсів,
які обумовлюються інвестиційною приваливістю. З метою підвищення конкурентоспроможності та
інвестиційної привабливості аграрного сектору України і забезпечення економічного зростання необхідно:
визначити стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектору; удосконалити законодавче регулювання
інвестиційних процесів з метою покращення захисту прав та інтересів іноземних інвесторів; створити
відповідне логістичне забезпечення агробізнесу; забезпечити належну державну фінансову підтримку як на
загальнодержавному, так і на регіональному рівнях, а такожстворити відповідне інституційне забезпечення;
активно впроваджувати інновації в аграрний сектор; створити відповідний позитивний імідж України у світі як
країни з великими продовольчими можливостями.
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ
У теперішній час впровадження інновацій є ключовою характеристикою ефективної економічної
системи. Підтвердженням цього є те, що найбільш розвинені країни світу витрачають значні кошти на розробку
інновацій, оскільки наукоємні технології формують передумови конкурентоспроможності національної
економіки на принципах диференціації виробництва та максимального розвитку трудового потенціалу. Це
підтверджує також і теорія ендогенного економічного зростання Поля Ромера, згідно якої науково-дослідна
діяльність, а також нагромадження людського капіталу шляхом освіти і професійної підготовки відіграють
важливу роль у забезпеченні зростання доходів на душу населення в довготривалій перспективі, оскільки чим
вищий рівень людського капіталу, яким володіє країна, тим вищою є продуктивність, котра забезпечує стійкий
рівень економічного зростання [1].
Вивчення факторів впливу на зростання продуктивності праці стає найважливішим і найголовнішим
завданням економічної теорії. Фактори зростання продуктивності праці можна об’єднати у такі групи:
матеріально-технічні, управлінські, соціально-економічні,
природні, соціально-психологічні. Одним із
найважливіших факторів у виробництві вважається матеріально-технічний, що включає в себе інноваційні
процеси, а саме: впровадження прогресивної технології й новітньої техніки, використання науково-технічних
досягнень у засобах виробництва, підвищення рівня механізації та автоматизації праці у виробництві. Це
доводить і Р.Солоу [2], який прийшов до висновку, що ріст продуктивності праці забезпечується на 87% за
рахунок використання досягнень технологічного прогресу і лише на 13% - за рахунок нових інвестицій. Так,
зарубіжними дослідниками Б.Крепоном та І.Дугатом розроблено структурну модель взаємозв’язку між
інноваціями та продуктивністю праці, яка має назву CDM-модель, і дозволяє простежити результати впливу
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інноваційних введень на продуктивність праці. Ця модель складається з трьох рівнів: рівняння інноваційних
витрат, інноваційного результату та продуктивності. Першим кроком цієї моделі є впровадження рішень на
підприємстві щодо здійснення інновацій і розмір наступних інвестицій. Наступним кроком є відображення
необхідних фінансових ресурсів за обраним проектом. Завершальним кроком є моделювання функції обсягу
виробництва (виробнича функція Коба Дугласа), що відображає вплив інновацій на продуктивність праці.
Таким чином, суть CDM моделі полягає в тому, щоб відобразити вплив інноваційних витрат на результати
нововведень та на продуктивність праці. Апробація моделі різними країнами світу показала позитивний зв’язок
між інноваційними витратами та інноваційним результатом, а інноваційний результат у кінцевому підсумку
підвищував продуктивність праці.
На жаль, в Україні спостерігається низький рівня введення інновацій у виробничу сферу. Динаміка
інноваційної активності вітчизняних підприємств за останні 10 років демонструє негативну тенденцію. Питома
вага інноваційно-активних підприємств у 2014 р. склала лише 16,1% від загальної кількості підприємств
України і порівняно з попередніми роками суттєво не змінюється. Найменший показник щодо впровадження
інновацій на вітчизняних підприємствах був у 2009 році і склав 12,8%.[3] Така ситуація вкрай відрізняється від
світових показників. Так, питома вага інноваційно-активних підприємств в США складає 50%, Туреччині –
33%, Румунії – 47%. Ситуація в Україні пояснюється рядом факторів, що стримують впровадження інновацій
на вітчизняних підприємствах, а саме: недостатність фінансового забезпечення інноваційної діяльності;
тривалий термін окупності нововведень та труднощі в доведенні інновацій до стадії комерціалізації. Усе
вищеперелічене на фоні глобалізації ринків та загострення міжнародної конкуренції свідчить не лише про
сповільнення темпів розвитку вітчизняної сфери виробництва, а й про суттєве падіння продуктивності праці та
зростаючий розрив між економічним розвитком України та провідних країн світу.
Отже, згідно проведеного дослідження, можна зробити висновок про те, що рівень продуктивності праці
є індикатором існуючого та майбутніх можливостей національної економіки. Економічний розвиток
неможливий без залучення необхідних ресурсів для впровадження інновацій у виробничу сферу. В умовах
ринкової економіки без впровадження інновацій національні підприємства не зможуть підвищувати
продуктивність праці, а значить витримати конкуренції.
1.Romer, P. 1986. Increasing Returns and Long Run Growth. Journal of Political Economy. Vol. 94, pp.10021037.2. Sallow R.M. Growth Theory. An Exposition-oxford.3. СтатистичнийщорічникУкраїниза 2014р.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ukrstat.org/
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Сьогодні Україна опинилась у складній ситуації, викликаній загостренням зовнішньої інтервенції та
анексією Криму, проведенням так званої антитерористичної операції на Сході. Все це викликало певні
непропорційності в економіці країни, головними з яких є: значний держаний борг, дефіцит бюджету,
порушення торгового та платіжного балансу, що призводить до недостатніх фінансових можливостей. Державі
необхідно вирішити багато складних питань, які потребують високих інтелектуальних витрат.
Оскільки сучасний ринок стабільно функціонує завдяки нововведенням, то основним джерелом для
швидкого переходу до покращення інноваційної політики країни виступає венчурний капітал.
Венчурний бізнес – це сфера підприємницької діяльності, пов’язана з реалізацією ризикових проектів,
зокрема у сфері науково-технічних новинок. Цей вид бізнесу пов’язаний з великим ризиком, тому його ще
називають ризиковим [1, с. 18].
Венчурний бізнес в Україні є доволі молодим. Його розвиток почався в 1992 році після того, як було
підписано угоду про створення фонду «Україна» – першого венчурного фонду нашої країни. Фонди венчурного
бізнесу в Україні використовуються для оптимізації управління активами фінансово-промислових холдингів та
зниження податкового навантаження, тоді як венчурне інвестування (або інвестування ризикового капіталу) у
світі залишається одним із найважливіших джерел капіталу для компаній, швидкий ріст та розвиток яких
постійно потребує додаткових зовнішніх інвестицій (як правило, це підприємства малого та середнього бізнесу)
[3, с. 120].
Починаючи з ХХ століття та по сьогодні сформувались дві моделі венчурного фінансування –
Європейська та Американська. Їх відмінності, в першу чергу, полягають у ролі держави в інноваційних
процесах. У Європі держава виступає у ролі головного інвестора в малі підприємства; існує податкова політика
для венчурного фінансування (так, наприклад, у Німеччині існує певна податкова знижка у розмірі до 7,5 % на
приватні інвестиції у НДДКР, у Франції не оподатковуються кошти, які вкладаються у ризикові проекти).
В Американській моделі венчурного фінансування головне завдання держави полягає у інтеграції та
взаємодії промислового та наукового секторів.
Венчурне підприємництво в Україні є на сьогоднішній день досить перспективним, про що свідчить
діяльність венчурного фонду Western NIS EnterpriseFund. Проте існує певний ряд недоліків впровадження
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венчурної політики, пов’язаний з тим, що її законодавче регулювання перебуває на стадії зародження.
Діяльність держави охоплює лише контроль над звітністю фондів [2].
У цьому питанні український уряд також може скористатися досвідом зарубіжних країн. Наприклад, у
Фінляндії був створений повністю підпорядкований державі фонд для прямого інвестування в невеликі
компанії. Німеччина у 1995 році розробила схему, в рамках якої здійснювалося державне фінансування малих
фірм, що роблять інноваційні продукти або послуги, разом з компаніями приватного сектора. І державою
гарантується повернення 75% вартості позики, які надаються їм приватними кредитними установами, якщо таке
підприємство збанкрутує[1, с. 21].
Отже, для розвитку венчурного бізнесу в Україні потрібно заснувати таку державну систему, яка б
підтримувала венчурне підприємництво і сприяла його розвитку, включаючи: 1) прозоре пільгове
оподаткування інноваційних продуктів та видів діяльності; 2) організаційне стимулювання інфраструктури
венчурного підприємництва (активніша підтримка венчурних інкубаторів, малих інноваційних локацій та
заходів тощо). Варто було б розробити концепцію розвитку венчурного фінансування інноваційної діяльності,
яка у майбутньому забезпечила б усунення більшості наявних перешкод, адже в Україні є галузі, які володіють
далеко не вичерпаним потенціалом зростання (наприклад, найперше, це - ІТ галузь, хімічна промисловість,
галузь енергозбереження тощо), а тому і проектів, які будуть вигідними для венчурного інвестора.
1.Дудчик О. Ю. Особливості венчурного бізнесу в Україні / О. Ю. Дудчак, Ю. О. Гулейко, К. В. Бережна //
Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Випуск 4. – с. 18-21. 2.Ковальова О. М.
Порівняльний аналіз світових моделей венчурного фінансування інноваційної діяльності / О. М. Ковальова
[Електронний ресурс] : Режим доступу –http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/.
3.Можайкіна Н. В.
Проблеми розвитку венчурного капіталу в країні / Н. В. Можайкіна, К. В. Саакян // Науково-технічний збірник.
– 2014. – № 113. – с. 117-125.
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МІЖНАРОДНИЙ РИНОК БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І МІСЦЕ НА НЬОМУ УКРАЇНИ
Міжнародний ринок боргових зобов'язань складається з двох головних сегментів: міжнародного
кредитного ринку, що по суті є ринком банківських кредитних зобов'язань, та міжнародного ринку боргових
цінних паперів[1].
Основним із найбільших кредиторів на міжнародному ринку боргових зобов’язань є МВФ.Загальний
світовий борг оцінюється МВФ в $59,7 трлн з якого наСША припадає 29,05%, або $13,91 трлн,
загальносвітового державного боргу.
Держборг США перевищує ВВП країни на 3,4%, при цьому наСША припадає 29,05% світової економіки.
На другому місці Японія, на яку припадає 19,99% держборгу, або $11,93 трлн, при цьому Японія – це тільки
6,18% світової економіки. На Китай припадає 13,9% світової економіки, а держборг КНРстановить лише 6,25%,
або $3,73 трлн. На США, Японію і Європу загалом припадає 75% світового державного боргу.
Основними емітентами банківських кредитних зобов'язань є відділення провідних американських,
канадських, японських, англійських і європейських банків. Найкрупнішими емітентами є банки Японії, що
випускають до 50 % всіх євродоларових сертифікатів[5].
На даний момент Україна є позичальником на ринку боргових зобов’язань, що зумовлено досить важкою
економічною ситуацією, яка особливо загострилась в останні кілька років.
У березні 2015 року Україні надано перший транш в 5 млрд. дол. США в рамках нової програми
«Extended Fund Facility», що передбачає кредитування в обсязі 17,5 млрд. дол. США, зокрема, сьогодні Україна
отримала від Міжнародного валютного фонду черговий транш у рамках програми ExtendedFundFacility. $1,7
млрд використають для наповнення золотовалютних резервів Національного банку України. Разом з тим МВФ
висунув ряд нових вимог для виділення наступного траншу, серед котрих: приватизація кількох
держпідприємств, створення підрозділу антикорупційної прокуратури, забезпечення умов для повноцінного
функціонування Національного антикорупційного бюро. Головною ж задачею України буде відновлення
стабільності у фінансовому секторі[3].
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 30.06.15 становила - 1 438 180
143,72 грн. Його поділяють на державним борг, величина якого становила – 1 208 841 671,80, що займає 84,05%
віз загальної суми державного та гарантованого державного боргу. Що стосується гарантованого державного
боргу, то його сума - 229 338 471,93 (15,95%), він складається х зовнішнього, величина якого становить - 202
533 602,19 (14,08%), та внутрішнього – 26 804 869,73 (1,86%).
Загальна сума зовнішніх боргових зобов'язань державного сектора перед приватними кредиторами, що
може бути запропонована до реструктуризації, становить 26,3 млрд дол., у т.ч. єврооблігації — 17,2 млрд,
гарантовані державою кредити та єврооблігації — 5,0 млрд і негарантовані урядом зобов'язання суб'єктів
господарювання державного сектора та м. Києва — 4,0 млрд дол
Задля допомоги Україні у подоланні досить кризового становища на міжнародному ринку боргових
зобов'язань, можна використати такі заходи :
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• не поспішати із реструктуризацією, яка передбачає лише пролонгацію боргу
• за кредиторам негайне погашення деякої частини, наприклад, до 10% номінальної суми боргу.
• здійснити операцію із зворотного викупу облігацій після проведення реструктуризації[4].
Проте докорінно змінити статус України з позичальника на кредитора, на міжнародному ринку боргових
зобов’язань, можна лише покращивши економічну і політичну ситуацію в державі.
1. ГорбачЛ. М., ПлотніковО. В. Міжнародніекономічнівідносини: підручник. - К.: Кондор, 2014. - 266 2.
Міжнародні економічні відносини: Підручник / За ред. І. М. Школи. - К.: КНЕУ, 2013. - 589с 3. Міжнародні
економічні відносини: навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 8-ме вид., перероб. і доп. - К.:
Знання, 2013.-470 с. 4. Одягайло В.М. Міжнародна економіка: Навч. посіб.- К.: Знання, 2015. - 397 с.
5.Романчиков В.І., Романченко І.О. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів. - К.: ЦУЛ, 2014. - 256 с
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розвиток інноваційної діяльності є одним з найважливіших напрямків розвитку економіки країни,
оскільки на сьогоднішній день інновації, які впроваджуються на основі успішного використання нової ідеї є
головною передумовою економічного зростання як підприємства, так і країни загалом.
В сучасних умовах інноваційні процеси в економіці України не набули вагомих масштабів. Кількість
підприємств, що впроваджують інновації, зменшується з кожним роком. Наукоємність промислового
виробництва знаходиться на рівні 0,3%, що на порядок менше від світового рівня [1]. При цьому майже третина
коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на закупівлю обладнання. Близько половини
підприємств взагалі не фінансують проведення наукових досліджень в інтересах свого виробництва. Таке
становище обумовлено як браком коштів, так і відсутністю в останні роки дієвої державної системи
стимулювання інноваційної діяльності [1].
Інноваційна діяльність має нерозривний зв’язок з інвестиціями, часто іноземними. Адже інновації
можуть бути пов’язані з технологіями, які зазвичай запозичуються, трансформуються до умов внутрішнього
середовища, і тоді впроваджуються в підприємницьку діяльність, маючи позитивний вплив на функціонування
та розвиток підприємств та держави загалом. Але, чи не варто думати не тільки над імпортом ідей, технологій
та грошових коштів, а й над експортом. Адже потенціал країни дозволяє бути експортером технології, ідеї і,
звичайно ж, продуктів та послуг. Проте, український ринок більш наповнений імпортною продукцією, яка є
дорогою, часто недоступною для пересічного громадянина, в свою чергу вивозячи грошові кошти з країни, що
негативно впливає на структуру платіжного балансу, створюючи від’ємне сальдо з переважанням імпорту.
Слід зазначити, що важливим є поєднання категорій інновація і інвестиція, що може утворювати дві
різні економічні моделі:
- Інноваційно-інвестиційна: здійснюються інвестиції в інновації;
- Інвестиційно-інноваційна: пошук та використання інноваційних засобів ведення інвестиційної
діяльності [2].
Для ефективного функціонування важливо досягнути безперервний процес взаємодії інновацій та
інвестицій. Можна виділити такі проблеми у розвитку інновацій:
- розірваність ланцюга освіта-наука-бізнес;
- високі ризики інноваційної діяльності;
- відсутність необхідної інфраструктури;
- надмірний податковий тягар та відносна недоступність до відкриття та введення бізнесу;
- висока вартість комерційних кредитів, складні умови його отримання;
- неможливість фінансування інноваційних, проте високоризикових проектів банківськими кредитами;
- нерозвиненість та необізнаність щодо альтернативних джерел отримання фінансових ресурсів,
наприклад краудфандингу тощо.
Основні проблеми розвитку інвестиційної діяльності:
- нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні;
- вивезення внутрішніх грошових коштів в офшори;
- нестабільність вітчизняної грошової одиниці;
- різний менталітет суспільства.
Обсяг інвестицій в Україну в 2015 р. станом на 01.07.2015 р. становить 42851,3 млн. дол. США, в тому
числі 18778,4 млн. дол. США з країн ЄС. Інвестиції надходять з таких країн, як Кіпр, Німеччина, Нідерланди,
Австрія та інші. Тоді, коли Україна інвестує кошти у розмірі 6254,4 млн. дол. США в такі країни як Кіпр,
Латвія, Польща [4].
Проте, незважаючи на всі проблеми, які існують в різних галузях економіки, державі, Україна має
високий потенціал, а саме людські, наукові ресурси, які потребують постійного розвитку, фінансових вкладень,
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підтримки з боку підприємницьких та державних структур, що допоможе вивести країну на новий рівень
розвитку, забезпечити новими надходженнями.
1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів/:
Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України: За редакцією В.І.Полохала, – К.:2009.-630 с. 2.
Сподіна В.О. Інновації та інвестиції: сутність і взаємозв’язок , КНЕУ, 2014, [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2640 3. Перспективи інноваційного розвитку України:
аналітична доповідь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm 4.
Офіційний сайт Державної служби статистики, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
Долошицький М. Ю.
студ. групи ОА-31
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Адамик В. В.
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СВІТОВУ ЕКОНОМІКУ
Протягом останніх десятиліть збільшились обсяги прямого іноземного інвестування із закордону, що
пов'язано зі швидким розвитком транснаціональних корпорацій. На сьогодні, за їх участю здійснюються всі важливі
процеси в світовій економіці. Участь транснаціональних корпорацій у світових економічних, політичних процесах
може бути як пряма, так і опосередкована, і є ключовою ознакою глобалізації світової економіки.
На сьогодні ТНК, завдяки своїй фінансовій силі, стали об’єктивним явищем у економічному і
політичному житті. До 2/3 всієї світової торгівлі припадає на їх частку. ТНК є ключовою ланкою інноваційного
процесу, їм належить більш ніж 80% патентів і ліцензій на нову техніку, технологію і ноу-хау. В рамках ТНК
здійснюється 75-80% загальносвітового обсягу наукових досліджень і розробок. В межах 100 найбільших ТНК
проводиться 60% всіх іноземних інвестицій. Пожвавлення діяльності ТНК відкриває багато нових можливостей
для економіки будь якої країни: інтеграцію у світовий поділ виробництва, збільшує конкурентоспроможність на
міжнародному ринку. Ринкова капіталізація окремих ТНК складає близько 300-500 млрд. дол. США, а щорічні
обсяги продажів складають приблизно 150-200 млрд. дол. США[1].
Транснаціональні корпорації

Горизонтально інтегровані

Вертикально інтегровані

Роздільні

Рис. 1 Поділ транснаціональних корпорацій
Транснаціональні корпорації функціонують по всьому світу: від США діє 128 корпорацій, Китаю — 106,
Японії — 53, Франції — 32, Великобританії — 29, Німеччини — 28, Південної Кореї — 17, Голландії — 15,
Швейцарії — 12, Канади — 11 [2].
Основні фактори можливого позитивного впливу діяльності ТНК на економіку країни: сприяння
оптимальному розподілу усіх видів ресурсів та розміщенню виробництва; активізація поширення нових товарів
і технологій; розширення міжнародної співпраці.
Основні фактори можливого негативного впливу діяльності ТНК: ТНК створюють сильну конкуренцію
національним компаніям і цим не дають їм розвиватись;вільне переміщення фінансового капіталу ТНК може
послабити стабільність національних валют і створити загрозу для національної безпеки країни. [3].
Таблиця 1
Топ-10 транснаціональних корпорацій [2].
Корпорація
Wal-Mart Stores
Royal Dutch Shell
Sinopec
China National Petroleum
Exxon Mobil
BP
State Grid
Volkswagen

Країна
США
Голландія
Китай
Китай
США
Велика Британія
Китай
Німеччина

Галузь
Роздрібна торгівля
Видобуток і переробка нафти і газу
Нафтохімічна промисловість
Видобуток і переробка нафти і газу
Видобуток і переробка нафти і газу
Видобуток і переробка нафти і газу
Електроенергетика
Виробництво автомобілів

Оборот
$476,3 млрд
$459,6 млрд
$457,2 млрд
$432,0 млрд
$407,7 млрд
$396,2 млрд
$333,4 млрд
$261,5 млрд

Транснаціональні корпорації відіграють велику роль у світовій економіці, так як вони визначають
характер зовнішньоекономічних зв’язків у світовому господарстві,відіграють головну роль у міжнародному
поділі праці,сприяють інтернаціоналізації виробництва і капіталу,підсилюють міжнародну економічну
інтеграцію. Вони проникають у всі галузі економіки, але діяльність більшості корпорацій зв'язана з
виробничим сектором економіки. Проте найважливішим є те, що транснаціональні корпорації перетворюють
світ в єдине ціле.
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ПРОБЛЕМИ МАРКУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИМ ЕКОЛОГІЧНИМ ЗНАКОМ
Проблеми збереження власного здоров'я та здоров'я нащадків є одними з пріоритетних завдань, що
стоять перед кожною людиною. В Україні починає поступово зароджуватися попит на органічні продукти, як
альтернатива стандартним товарам. Для нашої країни виготовлення природної екологічно чистої продукції є
особливо актуальним у зв’язку з прагненням жителів України звести нанівець вплив на здоров’я шкідливих
наслідків від аварії на Чорнобильській АЕС. У статті розглянуто проблеми маркування продуктів харчування
екознаками, а також державного регулювання виробництва та обігу органічної продукції, зокрема
адміністративно-правового регулювання торгівлі продуктами «органік».
Слід пам'ятати, що в Україні немає законодавства щодо екологічної (органічної) продукції. З одного
боку, вимоги до виробників екопродукції надзвичайно жорсткі, з іншого боку багато вітчизняних виробників,
не пройшовши ні сертифікацію, ні екологічну експертизу, наносять на упаковку своїх продуктів знаки "БІО"
або "Екологічно безпечний продукт" і автоматично підвищують ціни.
Маркування – цетекст, умовні позначення або малюнок, нанесені на упаковку і (або) товар, а також інші
допоміжні засоби, призначені для ідентифікації товару або окремих його властивостей, доведення до споживача
інформації про виробників (виконавців), кількісних і якісних характеристиках товару. Носіями виробничого
маркування можуть бути етикетки, кольоретки, вкладиші, ярлики, бирки, контрольні стрічки, клейма, штампи.
Згідно з інформацією Міжнародної організації зі стандартизації сьогодні Україна за кількістю та темпами
впровадження сертифікованих систем екологічного управління відстає від розвинених країн і займає 54-те
місце у світі та 27-ме в Європі [4, 5].
Нормативну базу у сфері екологічного маркування в Україні формують такі національні стандарти:
ДСТУ ISO 14020:2003 та ДСТУ ISO 14024:2002. Якщо стандарт ДСТУ ISO 14020:2003 встановлює основні
принципи розробки і застосування екологічних маркувань, як інструменту екологічного управління, то стандарт
ДСТУ ISO 14024:2002 вже конкретизує ці основні принципи і є керівництвом для органу з екологічного
маркування з метою здійснення сертифікації продукції зацікавлених організацій і підприємств [1, 2, 3].
На сьогодні український знак екологічного маркування «Екологічно чисто та безпечно» включено до
міжнародного реєстру Глобальної Мережі Екологічного маркування - Global Ecolabelling Network - і визнано 35
країнами світу, в тому числі, Європейським Співтовариством, що є найважливішим фактором підвищення
конкурентоспроможності продукції українських виробників на світовому ринку та основним критерієм вибору
з боку споживача [5].

Рис 1. Знак екомаркування в Україні «Зелений журавлик»
Зображення зеленого журавлика та напис «Екологічно чисто та безпечно», окрім належних якісних
характеристик маркованої продукції, свідчить про відповідність до критеріїв екологічності протягом усього
життєвого циклу продукції: від заготівлі сировини до утилізації, а також дійсно гарантує споживачеві
екологічну якість.
Таким чином, екологічне маркування товарів використовується для інформування споживачів про
ступінь екологічності товарів, допомагає їм обрати екологічну продукцію і, крім того, є стимулом для
виробників, створюючи можливість використання екологічних характеристик виробничих процесів, продукції
та послуг як один з чинників конкурентної боротьби. Наприклад, у країнах ЄС практично неможливо продати
товар без екологічного маркування. Виконання всіх перелічених вище заходів сприятиме впровадженню
інноваційних технологій більш чистого виробництва, раціональному використанню матеріальних та
енергетичних ресурсів, збалансованому розвитку економіки, випуску безпечної для здоров’я людини та
довкілля продукції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника на міжнародному
ринку, зміцненню експортного потенціалу, зменшенню інвестиційних ризиків за екологічними факторами.
1.Вічевич А.М., Вайданич Т.В., Дідович І.І., Дідович А.П. Екологічний маркетинг: Навчальний посібник. –
Львів: УкрДЛТУ, 2002. – 248 с. 2.Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій:
економічні основи управління: Монографія. / За ред. д.е.н.,
проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2002. – 250 с. 3.Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління
природокористуванням: підручник / Л.Г. Мельник, М.К. Шопочка. – Суми: ВТД «Університетська книга»,
2005..– 759 с. 4.Ринок органіки в Україні: стан та перспективи // Газета “Агробізнес сьогодні”. – № 12(235),
червень 2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua. 5.Пресконференція
“Псевдоорганік чи сертифікований органік? Імена, факти, коментарі” [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.antre.kiev.ua.
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КРАУДФАНДІНГ ЯК НОВА ФОРМА ПАЙОВОГО ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТАРТ-АПІВ
Процеси фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств супроводжуються рядом
перешкод, серед яких варто виділити проблему пошуку та вибору джерел інвестиційних ресурсів,
неефективність існуючих механізмів накопичення капіталовкладень для подальшого інвестування та схем
повернення інвестицій. Ці та інші проблеми інноваційної діяльності зумовлюють необхідність пошуку нових,
дієвих форм фінансової підтримки старт-апів, серед яких останнім часом набуває поширення краудфандінг.
Актуальність застосування краудфандінгу в національній фінансово-інвестиційній системі обумовлена
об'єктивним ускладненням і подорожчанням процесів залучення коштів в національну економіку. [1].
Огляд літературних джерел [1-3], зокрема роботи професора Орданіні, дав можливість зробити висновок,
що краудфандінг (від англ. crowdfunding: crowd – натовп, funding – фінансування)- це нова форма колективної
співпраці, яка полягає у об’єднанні грошових коштів або інших ресурсів разом, використовуючи зазвичай
Інтернет-технології, для фінансування нових організацій, інноваційних підприємств або реалізації проектів.
Немає чітко визначеного часу появи та першого автора, хто ввів термін «краудфандінг». Більшість науковців
вважають, що першим вжив це поняття Енді Уайт, засновник професійної спілки фрілансерів The Professional
ContractorsGroup. У 1999 році він використав аналогічний краудфандінгу метод, щоб зібрати стартовий капітал для
створення та розвитку організації. На початкових етапах становлення та розвитку краудфандінг характеризувався
вузькою галузевою спрямованістю (художня література, мистецтво, IT галузь), але сьогодні він не має галузевих
обмежень. За допомогою краудфандінгу можна фінансувати старт-апи різної галузевої належності, в тому числі для
підтримки футбольних клубів та інших сфер спортивної і мистецької спрямованості.
Краудфандінг - відносно новий інструмент інвестування, який дозволяє залучати кошти значної кількості
інвесторів через Інтернет-портал. Користувач розміщує інформацію про свій проект, який потребує фінансування, і
пропонує його на загальний розгляд. Краудфандінг як вид інвестування можна застосовувати для підтримки як
комерційних, так і некомерційних неприбуткових проектів (соціальних, політичних тощо). Основними формами
краудфандінгу є пожертвування або інвестування коштів у вигляді акціонерного краудфандінгу старт-апів [2].
Вивчення літератури дало можливість сформувати основні принципи краудфандінгу: комерційна новизна та
інноваційність ідеї проекту, що потребує фінансування; прозорість процедури збору коштів на всіх етапах
інвестування; максимальна зручність і доступність процедури збору коштів через внески людей тощо.
Для краудфандінгу характерне зменшення ролі посередників, старт-апи можуть отримати фінансування без
участі банків, венчурних капіталістів або бірж. Процес інвестування стає набагато простішим, прозорішим і
демократичнішим. Варто зазначити, що традиційні посередники відносяться до краудфандінгу з деякою
обережністю, тому що бачать в ньому потенційну загрозу. Однак, і для них краудфандінг має свої переваги, оскільки
за його допомогою можна відстежувати інформацію про цікаві інноваційні проекти, тенденції інвестування, попит на
інноваційні продукти та використовувати її для інвестування старт-апів традиційними способами.
Відомими краудфандінговими платформами у світі є: американські Kickstarter, LendingСlub.com,
Prosper.com; німецька betterplace.org; австрійська respekt.net та багато інших. Першою створеною
краудфандінговою платформою в Україні є BigggIdea.
Краудфандінг має значний потенціал стати найбільш привабливою формою фінансування інноваційних
підприємств на ранніх стадіях розвитку. Таке залучення коштів є прозорим та ефективним механізмом
підтримки страт-апів, оскільки має низку переваг і є зручним інструментом для розвитку фінансовоінвестиційної системи країни.
1. Огородник В.О. Краудфандінг як інноваційний інструмент модернізації національної фінансовоінвестиційної системи // В.О. Огородник // Науковий вісник Ужгородського університету. - 2014. 2. Фоменко
А.О. Сучасні умови розвитку краудфандингу в Україні / А.О. Фоменко // Вісник Бердянського університету
менеджменту і бізнесу. - 2013. - № 3 (23). 3. Ordanini A. Crowd funding: customers as investors. The Wall Street
Journal. – 2009.- 23 March.
Заскалько М.
студ. групи МЗД-42
Науковий керівник – к.е.н., доц. Дорошкевич К.О.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ
Місце походження векселя – Італія, він — є одним з найстаріших цінних паперів, його поява була
зумовлена необхідністю переказу грошей і оформлення розстрочки платежу при здійсненні торгівельних угод.
І завдяки своїй гнучкості і зручності вексель швидко поширився по Європі. Вексель послужив основою для
створення інших видів платежів і розрахунків - банкнот, чеків, акредитивів. Розвиток різноманітних
інструментів ринку цінних паперів - акцій, облігацій, депозитних сертифікатів і їх похідних, йшло так само на
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базі векселя. Векселі використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з
розвиненою економікою.
Вексель – як особливий фінансовий інструмент має низку своїх переваг і недоліків.
Отже почнемо з переваг, перша перевага векселя є його універсальність, адже він використовується не
лише як засіб безготівкового платежу, але як і комерційний кредит. І це надає перспективу збільшувати
можливості платоспроможності підприємства, бо відсторочення платежу дає змогу маневрувати фінансовими
активами. Якщо є підприємство з великими боргами то йому вигідніше розрахуватися з кредиторами
векселями з різним терміном погашення, це дозволяє розподілити в часі терміни сплати кредиту. Таким
чином, компанія реструктурує свої боргові зобов'язання, отримавши при цьому невеликий кредитний
перепочинок..
Ще однією з переваг векселя є його так звана “корпоративність”. Тобто вексель може виписати не лише
банк, але і промислова чи торгова організація, хоча він і буде мати меншу ліквідність. Оскільки підприємства
можуть здійснювати розрахунки не користуючись послугами банків, то це буде забезпечувати прискорення
розрахунків.
Ще одним привілеєм векселя є те що, підприємства можуть розраховуватися з постачальниками при
відсутності грошових коштів. А продавці отримуючи вексель можуть перевести його у гроші.
Наступна перевага це - “функціональність” векселя . Завдяки грошовій системі потрібно виражати ціну
кожного продукту через інші продукти. І вексель акумулює в собі цю функцію, висловлюючи собою вартість
того чи іншого товару в грошовому вираженні, і позбавляє нас від процесу перерахунку, переведення,
зберігання грошей, будучи практичним засобом платежу.
Наступний пріоритет векселя - це зниження грошової маси в обігу, а відповідно зниження темпів
інфляції. Він також зберігає гроші векселедавцю, дозволяючи замість готівки випускати вексель, а готівку
використовувати в обороті, нарощуючи капітал, тобто вексель більш прийнятний і вигідний - він є не тільки
засобом збереження грошей, але і сприяє їх примноженню. Цей цінний папір можна використовувати і як засіб
накопичення.
На відмінно від інших цінних паперів вексель можна перепродати треті стороні. Для цьогодостатньо
всього лишезробити передавальнийнаписназворотному боці векселя. Іншими словами, вексель може
застосовуватися в якостігнучкогозасобу розрахункуприбудь-яких видахдіяльності
Недоліки:
Що стосується недоліків векселя, то в першу чергу це його непрозоре ціноутворення, відсутність
торговельних систем і достовірної інформації про обсяги та структуру угод на вексельному ринку. Адже
вексельне котирування носять індикативний(орієнтовний ) характер, тобто реальні угоди можуть бути як вище,
так і нижче зазначених ставок залежно від кон'юнктури, обсягу угод і так далі. Відповідно, процес
ціноутворення за векселями не є повністю об'єктивним і в більшій мірі залежить від взаємин векселедавця і
покупця векселів.
Одним з основних дефектів для власників векселів, є те що він нічим не забезпечений цінний папір. За
своєю суттю вексель є абстрактним борговим зобов’язанням. Його абстрактність полягає в тім, що він не
обумовлений попереднім виконанням будь-яких договірних зобов’язань. Не всі постачальники готові прийняти
до оплати вексель: а особливо в умовах фінансової кризи адже компанії гостро потребують кошти на виплату
зарплат і закупівлю сировини .
Наступний недолік це те що, хоча і вексель дозволяє покупцю придбати партію товарів без грошових
витрат, але зазвичай сума такого векселя вища, ніж вартість отриманих товарів. Причому ця різниця тим
більша, чим більший період погашення векселя.
Наступний недолік векселів стосується інвесторів. Проблемою для інвесторів є необов'язковий характер
розкриття інформації, що може істотно збільшувати ризики для інвесторів. Відповідно, інформаційна
відкритість та прозорість векселедавця є необхідними умовами для успішного залучення зовнішнього
фінансування за допомогою векселів.
Також недоліком векселя “короткостроковість”. Вексель традиційно використовується для фінансування
оборотного капіталу і випускається зазвичай на строк до шести місяців. Тому що, як правило, випускати векселі
на більш тривалий термін можуть дозволити собі тільки великі компанії, що мають публічну кредитну історію.
Також, варто зазначити, що і вдосконалення ринку облігацій змінило, ставлення до векселів, адже він
залишається інструментом здебільшого лише короткострокового фінансування, тобто використовується для
покриття касових розривів, поповнення, у тому числі сезонного, оборотних коштів.
І все ж не зважаючи на недоліки вексель залишається і надалі невід'ємні елементом грошового обігу.Без
нього не можливо ефективно здійснювати міжгосподарські розрахунки і вийти з платіжної кризи.
1.http://ukrefs.com.ua/page,2,115271-Preimushestva-i-nedostatki-istochnikov-finansirovaniya-deyatel-nostipredpriyatiya.html 2. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. - К.: Дакор, КНТ, 2008. 664с.3.http://referat.repetitor.uaessayId=2106
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ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПРК У ЛЬВОВІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА БАР’ЄРИ НА ШЛЯХУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
В умовах кризової ситуації та поглиблення рецесії залучення інвестицій з метою впровадження
інноваційної діяльності у виробничій сфері постає своєрідним порятунком для економіки та першим кроком на
шляху до її активізації. Так, реалізація проекту «Львівського індустріального парку Рясне-2» – одного з перших
в Україні – велика перспектива для розвитку регіону та економіки в цілому, враховуючи залучення іноземного
інвестора як керівну компанію.
Згідно Закону України «Про індустріальні парки», що був прийнятий ще у 2012 р. в рамках реалізації
національного проекту «Індустріальні парки України», така нова форма організації інвестиційно-інноваційної
інфраструктури трактується як визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної
документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку
можуть здійснювати господарську діяльність у сфері промислового виробництва, а також науково-дослідну
діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій [1]. Проте, слід зазначити, що від часу прийняття цього
закону жоден із зареєстрованих в Україні індустріальних парків так і не почав повноцінно функціонувати. Світовий
досвід свідчить про те, що вітчизняна законодавча база, орієнтована на підтримку індустріальних парків в Україні,
знаходиться на початковій стадії формування та потребує суттєвого доопрацювання в частині встановлення дієвих
інвестиційних стимулів для резидентів індустріальних парків за найкращими міжнародними зразками.Наприклад,
законодавство про індустріальні парки у Туреччині було прийнято в 2000 році. А вже в період 2002-2010 років в
країні створено 148 парків (на сьогодні їх більше 264). ВВП країни та експорт в зазначений період зросли більше ніж
у 3 рази.Перший індустріальний парк на території Польщі був створений у 1995 році. Сьогодні на території Польщі
успішно функціонують 14 спеціальних економічних зон, 42 науково-технологічних парка, 42 центра трансферних
інвестицій, створено 267 тисяч робочих місць. Майже 80% від загальної суми інвестицій в країну припадають на
спеціальні економічні зони.В Угорщині індустріальні парки розвиваються з 1992 року. На сьогоднішній день в
країні функціонує більше 200 індустріальних парків, які сукупно забезпечують близько 18% ВВП країни, а також
надають більше 200 тис. робочих місць [2].
Враховуючи вигідне розташування Львова, вихід до кордонів з ЄС, наявність відносно розвиненої
інфраструктури та порівняну з іншими містами привабливість ведення бізнесу, проект індустріального парку
знайшов свого інвестора. За результатом інвестиційного конкурсу даний індустріальний парк будуватиме ТзОВ
«СіТі Парк Львів», яка є філією голландської компанії «СТР» – одного з найбільших забудовників. Згідно з
бізнес-планом, компанія-переможець будуватиме індустріальний парк у Львові за власний кошт: вона планує
вкласти у будівництво майже 50 млн. євро і розмістити на 100 тис. кв. м близько 20 – 30 компаній –
здебільшого, іноземних. Загалом, для Львова це означає понад 3 тис. нових робочих місць [3]. Хоча
передбачалось те, що керуюча компанія орендуватиме земельну ділянку, відведену під будівництво
індустріального парку, однак вона отримає її у власність, адже це основна вимога інвестора. Звичайно, це
надасть гарантії та забезпечить стабільність, враховуючи часті зміни та непевності щодо законодавства. Тому
міська рада Львова здійснює активні дії для якнайшвидшої реалізації проекту.
Отже, проект «Львівського індустріального парку Рясне-2», зважаючи на наявність іноземного інвестора, має
шанси стати першим повноцінним індустріальним парком на території України, активізувати промисловість та
покращити інвестиційний клімат держави, щоб дати поштовх для подальшого залучення іноземних інвестицій.
1. Закон України «Про індустріальні парки» № 5018-VIвід 21.06.2012 р. (із змінами від 11.08.2013 р.)
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5018-17/page 2. Пояснювальна
записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо розвитку
вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення інвестицій в реальний сектор економіки через
індустріальні
парки»
від
31.08.2015
р.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56327 3. Офіційний портал Львівської міської ради
[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/
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ОСОБЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ
МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
На сучасному підприємстві інноваційна діяльність відіграє важливу роль, і пов’язана з невизначеними
втратами прибутку і результатів, також є сферою виявлення ризику. В свою чергу ризик виступає негативним
аспектом в інноваційній діяльності і загрожує реалізації підприємством свого інноваційного потенціалу. Тому
дослідження видів і сутності інноваційних ризиків, оцінка його небезпеки, причини виникнення, аналіз і методи
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зниження інноваційного ризику є важливим аспектом для будь-якого підприємства, яке займається або буде
займатись інноваційною діяльністю.
Інноваційний ризик в сучасних підприємствах, яке знаходиться на етапі примноження капіталу, який
використовується для виробництва продукції, а також для капіталу, який створений для виробництва нової
продукції, яка раніше не використовувалась.
Головним методологічним принципом аналізу ризиків є забезпечення порівнянності оцінки
ефективності інноваційного проекту й міри його ризику.
Методологією зниженням інноваційними ризиками займаються вітчизняні та зарубіжні науковці, серед
яких Базел Р., Балабанов І., Валдайцев С., Кравченко С., Філіна Г. та ін. В їх роботах розглянуто різні аспекти
аналізу ризиків на етапах інноваційного процесу.
Розвиток інноваційної діяльності має важливе значення для забезпечення конкурентоспроможності
підприємства та економіки загалом зв’язку з цим необхідно сформувати цілий комплекс заходів, які
забезпечать максимальну ефективність від використання можливостей зовнішнього середовища і сильних
сторін підприємства для зменшення впливу загроз та нейтралізації негативних чинників.
Інноваційний ризик - це ймовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницької фірмою
засобів у виробництво нових товарів (услуг), які, можливо, не знайдуть очікуваного попит на ринку [1].
Наведемо перелік методів зниження ризиків інноваційної діяльності та їх особливості в таблиці 1.
Таблиця 1
Перелік методів зниження ризиків інноваційної діяльності та їх особливості
№
1.

2.

3.

Методи зниження
ризиків
Розподіл ризику між
учасниками
інноваційної діяльності

Особливості зниження ризиків

Розподіл ризику між учасниками інноваційної діяльності передбачає
передачу ризиків партнерам за окремим інноваційними операціями. До
основних напрямків розподілу ризику можна віднести:розподіл ризику між
учасниками інноваційної діяльності; розподіл ризику між підприємством і
постачальником сировини й матеріалів.
Страхування ризику
Операції з передачі інноваційних ризиків страховій організації. Захист
майнових інтересів підприємства при настанні страхової події спеціальними
страховими компаніями за рахунок грошових фондів. При цьому обсяг
відшкодування негативних наслідків проектних ризиків страховиками не
обмежується.
Резервування засобів
Зниження ступеня ризику – це скорочення ймовірності та обсягу витрат
на покриття
шляхом резервування коштів на покриття непередбачених витрат, можна
непередбачених витрат досягнути шляхом: формування резервного фонду підприємства; формування
цільових резервних фондів.
Джерело сформовано на основі: [2]

Отже, аналізування ризиків є вихідними даними для розроблення заходів щодо зниження ризику.
керування ризиками на основі методів і технологій дає змогу спростити завдання щодо зменшення ступеня
їхньої небезпеки.
1. Дериколенко О. М. Обґрунтування управлінських рішень промислових підприємств на основі урахування
інноваційних ризиків [Електронний ресурс] / О. М. Дериленко // електронне наукове фахове видання
«Економічний форум». – 2012. – №1.–Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1207&p=1.2.
Жежуха В. Й. Ризики інноваційної діяльності / В. Й. Жежуха // науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – №
19.2. – С. 177-182.
Кравчук А. С.
студ. групи МК-31
Науковий керівник – к.е.н., доц., каф. ММП Сай Л.П.
СВІТОВИЙ ДОСВІД СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Питання залучення іноземних інвестиційу розвиток аграрної сфери є актуальним для розвитку будь-якої
економіки. Притоку інвестицій потребують як держави з високорозвинутою економікою, так і країни, що
розвиваються. Не є виключенням і країни з так званою перехідною економікою (наприклад, Україна). Будь-яка
цивілізована держава, зацікавлена в залученні вільних фінансових коштів потенційних інвесторів в національну
економіку і, відповідно до державної інвестиційної політики, формує систему національного законодавства і
засновану на ній правозахисну практику.На даний час в кожній країні склалася своя практика інвестування в АПК.
Такуряд США використовує спеціальні програми по залученню іноземного капіталу, які включають різні
системи пільгового кредитування та страхування іноземних інвестицій, надання земельних ділянок для
будівництва агропромислових підприємств. Іноземні інвестори можуть вільно користуватися результатами
НДДКР, інформацією про наявність та обсяг сировинних, енергетичних та водних ресурсів тощо. У Франції
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уряд країни виділяє інвесторам субсидії в розмірі 25% вартості всіх капіталовкладень у землю та обладнання,
що купуються в перші три роки будівництва. Широко використовується система довгострокового пільгового
кредитування [1].
Одним з напрямів активізації інвестиційної діяльності у сільському господарстві за кордоном є механізм
оподаткування, який включає: податки на прибуток (чистий дохід) корпорацій; нерухомість, зокрема землю;
капітал, що інвестується, або приріст основного капіталу; додану вартість; соціальне страхування найманої
робочої сили; акцизи. Не дивлячись на такий широкий перелік, в сумі ці податки складають від 2,5 до 6% всіх
фермерських витрат, з яких близько половини припадає на два податки: з прибутку і на нерухомість.
Вивчення досвіду високорозвинутих країн по стимулюванню інвестицій показує, що адаптована до умов
сільського господарства інвестиційна політика дозволяє економічно підтримувати сільських товаровиробників,
заохочувати виробництво конкурентоспроможної продукції, зберігати і підвищувати родючість ґрунту,
впроваджувати нові інноваційні технології, що в результаті дозволяє забезпечити продовольчу і економічну
безпеку цих країн.
Одними з найважливіших сприятливих для інвестування чинників є програми міжнародної технічної
допомоги і створення економічного середовища для інвестиційної діяльності. У Польщі застосовується
практика надання підприємствам з іноземними інвестиціями податкових пільг, метою яких є подолання
регіональних диспропорцій і структурного безробіття.
Визначаючи критерії оптимізації структури іноземних інвестицій при формуванні інвестиційної
стратегії, в тому числі й регіональної, уряди встановлюють «бажані» і «небажані» длякраїн напрями їх
надходження. До пріоритетних («бажаних») відносять інвестиції, які б максимально сприяли налагодженню
техніко-технологічного обміну, впровадженню ноу-хау й управлінського досвіду в агропромисловому
комплексі. До «небажаних» можна віднести інвестиції, які спричиняють негативні екстерналії, призводять до
створення небезпеки виникнення монополістичного ринку.
Для збільшення надходжень іноземних інвестицій в агропромисловий комплекс, уряди країн створюють
сприятливі умови господарювання, що передбачають впровадження системи заходів, спрямованих на
поліпшення інвестиційного клімату, забезпечення прозорості і стабільності законодавства у сфері інвестування
та оподаткування; реформування податкової системи шляхом скорочення загальної кількості податків [2;3].
Отже, для забезпечення ефективного використання іноземних інвестицій в АПК уряди країн
забезпечують державну підтримку інвесторам шляхом створення сприятливих, пільгових умов для реалізації
вкладеньу цій сфері. Адже ступінь державної підтримки галузі є потужним важелем підвищення
конкурентоспроможності агропромислової продукції на ринку і додаткового залучення капіталу.
1.Інвестиційна політика зарубіжних країн в аграрній сфері [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.confcontact.com/2008febr/1_kushnir.php2.Резнік Н.П. Зарубіжний досвід інвестування в
агропромисловий
комплекс
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/34555/20-Reznik.pdf?sequence=1
3.Основні
передумови залучення і використання іноземних інвестицій в АПК України [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68816.doc.htm - Назва з екрану.
Крижановська М. О.
студ. групи МА-31
Науковий керівник – д.е.н., доц., зав. каф. ММП Пирог О.В.
ГЛОБАЛЬНІ МІСТА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРИКЛАД ДЛЯ УКРАЇНИ
Глобальні міста є основою економіко-політичної світової системи. Поняття «глобальне місто» означає
місто, яке значно впливає на світові глобальні процеси, застосовуючи різні засоби вливу, такі як економічні,
соціальні, а також культурні та політичні [2]. Чим краще місто здатне концентрувати вміння та ресурси, тим
воно більш успішне й могутнє. Поширення цього поняття у світі зумовлене зростанням глобалізації у світі.
Уперше термін «глобальне місто» вжито 1991 року у праці американського економіста і соціолога Саксія
Сассен «Глобальне місто Лондон, Нью-Йорк, Токіо». На думку С. Сассен, глобальні міста – це стратегічні
центри концентрації господарської діяльності, управління транскордонними фінансовими потоками та надання
високотехнологічних послуг [3].
Класифікації глобальних міст, зроблені вченими, відрізняються між собою індикаторами, за якими
дослідники складають рейтинги світових міст. Поряд з цим, вони вважають основним індикатором глобального
міста наявність у них великої кількості штаб-квартир транснаціональних корпорацій(ТНК).
У територіальному плані світові міста розподілені нерівномірно, утворюючи три головні зони концентрації:
Західноєвропейську,
Північноамериканську
й
Азіатсько-Тихоокеанську
[2].
Головна
особливість
Західноєвропейської зони глобальних міст - найдовша історія урбаністичного розвитку. E даний час в регіоні за
лідерство конкурують столиці Великої Британії та Франції, які посідають перші місця в рейтингах світових міст. За
тривалу історію розвитку в Європі виникла густа мережа світових міст, для яких часто типова досить вузька
спеціалізація. Наприклад, Цюрих виділяється як один з найважливіших фінансових центрів, Роттердам - головний
порт Європи. За нещодавно проведеним дослідженням швейцарського фінансового холдингу, щоб заробити на
новий iPhone 6 у Цюриху доведеться попрацювати близько 21 години, у той час, як у Києві 627 годин [1].
73

The Economist Intelligence Unit (EIU) випустила свої рейтинги на упорядженості глобальних міст на 2015.
Індекс об'єднує п'ять різних елементів: стабільність, охорону здоров’я, культуру і навколишнє середовище,
освіту та інфраструктуру,щоб вирішити, наскільки придатними для життя кожне місце є. Двадцять два міста з
Європи є в топ-50 по всьому світу.
Більше половини респондентів назвали Лондон найпривабливішим містом у Європі для інвестицій.
Інвестори визнають міжнародну культуру Лондона, яка є про-бізнесовою, глобальною та доступною. Також
Лондон посідає перше місце в рейтингу країн, де воліють жити найбагатші люди світу [3]. Париж є другим
найбільш привабливим місцем в Європі для прямих іноземних інвестицій. Німецькі міста: Берлін, Франкфурт і
Мюнхен, і Гамбург описані в списку топ-10 найпривабливіших міст в Європі [4].
Щодо України, цілком очевидно, що зараз погіршився стан глобального розвитку. Тим не менше, такі
міста, як Київ,Харків, Дніпропетровськ, Львів мають усі шанси бути названими глобальними містами, оскільки
географічне розташування, висококваліфіковані працівники, розвиток інновацій та інші показники сприяють
економічному розвитку українських міст. Проте державі необхідно удосконалити умови життя, щоб знизити
рівень міграції, а тим самим зменшити «відтік мізків», реформувати податкову політику для малого та
середнього бізнесу, а також сприяти належному контролю за корупцією в країні.
Таким чином, Україна має потенціал для досягнення високого розвитку, проте необхідно слідувати
прикладу близьких територій, які досягли вершин у своєму розвитку і не зупиняються на досягнутому.
1. За скільки годин можна заробити на новий iPhone 6 в різних країнах світу [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.hromadske.tv/economics/za-skilki-godin-mozhna-zarobiti-na-iphone-6-v-rizn.
2.
Глобальный город: теория и реальность / под ред. Н.А.Слуки. - М.: ООО Аванглион, 2007. - 243 с. 3. BBC
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com. 4. These are Europe's 24 best cities to live in
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.businessinsider.com/economist-intelligence-unit-most-liveablecities-in-europe-rankings-2015-8
Лесюк Т. О.
студ. групи МА-31
Науковий керівник – доц. каф. ММП Бублик М. І.
ІНВЕСТИЦІЇЇ ЄС ТА СВІТУ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ
Як відомо з літературних джерел[1], під поняттям “інвестиції вважають грошові, майнові, інтелектуальні
цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку.”
Переважно, інвестиції вкладають в основні та оборотні фонди,а також у нематеріальні ресурси й активи.
Більша частина інвестицій формується із споживчих благ, які в певний період часу відкладаються про запас, і
називаються інвестиціями на збільшення запасів. А інша частина – складається із ресурсів, які направляються
на розширення виробництва.
Автор вважає [2], що “інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають
загальний ріст економіки.” Відомо, що будь-яке інвестування в економіку збільшує обсяг виробництва,
сприяючи розвитку національної економіки та формуючи систему для здоров’я економічної конкурентної
боротьби між галузями та підприємствами, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари
та послуги.
У відкритій базі Державної служби статистики України станом на 31 грудня 2014 р. Обсяг прямих
іноземних інвестицій в економіку України становить 45916,0 млн.дол. США, що в розрахунку на одну особу
населення складає 1072,0 дол.США.
Останні 15 років незалежності іноземними інвесторами в економіку України було вкладено прямих
інвестицій більше 9,6 млрд дол. США, однак це найнижчий показник не тільки серед держав Центральної чи
Східної Європи, а й у всьому СНД і становить близько 172 дол. США на одного громадянина України.
Такий низький показник зумовлений наступними причинами [3]:
1. Недосконалість стосовно правового поля.
2. Політична нестабільність.
3. Непередбачуваність і непрозорість політики держави.
4. Неврегульованість законодавчого забезпечення у процесу інвестицій.
5. Надмірна фіскальна активність держави.
6. Вузькість та неструктурованість на внутрішньому ринку.
7. Обтяжлива митна політика.
8. Недосконалість галузей інфраструктури.
9. Погана розвиненість інституційної інфраструктури ринку.
10.Планування економіки, нераціональність економічної поведінки.
11. Низька якість життя населення.
У зв'язку із зміною політичної ситуації в Україні серед найбільших іноземних інвесторів є Європейський
Союз. Серед країн ЄС з початку інвестування було внесено 35575,5 млн.дол. США, що є 77,5% загального
обсягу акціонерного капіталу. Впродовж 2014 р. в економіку України зі сторони ЄС було вкладено
1810,3 млн.дол. США прямих інвестицій.
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Серед основних інвесторів з Євросоюзу є Кіпр – 13710,6 млн.дол. США, ФРН – 5720,5 млн.дол.США,
Нідерланди – 5111,5 млн.дол.США, Австрія – 2526,4 млн.дол.США, Велика Британія – 2145,5 млн.дол.США,
Франція – 1614,7 млн.дол.США та Італія – 999,1 млн.дол.США [4].
На даному етапі економічного розвитку Україна суттєво відстає від країн Центральної Європи та
Прибалтики. Серед держав Центральної Європи та СНД Україна за обсягом інвестицій на одну особу посідає 22
місце, що, на жаль, є одним з останніх [5].
Найменші надходження ПП на одну особу отримали такі адміністративно-територіальні одиниці, як
Луганська, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська та Чернівецька,а найбільші — Київська, Запорізька,
Дніпропетровська, Одеська області та м. Київ.
З часів незалежності Україною було укладено значну кількість угод про фінансове та кредитне
співробітництво з провідними країнами світу, серед яких є Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, США, Японія,
Швейцарія. Основними напрямами інвестування стали такі галузі: агропромисловий комплекс, охорона
здоров'я та медична промисловість, металургія, транспорт, легка промисловість, енергетика, машинобудування,
хімічна промисловість.
1. http://economic.lviv.ua/resursi/vidi-nvestits-y.html 2.http://intkonf.org/pochtar-dv-mihaylovska-ov-mistsemizhnarodnih-investitsiy-u-svitoviy-ekonomitsi/ 3.http://www.ucipr.kiev.ua/publications/kharakteristika-investitciinogoklimatu-v-ukraiini-ta-perspektivi-iogo-pokrashchennia
4.http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-andeconomic/ukraine-eu-investments
5.http://westudents.com.ua/glavy/26790-rozdl-6-zaluchennya-nozemnogokaptalu.html
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ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Одне із найактуальніших питань у світі полягає у подоланні екологічної катастрофи, яка наближається в
наслідок неконтрольованого антропогенного навантаження. На ювілейній 70-й Генеральній Асамблеї ООН
2015р. було продовжене щорічне обговорення проблеми сталого розвитку і довкілля зокрема. Безумовно, ця
тема не втратить актуальності, доки людство не змінить підходи до ведення своєї життєдіяльності.Екологічний
слід людства, що відображає антропогенний тиск на біосферу, в даний час перевищує здатність планети до
відновлення приблизно на 30%. [1]. «Цей глобальний перерозхід продовжує збільшуватися, призводячи до
руйнування екосистем, а також накопиченню відходів та забруднюючих речовин у повітрі, у воді і на суші.
Результати перерозходу - зникнення лісів, дефіцит води, зниження біорізноманіття та зміна клімату становлять дедалі більшу загрозу для добробуту і розвитку всіх країн».
Тому, для забезпечення свого ефективного функціонування в перспективі, уже сьогодні необхідно
застосувати інноваційні інструменти захисту (економічні, технологічні, правові та соціальні) з високим
ступенем екологічності.
Не зважаючи на спад економічно активності промислових підприємств в Україні, вони усе ж залишаються
лідерами у забрудненні атмосфери, що негативно відбивається на здоров’ї населення. Згідно даних Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ), вплив на самопочуття людей формується під впливом численних факторів,
серед яких близько 50% належить до соціально-економічних, а 20-25% - лежать в основі стану довколишнього
середовища, включаючи виробниче та побутове, решта впливувідносять до спадковості індивіда[2]. Саме з цим
пов’язують велику захворюваність та смертність населення у промислових регіонах країни.Отже виникає нагальна
потреба впровадження, перш за все, економічних інноваційних важелів. Згідно чинного законодавства відбувається
оподаткування використання природних ресурсів через встановлені норми викидів.Однак, ставка податку на
забруднення навколишнього середовища єнесуттєвою, через це спостерігаємо байдуже ставлення до економії
ресурсів у промисловості, великі затрати енергії, неконтрольоване збільшення шкідливих викидів та відходів.
Основна задача такого оподаткування повинна лежати не в площині покарання підприємства за надлишкові викиди
та скиди, а в заохоченні формування фондів охорони середовища, центрів розробки екологічних інновацій при
підприємствах, оренди інноваційних технологій, які б забезпечували зменшення шкідливого впливу газів чи
хімікатів, здійснення екологічно чистої переробки чи утилізації спожитої продукції тощо.
Ще одним економічним інструментом доцільно вважати надання пільг або безвідсоткових кредитів
підприємствам, які застосовують енергозберігаючі технології, дотримуються технологічного режиму
експлуатації пилогазоочисного устаткування, знижують обсяг викидів та використовують новітні технологій їх
очистки , упаковують в тару, яка швидко розкладається або підходить для повторного використання. Варто
згадати також про застосування штрафних санкцій при викидах хімічних речових у стічні води та атмосферу,
при недбалому використанні земних чи водних ресурсів країни.
Усі економічні інструменти базуються на створених ноу-хау, тому другим важливим інноваційним
інструментом є технологічний. Сьогодні, в наслідок високого рівня розвитку науки і техніки, інновації у сфері
екології є звичайним явищем для провідних країн світу.Проблема у тому, що в Україні застосувати їх досить важко
через відсутність коштів на реалізацію наукового потенціалу винахідників. Реальні обсяги бюджетного фінансування
наукової сфери не відповідають задекларованим, так як з 2000 р. в Україні жодного року не була виконана
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норма щодо забезпечення державою бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності у
розмірі не менше 1,7% від ВВП України. Замість цього спостерігаються вклади в науку лише 0,3-0,5% від
ВВП і сумарно (з усіх джерел) – 0,89%[3]. У розвинених країнах світу науковий і виробничий сектор не мають
великого розриву і усі підприємства мають можливість за допомогою технологій зменшити негативний вплив
індустріалізації на навколишнє середовище, здобути пільги чи дотації завдяки дотриманню кількості викидів згідно
встановлених квот. Прикладом застосування технологічного інноваційного інструменту в Україні може служити такі
новітні розробки приватного підприємства «Потенціал-4» як водоочисні технології та споруди для кондиціювання
зворотних вод та осадів, що є запроваджені на ЗАТ «Оболонь» (виробничі стічні води виробництва солоду — з
повторним використанням та утилізацією осаду) та ВАТ «Літинський молокозавод» (виробничі та господарськопобутові стічні води — на скидання в водоймище та утилізацію осаду) [4].
Проте таких вітчизняних інноваційний технологій, які мають патенти і реалізовані на практиці, досить
мало через відсутність стимулювання з боку держави. Для цього потрібна наявність відповідної керуючої
системи з жорстким контролем результативності та дотримання нормативів, що включає збір платежів і
запобігання перевищення раціонального використання ресурсів природи. Роль держави у реалізації виконання
усіх інструментів неоціненно велика. Необхідно забезпечити не лише правову базу, яка б контролювала
екологічно небезпечні дії промислових підприємств, а й реформувати систему заохочень щодо впроваджень
інноваційних інструментів та підкріплювати через цільові державні програми. Правовий інструмент захисту
довкілля у світі сьогодні набув динамічного розвитку, оскільки розроблення таких концепцій як сталий
розвиток, «зелена економіка» тощо вимагають адекватного правового поля. Ініціатива з «зеленої економіки»,
впроваджувана UNEP (Програма ООН з охорони довкілля), націлена на допомогу урядам у формуванні і
зосередженні політики та процесів інвестування на «зелених» секторах розвитку, зокрема «чистих»
технологіях, відновлюваній енергетиці, водопостачанні, транспорті, управлінні відходами, «зеленому»
будівництві, органічному сільському господарстві. Водночас вона концентрує зусилля й на стимулюванні
економічного розвитку, створенні робочих місць і подоланні бідності, скороченні викидів парникових газів,
ощадливішому використанні природних ресурсів і зменшенні обсягів відходів.Теоретичні засади «зеленої
економіки», розроблені всесвітнім об’єднанням вчених Інституту «зеленої економіки» (Великобританія) - М.
Кеннет, повертають науку з виключно кількісних вимірів «людини економічної» і розсовують межі мейнстріму
через використання комплексних і міждисциплінарних методів і інструментів. По суті, при обґрунтуванні
економічної політики пропонується використовувати абсолютно нові підходи [5].
Ще одним інноваційним інструментом щодо зменшення забруднення планети є соціальний, який полягає
у потребі надзвичайно сильної пропаганди усього екологічно чистого (від початку виробництва до утилізації
відходів від продукції). Важіль включає в себе соціальну рекламу, тренінги, семінари за проблемами
індивідуального раціонального використання води, енергії, сприяти очищенню повітря. На сьогодні
дослідження індивідуальної екологічної відповідальності переходять в область екологічної духовності. Так,
згідно [6] виокремлюють три рівні розвитку екологічної духовності людини: високий, середній,
низький.Низький рівень характеризується байдужістю. Людина практично не усвідомлює свого зв’язку з
природою. Найхарактерніша ознака цього рівня – споживацьке ставлення до природи. Отже, для низького рівня
розвитку екологічної духовності характерною ознакою є непричетність: сприймання природи – як оточення, з
якого можна мати користь, ставлення до природи – споживацьке. Середній рівень характеризується
причетністю. Людина цього рівня частково усвідомлює свій взаємозв’язок з природою, який обмежується
рамками раціонального. Отже, для середнього рівня розвитку екологічної духовності характерною ознакою є
співпричетність: сприймання природи – реалістичне; ставлення до природи – усвідомлення її значимості.
Високий рівень характеризується відповідальністю. Людина цього рівня не лише повністю усвідомлює свій
зв’язок з природою, але й як господар природи відповідає за її збереження. Отже, для високого рівня розвитку
екологічної духовності характерною ознакою є відповідальність: сприймання природи – цілісне; ставлення до
природи – активний захист.
З результатів проведеного дослідження інноваційних інструментів щодо зменшення забруднення
довкілля можна зробити такі висновки:
- усі інструменти є складними системними утвореннями та елементами системи вищого порядку –
сталого розвитку людства;
- реалізація кожного інструменту без урахування взаємозв’язків та взаємовпливів на інші немає сенсу,
оскільки функція розвитку залежить одночасно від аргументів економічного, технологічного,
правового та соціального характеру;
- характеристикою інструментів є їх динамічність та неперервне удосконалення за умови дотримання
базових принципів, сформульованих і затверджених відповідними правовими актами;
- особливого значення набуває перенесення акцентів на соціальну сферу, коли відповідальність за
забруднення довкілля переноситься не лише на бізнес, а й на державу та громадян певної країни, що
простежується на прикладі розвинутих країн світу;
- частка впливу кожного з інструментів може залежати від етапу економічного розвитку країни
(індустріальний та постіндустріальний) та змінюватись при переході від одного до іншого;
- застосування фіскальних інструментів зменшення забруднення довкілля є особливо актуальним
сьогодні для України через застосування як податкової політики, так і політики стимулювання
екологічно відповідальних суб’єктів господарювання.
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Таким чином, лише при застосуванні економічних, технологічних, соціальних та правових інноваційних
інструментів можливе забезпечення сталого розвитку.
1. http://ecocrisis.files.wordpress.com/2009/01/25031.png - доповідь Всесвітнього фонду дикої природи
(WWF) 2. www.who.int/en - сайт Всесвітньої Організації Охорони Здоровя 3. www.ukrstat.gov.ua - Державна
служба статистики 4. www.logos.biz.ua - науковий журнал «Винаходи та інновації» 5. Кузьмін О.Є. та ін.
Соціальна відповідальність: навчальний посібник / О.Є.Кузьмін, О.В.Пирог, Л.І.Чернобай, С.Б.Романишин,
Н.О.Вацик. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2015р. 6. Білик Л.І. Екологічна відповідальність як духовна
якість особистості. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novyn.kpi.ua/2005-1/01_Biluk.pdf
Маслак Т. О.
студ. групи МЕ-12
Науковий керівник – асист. каф. ММП Вороновська М.М.
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: СВІТОВІ ВИКЛИКИ
Як відомо, сьогодні Українаперебуває на етапі формування нових взаємовідносин з світовим співтовариством.
Від обраного шляху залежитьвихідпідприємств на світовий ринок у ролі повно справних партнерів і конкурентів та
збереження наявних, уже отриманих ними конкурентних позицій.
У вирішенні питань, пов’язаних із обранням стратегічного напряму розвитку важливе значення має
оцінювання поточних позицій України у міжнародному економічному середовищі. Для цього можна використатати
Глобальний індекс інновацій («The Global Innovation Index», GII), Європейський інноваційний індекс (ЄІТ) тощо.
Глобальний індекс інновацій (GII) детально характеризує інвестиційний розвиток країн світу. Оскільки
успішність економіки країни пов’язана як з наявністю інноваційного потенціалу, так і з умовами для його
реалізації, то (GII) дозволяє об’єктивно оцінити ефективність зусиль з розвитку інновацій в країні. Він
розраховується як зважена сума оцінок двох груп показників:
1. Наявні ресурси і умови для проведення інновацій (Innovation Input), які містять дані щодо рівня
розвитку інноваційних інститутів, людського капіталу і досліджень, достатності інноваційної інфраструктури,
рівня розвитку внутрішнього ринку та бізнесу.
2. Досягнуті практичні результати здійснення інновацій (Innovation Output), що характеризують розвиток
технологій і економіки знань та результати креативної діяльності.
У 2014 році GII розраховувався для 143 країниз усіх регіонів світу, які у сукупності виробляють 98,3%
світового ВВП, і в яких проживає 92,9% населення планети. Лідером за показником GII цього ж року були
Швейцарія, Великобританія.
Слід зазначити, що Україна за рівнем GII у 2014 році зайняла 63 місце, розташувавшись в таблиці
рейтингу між Бахрейном і Йорданією. Проте таке значення українського індексу інновацій є найбільшим
протягом останніх чотирьох років та перевищує середнє значення індексу серед держав з рівнем доходу нижче
середнього. Для порівняння у 2013році за цим показником Україна посіла 71 місце, що свідчить про незначне
підвищення ефективності інноваційної діяльності в Україні[2].
Для об’єктивної оцінки стану інноваційного розвитку України важливе значення має оцінювання його
рівня за допомогою Європейського інноваційного індексу (ЄІТ). Вінвизначається на основі розрахунку 25
індикаторів з 8 напрямів, які діляться на З групи: «Основні показники» (enablers), «Діяльність фірм» (firm
activities) та «Результативність» (outputs). В ЄІТ використовуються статистичні дані Євростату та дані
обстеження інноваційної діяльності [3].
Ранжирування країн на основі цього комплексного індикатора визначає, наскільки економічне зростання
країни базується на інноваціях. За рівнем ЄІТ (поточне значення 0,23) Україна знаходиться в останній за рівнем
інновацій четвертій групі – «країни, що рухаються навздогін». Цю групу складають: Угорщина, Росія, Україна,
Латвія, Польща.
У порівнянні з іншими країнами ЄС відставання України становить: від «країн-лідерів» – приблизно у 3
рази (для Швеції ЄІТ становить 0,68), від «країн-послідовників» – 2 рази (у Великобританії ЄІТ 0,48), від країн
«помірні інноватори» – 1,6 рази (ЄІТ Норвегії 0,35).
Зазначимо, що не всі значення показників інноваційного розвитку вітчизняної економіки є низькими.
Так, серед країн, які брали участь в розрахунку ЄІТ у 2014 році, за напрямом «Людські ресурси», Україна із
значенням 0,561 випередила Латвію, Грецію і Люксембург та ряд інших країн. В свою чергу, середнє значення
по ЄС становить 0,583, що лише на 4 % більше за аналогічний показник в Україні. Загалом європейські
аналітики оцінюють Україну, як країну з високим рівнем освіченості дорослого населення.
Більш впевнену позицію Україна займає за напрямом «Інвестиції фірм». Зі значенням 0,311 Україна
випередила Туреччину (0,093), Латвію (0,105), Румунію (0,128), Болгарію (0,133), Норвегію (0,194) і ряд інших
країн. Загалом із 35 країн-учасниць дослідження за даним напрямом Україна зайняла 22-гу позицію із
значенням. Проте актуальним залишається питання ефективності інвестицій та їх впливу на розвиток
інноваційної діяльності країни.
1. The Innovation Imperative in Manufacturing: How the United States Can Restore Its Edge
[Електроннийресурс]. – Режимдоступу : http://www.nam.org/innovationreport.pdf, 2. The Global Innovation Index:
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інноваційного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/
Мелько Х. Б.
Науковий керівник – д.е.н., професор Олексів І. Б.
ОСОБЛИВОСТІ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УМОВАХ РОЗШИРЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ
На сучасному підприємстві приймається широкий спектр управлінських рішень. Зокрема, приймаються
рішення пов’язані з вирішенням проблем логістичного управління. Для прийняття правильних управлінських
рішень важливим, щоб інформація про вирішення даної проблеми і урахування всіх наслідків, була повною,
достовірною і точною. При прийнятті рішень в даних умовах є наслідком невизначеності результатів, іншими
словами є ризиком. Отже, логістичне управління є актуальне в сучасних умовах виробництва, і своєчасне
визначення ризиків, для уникнення різних ситуацій які виникають при здійснення виробництва, для запобігання
збиткових операцій.
Логістичні ризики мають свою класифікацію, розподіл їх на певні класи і на певні ознаки.
Класифікаційна ознака логістичних ризиків за основною методологією[1]:
- зовнішні і внутрішні ризики,
- ризики постачання,
- ризики управління логістикою.
Зовнішні ризики – це ризики пов’язанні із зовнішнім середовищем, яким не може управляти
підприємство, до них можна віднести:
- військові дії,
- стихійні лиха,
- політичні зміни,
- економічна нестабільність,
- кримінальні ризики.
Форс-мажорні обставини, це те як можна описати зовнішні ризики, але все ж таки, і їх, можна прогнозувати,
якщо підприємство своєчасно відреагує на управління логістичними ризиками, задля їх контролю.
Внутрішні ризики – прогнозуються і контролюються управлінськими ланками підприємства по
постачанні даного виду товару.
Ризики, які пов’язанні з відділом постачання:
- логістичного забезпечення закупівель,
- логістичного забезпечення виробництва,
- логістичного забезпечення збуту
Ризики логістичного забезпечення закупівель пов’язанні з неефективним розподілом сировини, і
планування його закупівлі, через не кваліфікованість органів управління підприємством. Найбільш
розповсюдженими причинами виникнення чого ризику бувають:
- мала кількість постачальників, від яких залежить підприємство, з малою пропозицією або
обмеженістю ресурсів.
- не виконання умов договору з даним постачальником в свою чергу це впливає на якість самої
сировини, її обсягу і терміну постачання.
- проблеми пов’язанні з фінансами,
- не виконання таких пунктів договору, як правильне транспортування сировини і зберігання під час
перевезення.
Ризики логістичного забезпечення виробництва пов’язанні в оперативній роботі даного підприємства, а
саме із його змінами. За таких причин ці ризики можуть виникати:
- відповідність продукції, і внесення змін до вимог його якості,
через різні причини порушення умов і технології виробництва товару.
Ефективне управління логістичною діяльністю неможливе без застосування методів оцінки та механізмів
управління логістичними ризиками з урахуванням специфіки певної галузі, які являють собою процес розробки
та впровадження заходів з мінімізації можливості прийняття помилкових рішень в управлінні матеріальними та
супутніми потоками і зменшення їх негативних наслідків. Управління логістичними ризиками залежить від
його структури, розміру товарообігу, стажу працівників і усвідомлення працівниками необхідності управління
логістичними ризиками. Отже, логістичні ризики є одними найважливішими на підприємстві, адже виготовлена
продукція, має загрози не потрапити до свого покупця, недотримання вимог транспортування, може знизити
якість продукції, також до цих ризиків відносять, також інші логістичні функції, а саме пакування, маркування,
транспортування, зберігання.
1.
Вітлінський В. В. Економічнийризик [Текст]: ігровімоделі: [навч. посіб.] / В. В. Вітлінський,
П. І. Верчено, А. В. Сігал, Я. С. Наконечний]; заред. В. В. Вітлінського. – К. : КНЕУ, 2002. – 446 с.
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РОЛЬ «ВЕДМЕДІВ» НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ
В умовах зростання глобалізації економіки у світі, активного впровадження новацій, нестабільності
валютних курсів, все більшого розвитку набули фінансові, валютні та грошові ринки, ставши міжнародними.
Світова економіка все тісніше пов’язується із провідним структурним елементом вторинного ринку цінних
паперів – фондовою біржею, завдяки якій грошовий капітал надходить у ті компанії, чиї акції мають стабільне
високе котирування, а інвестиційні ресурси використовуються з найвищою ефективністю.
Фондові біржі часто ототожнюють з фондовим ринком, що є не зовсім коректним, оскільки, біржа – це
своєрідна організація, що надає можливість для здійснення товарних відносин, купівлі-продажу цінних паперів,
укладання угод, а фондовий ринок слугує сукупністю інструментів та механізмів для забезпечення операцій з
цінними паперами та фінансовими деривативами. До найбільших фондових бірж належать: NYSE Euronext,
NASDAQ OMX Group, Нью-йоркська, Лондонська, Токійська, Паризька, Франкфуртська фондові біржі
та фондова біржа Торонто.
Операції на фондовій біржі регулюються задля уникнення спекулятивних махінацій. Ставлення до
біржової спекуляції є двозначним та розбірливим, протесуспільство мириться з нею як з явищем, важливим і
необхіднимдляфондового ринку. Але саме на одержання спекулятивного прибутку і орієнтованачастина
біржових операцій, які можуть здійснюватися як в розрахунку на підвищення курсу акцій, так і в надії на
падіння курсу.Загалом виділяють чотири типи трейдерів, або «біржових гравців», а саме: свині, бики, ведмеді
та курчата.
«Ведмеді» – це учасники ринку, які зацікавлені в зниженні курсу цінних паперів: продають за високою
ціною, а купують за низькою. Вони грають, коли ціна йде в одному напрямку зниження, нехай навіть і з
коливаннями, але ясно проглядається тенденція униз, тобто, коли ринок стає «ведмежим». Активно продаючи
цінні папери, вони тим самим навідсіч б'ють своєю«лапою» по вартості акцій. Такі трейдери вибирають акції
тих компаній, які, на їхню думку, найближчим часом будуть дешевшати. Це може бути пов'язано з публікацією
корпорацією поганої звітності, звільненням гендиректора, аварією на підприємстві та іншими факторами. Тоді
вони беруть у позику пакет акцій за певним фіксованим курсом у брокера або іншого кредитора на деякий час
за строковою угодою. Потім активно продають їх третій особі за певною ціною і очікують на прогнозоване
ними зниження курсу акцій, після чого викуповують їх же за вже меншою ціною та повертають кредитору по
угоді за фіксованим курсом, що й приносить спекулятивний дохід [2].
«Ведмежий ринок» спостерігається у період падіння ВВП, зростання безробіття, зниження ціни цінних
паперів. Тривалий статистичний аналіз фондових індексів у багатьох країнах підтвердив той факт, що
активність «ведмедів» починається переважно напередодні економічних спадів. Діяльність «ведмедів» у
довгостроковій перспективі може навіть посприяти повному банкруцтву підприємства, якщо вартість акцій
понизиться в кілька разів, що в результаті призведе до здешевлення самої компанії, а в наслідку – до
припинення діяльності. За звичайних умов, їх участь впливає на зменшення прибутку та вигоди від «ігор на
біржі» інших учасників ринку. Але саме вони своїми спекуляціями поруч з іншими трейдерами сприяють
прискоренню процесів перерозподілу капіталів, припливу їх у перспективні сфери, беруть на себе частину
ризиків хеджерів та торговців біржового залу, що в результаті веде до збільшення обсягу капіталу на ринку і
підвищення його ліквідності.згладжують відмінності між цінами аналогічних товарів на ринках, розташованих
в різних місцях, спостерігається посилення динаміки ринкового процесу та збільшення обороту на біржах [1].
Розвиток фондових бірж в Україні ще поки перебуває на стадії розвитку та становлення як таких. Це
пов’язане з багаторічною кризою в економіці, останніми подіями на території країни, сертифікатною
приватизацією танизьким рівнем доходів переважної більшості населення.Тому визначити вплив «ведмедів» є
досить складно.
Отже, існує досить тісний зв’язок між функціонуванням фондової біржі та діяльністю «ведмедів».
Доцільно зауважити, що незважаючи на позицію спекулювання, ці «гравці» мають значний позитивний вплив
на розвиток економіки та обіг капіталу.
1. Валютні операції: Навч. посіб. / Н. В. Божидарнік, Т.В.Божидарнік:. – Київ : ЦУЛ, 2013.
2.
Організаційно-правові основи біржової діяльності:
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-617.htm

79

Приведа Р. Б.
студ. групи ЕМЕм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф.ММП Харчук В.Ю.
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сучасні системи управління підприємствами повинні обов’язково включати в себе механізми
комплексного врахування ризику на всіх етапах його розвитку. Особливо актуальною є ця проблема при
забезпеченні інвестиційної привабливості підприємства.
Ризик інвестиційної привабливості підприємства пропонуємо розглядати якймовірність настання
непередбачуваної події, результатом якої є понесення додаткових витрат, недоотримання прибутків та
отримання додаткових вигод унаслідок забезпечення інвестиційної привабливості підприємства.
На підставі аналізування низки науково-методичної літератури за окресленою проблематикою [1],
пропонуються такі напрями удосконалення управління ризиками забезпечення інвестиційної привабливості
підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності:
1. Формування карти ризикоутворювальних факторів та ймовірних ризиків забезпечення інвестиційної
привабливості підприємства, що сприятиме своєчасному виявленню можливих загроз, ідентифікації майбутніх
ймовірних ризиків та, на цій основі, розробити превентивні тактичні заходи реагування на наслідки ризиків в
умовах міжнародної економічної діяльності;
2. Комбінування якісних та кількісних методів оцінювання ризиків забезпечення інвестиційної
привабливості, що дозволить врахувати не лише ймовірнісну природу ризику, а й специфіку кожного окремого
виду та отримати висновки фахівців щодо конкретного виду ризику забезпечення інвестиційної привабливості
підприємства з метою залучення нових іноземних контрагентів;
3. Налагодження зв’язку між керуючою та керованими системами та їх підрозділів. Здійснення передачі
інформації про рівні ризиків забезпечення інвестиційної привабливості внутрішньо інтегрованою системою
управління. Це дозволить взаємодіяти керівникам з керованою системою на базі принципу адаптації до
проблеми управління ризиків забезпечення інвестиційної привабливості в умовах співпраці з іноземним
інвестором;
4. Передача функцій управління ризиками забезпечення інвестиційної привабливості та іноземними
інвестиціями фінансовому директору підприємства;
5. Впровадження інформаційного забезпечення, що ідентифікує та розподіляє кожен ризик за
категоріями відповідно до шкали рівнів ризику «допустимий – критичний – катастрофічний». В залежності від
рівня ризику, підприємству доцільно застосовувати: розподіл проектного ризику, лімітування,
самострахування, страхування, диверсифікацію в умовах міжнародної економічної діяльності.
Отже, ризик забезпечення інвестиційної привабливості – невід’ємний елемент підприємницької
діяльності. Висока об’єктивна значущість ризику забезпечення інвестиційної привабливості, а також
складність, специфіка формування і функціонування вітчизняної економіки надзвичайно актуалізують
проблеми вдосконалення управління ним. Ефективне управління ризиком забезпечення інвестиційної
привабливості потребує використання відповідних методик і класифікацій, що сприяє оптимізації процесу
прийняття подальших управлінських рішень, пов’язаних з інвестиційними ризиками та пошуку шляхів їх
мінімізації.
1. Харчук В.Ю., Економічне оцінювання та планування ризику нововведень на підприємствах
машинобудування. [Монографія] / В.Ю. Харчук., О.Є. Кузьмін., Л.І. Чернобай – Львів: Видавництво «Растр -7».
2011. – 240 с.
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ПРОБЛЕМИ ІНВЕСТУВАННЯ В СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ УКРАЇНИ
Процес інвестування відіграє неабияку роль у розвитку економіки держави загалом та її соціальної і
науково-технічної сфери зокрема. Розвиток інвестиційної діяльності згідно моделі Р.Солоу сприяє покращенню
рівня життя населення, забезпечує належний соціальний розвиток, який включає в себе якість освіти і науки,
розвиток технологій, медицину, соціальне страхування, а також вирішує низку екологічних питань. Завдяки
підвищенню соціального добробуту зростає величина макроекономічних показників держави, таких як ВВП,
ВВП на душу населення, ВНД, ІЛР тощо.
Вітчизняна соціальна сфера сьогодні характеризується низкою проблем. Так, відсутність належного
фінансування відбилися на системі освіти і науки, охорони здоров’я, культури, соціального забезпечення
населення тощо. За період 2014-2015 років кількість закладів середньої загальної освіти зменшилась на 8,8%, а
з 2012 р. простежується падіння обсягів освоєних капітальних інвестицій в сфері освіти (якщо у 2012р.обсяг
становив 1341 млн.грн., то в 2015р.- 270 млн.грн [1, 3]). Скорочення державного фінансування вимагає
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активізування пошуку джерел інвестування інвестування як внутрішніх, так і зовнішніх. Перші кроки в цьому
напрямку було зроблено в 2014 р., коли Міністерство освіти і науки України представило Проект Концепції
розвитку освіти України на період 2015-2025 рр. У цьому Проекті закладені пропозиції щодо активізації
фінансової підтримки та інвестицій у сфері освіти. [2].
Ще одна галузь, яка потребує належного фінансування – це галузь охорони здоров’я. На даний момент
відбувається реалізація проекту Світового банку «Покращення охорони здоров’я на службі у людей», вартість
якого складає 261 млн.дол.США, з яких 214,73 млн.дол. надається Світовим банком. Згідно з цим проектом має
підвищитися якість медичних послуг у 8 областях України [6]. Одним з міжнародних показників якості послуг з
охорони здоров’я є ІЛР, за яким Україна станом на 2014р. займає 83 місце у рейтингу з 187 країн [5].
Проблема соціального страхування, яке є центральним напрямком соціальної політики держави, полягає
у відсутності чітко сформованого законодавства, затвердженого бюджету соціального страхування як
ключового документу у країнах Євросоюзу. Необхідно зазначити, що економіка розвинених країн зросла саме
за рахунок розвитку соціальної сфери [4].
Проблемами інвестиційної привабливості України, і в т.ч. соціальної сфери,є високий рівень корупції,
низький рівень освіти, повільний розвиток інноваційних технологій у порівнянні з іншими країнами, низький
рівень соціального забезпечення, а також нестабільність політичної ситуації в країні, високий рівень розвитку
тіньової економіки.
Подолання або зменшення негативного впливу означених проблем інвестування соціальної сфери
можливе за умови реалізації чітко сформульованої стратегії у даній сфері, яка може включатиузгодження
вітчизняної законодавчої бази з міжнародними правилами інвестування, запровадження зниження податків або
встановлення їх оптимального рівнядля створення так званих «податкових стимулів», розвиток соціально
орієнтованого бізнесу на дотаційній основі, проведення підготовки кваліфікованих працівників, які б могли
належним чином формувати інвестиційні проекти та слідкувати за їх впровадженням, створення
спеціалізованих бізнес-центрів для контролю за процесом реалізації інвестиційних проектів, а також створення
нових, привабливих для іноземного інвестора проектів для розвитку соціальної сфери.
1. Офіційний сайт Національного банку України. Бюлетень Національного банку України за 2010-2015
рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127
2. \Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Проект Концепції розвитку освіти України на період
2015–2025
років
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ресурс].
–
Режим
доступу:
http://old.mon.gov.ua/ua/prviddil/1312/1390288033/1414672797/ 3. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. //
Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання
теорії і практики): Монографія. /За наук. ред. д.е.н., проф., академіка НАН України Б.М. Данилишина /РВПС
України НАН України. - Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2008. - 818 с. 5. Звіт по ІЛР за 2014
рік [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://issuu.com/undp/docs/hdr14-report-en/1?e=3183072/9245907
6. Міністерство
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ІННОВАЦІЇ В (ЕКОЛОГІЧНІЙ) ОСВІТІ: ДОСВІД ЯПОНІЇ ТА УКРАЇНИ
Значення екологічної освіти для вирішення глобальних проблем людства визнано урядами держав,
відзначено в деклараціях міжнародних форумів, закріплено в законах та нормативних актах багатьох
країн.Японське суспільство характеризується увагою до здійснення екологічної освіти в країні як основи для
вирішення проблем навколишнього середовища та створення суспільства сталого розвитку. Результати
міжнародних досліджень якості освіти TIMSS 2011 та PISA 2012 свідчать про результативність освіти Японії в
формуванні в учнів системи знань про природу, суспільство, принципи природокористування, результати
взаємодії суспільства і природи, що говорить про доцільність вивчення інновацій в освіті Японії та
провадження їх в практику освіти України.
Міністерством освіти Японії (1991 рік) визначено наступну мету екологічної освіти: 1)зацікавлення
проблемами довкілля; 2)розуміння відповідальності та ролі людини в навколишньому середовищі; 3)розвиток
готовності до активних дій у справі збереження довкілля та здібності вирішувати проблеми довкілля.
Метою екологічної освіти згідно Концепції екологічної освіти України (2001рік) є: 1) формування
системи знань, поглядів і переконань учнів, які забезпечуватимуть громадську відповідальність за стан
навколишнього середовища, як основу існування держави, готовність його поліпшувати шляхом прийняття
необхідних екологічно грамотних рішень на основі нового стилю мислення і життя у злагоді з природою;2)
підготовка фахівців-екологів для різних галузей народного господарства; 3) вдосконалення, узгодження і
стандартизація термінології вгалузі екологічних знань.
Спільні напрямки екологічної освіти Японії та України, на жаль, не свідчать про однакові результати у
вирішенні екологічних проблем. Однією з причин є те, що в Японії проблемні питання навколишнього
середовища вивчаються на всіх предметах шкільної освіти та під час виховних заходів. Зокрема, за навчальним
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планом з екологічної освіти, рекомендованим Відділом освіти Токійського Муніципалітету, близько 30%
матеріалу предметів вивчення життя довкілля та природознавства пов`язані з вивченням екологічних проблем
та шляхами їх вирішення(проблемам сортування та утилізації сміття, проблемі глобального потепління та
питанням збереження енергії), в той час як за українською програмою навчання лише 7 % змісту предметів
біологія та географія присвячені названим проблемам. Отже, є потреба у вивченні та адаптації до вітчизняних
навчальних програм форм екологічної освіти Японії, до яких належать: - екологізація предметів навчального
розкладу; - навчальна діяльність учнів 1-го та 2-го класу під час уроків «Вивчення життя довкілля»; -діяльність
учнів протягом «Часу інтегрованого навчання»; - створення еко-шкіл; - здійснення екологічної освіти під час
позакласних заходів, програм та експериментів; - викладання в університетах спецкурсів «Довкілля»,
«Екологія», «Принципи екологічної освіти»; - проведення навчальних семінарів з екологічної освіти для
вчителів; - спільні освітні проекти – екологічне стажування у вищих навчальних закладах; - організація
діяльності школярів в юнацьких еко-клубах; - екологічна освіта
школярів, організована місцевими
громадськими установами (робота дитячих природничих центрів, еколого-просвітницькі програми для
школярів в місцевих органах влади, неурядових організацій, заходи в Національних парках, лісах, музеях); соціальна освіта в публічних школах, що базується на принципі «освіта має бути для всіх людей»; - підготовка
та координація роботи інструкторів з екологічної освіти.
Всесвітня конференція ЮНЕСКО по освіті для сталого розвитку, яка відбулась в місті Аіті (Японія)
відзначила Японію серед лідерів у цій галузі, що,на мою думку, ще раз говорить про необхідність вивчення
досвіду екологічної складової освіти та шляхів впровадження в освітній простір України.Однак, інноваційним
для України можна вважати не просте відтворення перелічених вище форм екологічної освіти, які в тій чи іншій
мірі є присутніми у вітчизняному освітньому просторі, а перенесення цих форм на ментальний ґрунт українця,
для якого притаманними є види діяльності, пов’язані з навколишнім середовищем. В протилежному випадку
відбудеться примусове виконання норм освітніх програм без подальшого свідомого їх застосування у
життєдіяльності громадян.
1.Свистак-Яроцька О.Л. Ретроспективний аналіз екологічної освіти в Японії/ О.Л.Свистак-Яроцька //
Педагогічний дискурс [Збірник наукових праць]. – 2015. - №18. – С.185-192.2.Свистак-Яроцька О.Л.
Результати міжнародних досліджень навчальних досягнень учнів, системи освіти Японії та їх значення для
екологічної освіти / О.Л.Свистак-Яроцька // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та
психологія. – 2015. - №742. – С.142-154
Симчич Ю. М.
студ. групи ОА-32
Науковий керівник – к.е.н., доц. каф. ММП Адамик В.В.
ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
Інвестиції сьогодні виступають основним фактором здійснення перебудови економіки і є важливою
складовою соціально-економічного розвитку держави. Багато видатних економістів, які заклали фундамент
економічної науки, – А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. М. Кейнс, М. Фрідман, Р. Гаррод, Е. Домар, Р. Солоу –
розглядали інвестиції як одну з найважливіших умов економічного зростання. Саме вони сприяють розвитку
економіки, впровадження нових технологій, оновленню зношених основних виробничих фондів, створенню
нових робочих місць, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу,
зростанню інвестиційного потенціалу територій тощо.
В останні роки інвестиційний процес в Україні гальмується низкою багатьох факторів, серед яких
політична й економічна нестабільність, а саме збройний конфлікт на сході України, поглиблення економічної
кризи, часті зміни законодавства, непередбачуваність і непрозорість державної політики, надмірна фіскальна
активність держави, вузькість та неструктурованість внутрішнього ринку, обтяжлива митна політика,
наявність величезного тіньового сектору тощо. В умовах, що склалися в Україні, інвестувати в економіку
держави дуже складно, іноземні інвестори не ризикують вкладати свої засоби в таку нестабільну економіку,
як українська.
Разом з цим, іноземні інвестиції в Україні є, в умовах, що склалися, коло іноземних інвесторів
невелике, і, на жаль, поки не спостерігається тенденція до збільшення країн-інвесторів.
Проте у повідомленні Держстату за останній звітній період (січень-червень 2015р.)спостерігається
незначне збільшення іноземних інвестицій в економіку України.
Обсяг залучених з початку інвестування іноземних інвестицій в економіку України на 1 липня
2015 року становив 42,851 млрд дол., що на 1,78 млрд дол. більше, ніж у минулому кварталі. Як
наголошується, у січні-червні 2015 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 1,042 млрд
дол. та вилучено 351,3 млн доларів прямих інвестицій. Зменшення вартості акціонерного капіталу за рахунок
переоцінки, утрат та перекласифікації становило 3,604 млрд дол., у тому числі за рахунок курсової різниці 3,539 млрд дол. Інвестиції надійшли зі 133 країн світу. Із країн ЄС із початку інвестування внесено
33,154 млрд дол. інвестицій, з інших країн світу - 9,696 млрд дол. До десятки основних країн-інвесторів, на
які припадає більше 83% загального обсягу інвестицій, входять: Кіпр - 12,274 млрд дол., Німеччина 5,489 млрд дол., Нідерланди - 5,108 млрд дол., РФ - 2,685 млрд дол., Австрія - 2,354 млрд дол., Велика
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Британія - 1,953 млрд дол., Вірґінські Острови - 1,872 млрд дол., Франція - 1,539 млрд дол., Швейцарія 1,371 млрд дол. та Італія - 966,6 млн дол.[1]
Отже, не зважаючи на незначне пожвавлення інвестиційної діяльності в останньому півріччі,
інвестиційний клімат залишається несприятливим через політичну та економічну нестабільність.
1. Державна служба статистики України /[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/ 2. Інвестиційний клімат в Україні /[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.me.gov.ua/file/link/226937 /file/Invest_klimat_19
Сойко Т. В.
студ. групи МК-32
Науковий керівник – к.е.н., доц.каф. ММП Сай Л.П.
ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ НА РОЗВИТОК
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
У країні, яка переживає найважчий період у своїй новітній історії, що характеризується політичною і
економічною кризами, інвестиції в культуру точно не займають перших рядків у бізнес-планах. Це
неправильно, сфера культури навпаки потребує значних інвестицій [1].
В умовах економічної кризинайменш захищеною є також ї соціальна сфера. За допомогою залучення
іноземних інвестицій у цю сферу можна вирішити такі проблеми, як:зменшення робочих місць, інноваційне
навчання та перепідготовка працівників, підвищення продуктивності праці, зменшення заробітної плати,
зниження рівня та якості життя та багато інших.
На даний час вже існує досвід співпраці у соціальній сфері з іноземними інвесторами. Зокрема, Українським
фондом соціальних інвестицій реалізовівалися такі проекти, як:«Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в
Криму», «Фонд соціальних інвестицій» та «Розвиток потенціалу найбідніших громад України».
Українським фондом соціальних інвестицій за допомогою грантів Уряду Німеччини у 2015 році
реалізується 3 проекти, які спрямовані на розвиток соціальної інфраструктури та модернізацію соціальної
підтримки населення.
В ході проекту «Підтримка спільної ініціативи зі співробітництва в Криму» із залученням іноземних
інвесторів вдалося реалізувати 43 мікропроекти [3].
Ще одним прикладом є співпраця Закарпаття з краєм Височина Чеської Республіки у 2015 році, яка
включає 20 спільних інвестиційних проектів, переважно у освітній та соціальній сфері Закарпаття. На їх
реалізацію край Височина виділяє 6 мільйонів чеських крон [5].
В ході реалізації проекту
«Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ V»
плануєтьсязалучити кошти іноземних інвесторів увідновлення низки житлових об'єктів для переміщених із
зони АТО осіб, відновити об'єкти соціальної інфраструктури (школи, дитячі садки, медичні заклади) в громадах, які
приймають цих осіб, а також створити заклади соціального захисту для вразливих груп населення [3].
Важливо, також, інвестувати кошти у розвиток науки, освіти та культури – це інвестиції у вищий рівень
життя, у майбутнє.
Слід зазначити, що співпраця з іноземними інвесторами в даній сфері, яка направлена як на збереження
нашої культурної спадщини, так і на розвиток культури, триває вже не один рік і охоплює не один проект.
Серед культурних проектів останніх років, за участю іноземних інвесторів, можна виділити:
- фотовиставку «Люди майдану», яку організував Міжнародний Фонд «Душа України», який має
представництво у США. А також цей фонд опублікував фотокнигу, яка розповідає історію української
Революції Гідності. Іноземними спонсорами даного проекту є Міністерство закордонних справ Латвійської
Республіки та Фонд відродження Латвії;
- культурний форум «Духовні скарби України»,проведений Благодійним фондом «Мистецькі надра»
28.10-11.11.2014 року. У рамках Форуму відбулося 83 мистецькі події у складі великої мультидисциплінарної
програми, що поєднала наступні галузі:образотворче мистецтво, література, кіно, музика, мода. Ініціативу
проведення Форуму підтримали Міністерство культури України та управління культури міста Києва, головним
фінансовим спонсором стало Швейцарське бюро співробітництва при посольстві Швейцарської конфедерації.
На жаль, через нестабільну політичну та економічну ситуацію в країні в першу чергу зменшилися інвестиції
саме в соціальну та культурну сфери. За даними 2014 року інвестиції в ці сфери зменшилися аж на 20, 3% [6].
Для підвищення показників інвестування в соціальну сферу України необхідно урядові провести чіткі заходи
щодо створення сприятливого інвестиційного клімату та надати певні гарантії та пільги іноземним інвесторам[2].
1. Електронний ресурс – Режим доступу:http://www.forbes.net.ua 2. Лопушняк Г.С. Соціальна складова
інвестиційної політики України. / Г.С. Лопушняк // Демократичне врядування. – 2010. - №5-с.13183.//Електронний ресурс – Режим доступу:http://www.usif.org.ua
4. Електронний ресурс – Режим
доступу:http://www.kmu.gov.ua 5. Електронний ресурс – Режим доступу:http://www.novezakarpattya.com 6.
Електронний ресурс – Режим доступу:http://www.unn.com.ua
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ЗНАЧЕННЯ СМІТТЄПЕРЕРОБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК РЕАКЦІЇ НА ГЛОБАЛЬНІ МЕГАТРЕНДИ ХХІ СТ.
В умовах світової кризи, глобального потепління, вичерпності ресурсів перед національними урядами
постає низка проблем, які носять довгостроковий стратегічний характер і формуються під впливом мегатрендів.
За результатами числених досліджень [1, 2] мегатренди – це крупномасштабні та довгострокові процеси
світового розвитку, які визначають якісний зміст поточного етапу еволюції світової системи, глобальні
макроекономічні сили, що впливають на бізнес, економіку, суспільний розвиток і таким чином формують
майбутнє нашого світу та сприяють прискоренню темпів змін. У звіті «Майбутня держава 2030: Глобальні
мегатренди та їхній вплив на уряди» [3] до ключових мегатрендів сьогодення віднесено 9, кожен з яких прямо
або опосередковано пов’язаний зі сміттєпереобкою.
Так, у результаті урбанізації з’явились сміттєзвалища, які займають значні території, вилучені з
ефективного використання як у сільськогосподарських, так і бізнес- цілях, що, в свою чергу, впливає на рівень
добробуту і для населення, і для економіки регіону. Відходи та скиди потрапляють у повітря, підземні води,
грунти. В результаті – непридатні для пиття вода та економічного використання грунти, забруднене повітря,
ріст захворюваності населення.
З іншого боку, сміттєва переробка є достатньою прибутковою справою. Наприклад, GeneralMotorsотримує
карколомні 1 млрд $ на рік з допомогою переробки матеріалу, який міг би бути викинутим. В переробці GM
використовують все: металобрухт, фарбовий осад, картонні коробки, зношені шини. В США промислові об’єкти
виробляють 7,6 мільярдів тонн на рік вибухонебезпечних відходів. Левова частка з них вивозиться на сміттєзвалища.
Але, GeneralMotorsрозглядає відходи не як непотріб, а як ресурс, який можна використати з користю. В 2011 році, за
участі GM сміттєзвалища не отримали 2,5 млн тонн відходів (еквівалентно – 38 млн мішків сміття). У всьому світі
90% виробничих відходів GM переробляються або використовуються повторно. Корпорація має 104 звалища без
сміття, включаючи 84 виробничих майданчики, які повторно використовують або переробляють 97% своїх відходів,
а також, залишок переробляють в енергію.
Гігантською проблемою і ймовірною екологічною катастрофою є острови з сміття, які утворені в
Світовому океані. Наприклад, біля США в Тихому океані знаходиться остів зі сміття, площею 10 млн кв.м. Це
70 тонн пластику. Цей недолік можливо перетворити в благо і отримати з цього прибуток. У 8 км на південь
від Сінгапуру розташовано остів, загальною площею 63 млн куб.м, який майже повністю збудований з
переробленого сміття. Окрім цього, острів в майбутньому може стати місцем для туризму. Адже, цікавість
завжди бере верх над раніше невідомим, що, в свою чергу, може збільшити потік туристів на острів.
Переробка сміттєвих відходів у світовому контексті переходить сьогодні у стратегію виживання людства
і вимагає чіткого розуміння ключових переваг, до яких відносять :
1) захист навколишнього середовища з метою збереження біорізноманіття;
2) зниження споживання енергії. Переробка допомагає звести до мінімуму споживання енергії, що має
вирішальне значення для масового виробництва, видобутку і саме переробки. Це робить процес виробництва
високорентабельним та вигіднішим для виробників;
3) зменшення розмірів сміттєзвалищ. Переробка націлена на вивільнення площ з метою їх подальшого
ефективного використання у національному господарстві;
4) вплив на рівень захворюваності населення. Більше населення – більше сміття. Більше сміття – більше
захворювань. Переробка сміття дозволяє контролювати процес забруднення довкілля і з часом поступово його
зменшувати. У результаті очікується зменшення захворюваності у регіоні;
4) скорочення використання невідновлюваних та збереження відновлюваних ресурсів. З кожним роком
ресурсів стає все менше – корисні копалини, нафта, вугілля, вода, ліс. Перетворене сміття може стати новими
одиницями продукції;
5) створення нових робочих місць. Переробка – це величезна бізнес-індустрія. На початок процесу,
потребуються люди, які сортують відходи. Відсортоване сміття відправляють в необхідні місця. На це потрібно
тисячі людей. За найкращих умов, просте викидання сміття створює 6-7 робочих місць. В свою чергу,
переробка створює близько 30;
6) економія фінансових ресурсів та зміцнення економіки регіону, держави. Позитивний ефект в тому, що
повторне використання перероблених ресурсів знімає потребу видобувати залізну руду, вирубувати ліси,
платити за посадку лісів, купувати паливо тощо. В результаті, зекономлені гроші можна витратити на речі, які є
більш нагальними та необхідними;
7) грошова допомога та розвиток у дітей розуміння вартості грошей. І дорослі, і підлітки зможуть знайти
додатковий дохід. Старі газети, пластикова тара, скляна тара, алюмінієві банки з-під пива, побутова техніка та
інше - все це може стати додатковими грошима. Також, на мою думку, якщо діти утилізують сміття і
отримують додатковий дохід, то в них розвивається поняття вартості грошей.
1. Шаклеина Т.А., Байков А.А. Мегатренды: основные траектории эволюции мирового порядка в XXI
веке: Учеб. пособие. - М.: ЗАО Издательство "Аспект-пресс", 2013. - 448 с. 2. Джон Нейсбит. М.: ООО
«Издательство ACT»: ЗАО НПП «Ермак», 2003. - 380 с. 3. FutureState 2030: Theglobalmegatrendsshaping KPMG[Електроннийресурс].
–
Режимдоступу:
https://www.kpmg.com/.../future-state-20304.
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4. BenefitsofRecycling[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.conserve-energy-future.com/benefits-ofrecycling.php. - Назвазекрану. 5. How GM Makes $1 Billion A Year By Recycling Waste. [Електроннийресурс]. –
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доступу:
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МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Міжнародний ринок цінних паперів - це ринок, на якому здійснюється переміщення фінансових зобов'
язань та інструментів у вигляді цінних паперів за межі країни, шляхом купівлі-продажу, з метою отримання
прибутку. До цінних паперів належать: акції, облігації, похідні цінні папери (деривативи), векселі, депозитарні
розписки. Найчастіше на світовому ринку капіталів обертаються, крім кредитних ресурсів, єврооблігації та євро
акції[1]. На міжнародний ринок цінних паперів впливає чимало різних факторів таких як:розмір попиту і
пропозиції; характер попиту і пропозиції;суб’єктивні фактори;ситуація на суміжних ринках;технічні фактори.
Розмір пропозиції визначається загальною економічною і політичною ситуацією в країні, станом галузі й
конкретного емітента.
Розмір попиту залежить від:соціальної структури суспільства; розміру і структури доходів і потреб
людей; наявності гарантій безпечності інвестування і захисту прав інвесторів.
Найбільшою причиною значних обвалів фондових ринків є фінансова криза, яка почалась в вересні 2008
року(наймасштабніша фінансова криза з часів великої депресії).
Через різкий обвал фондових бірж, в Китаї спостерігається найбільший за останніх 20 років спад вартості
акцій. Варто зазначити, що ще декілька місяців тому, китайський фондовий ринок був світовим лідером у
зростанні. Однак тепер фондові біржі КНР страждають від різкого обвалу через маржинальну торгівлю, або
використання боргів для купівлі цінних паперів. Вона породила побоювання появи "економічної бульбашки".
Таким чином, цінні папери компаній, які котируються на фондових біржах КНР, втратили значну частину своєї
вартості. Загальна сума збитків становить близько 3 трильйонів доларів. Більшість компаній вирішили просто
припинити торги на біржах своїх цінних паперів [2].
Протягом останніх 2 років значного обвалу ринку цінних паперів зазнала Росія. Країна, яка посідала
досить велике місце в ринковій економіці. Внаслідок санкції зі сторони Європи та США Росія втрачає
інвесторів, довіру на ринку. Внаслідок чого вартість акцій різко падає. Через різке падіння «рубля» Центробанк
підвищив базову ставку до 17%, яка б мала стабілізувати «рубль», але іноземні інвестори сприйняли це як,
паніку. Внаслідок чого вони ще швидше почали продавати акції російських компаній. Також важливою
причиною є «Дешева нафта», яка впала в ціні. Ще в 2014 році марка Brent коштувала 115 доларів, а зараз її ціна
впала нижче 60 доларів за барель. А як всім відомо, доходи від продажу нафти займають три чверті російського
бюджету. Ще одна причина – інфляція, яка у листопаді 2013 досягла 9,1%.
На даний момент виграють країни з менш розвиненою економікою, в той час як розвинені країни
зазнають значних обвалів фондових ринків.
Варто відзначити, що після такого обвалу фондового ринку, держави починають більше впливати на
ринок. Цінні папери вже не займають, таке велике місце на біржовому ринку. Продаж цінних паперів
відбувається між посередниками та емітентами. На даному етапі держави ведуть досить активну політику для
відновлення фондового ринку, після його обвалу через фінансову кризу.
1. Міжнародний
ринок
цінних
паперів
//[Електронний
ресурс] – Режим
доступу:
http://pidruchniki.com/10040628/finansi/mizhnarodniy_rinok_tsinnih_paperiv
2. Китайська фондова біржа
обвалилася: втрати склали близько трьох трильйонів доларів – FT //[Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://dt.ua/ECONOMICS/kitayska-fondova-birzha-obvalilasya-vtrati-sklali-blizko-troh-trilyoni-dolariv-ft178155_.html
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ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ
ТА ІННОВАЦІЙННІЙ ДІЛЬНОСТІ
Сучасні міграційні процеси характеризуються високим ступенем нестабільності та кризової
загостреності. Глибокий економічний та соціальний розрив між країнами-лідерами на світовій арені та
країнами, що розвиваються; наявність військових конфліктів у точках зіткнення політично-економічних
інтересів; намагання певних країн забезпечити приплив на їх території дешевої робочої сили, а також
покращити науково-дослідний потенціал— усе це беззаперечно чинить влив на динаміку розвитку міграційних
процесів, а від так і на геополітичне становище України і на її участь в міжнародних інвестиційній та
інноваційній сферах.
Участь України в міжнародній інвестиційній і інноваційній діяльностях та вплив на них міграційних
потоків можна охарактеризувати як з підходу активного, так і пасивного учасника. Україні як пасивному
учаснику інвестиційної діяльності, слід очікувати наступну негативну тенденцію. Незважаючи на збільшення
інвестицій, станом на 1червня 2015 року на 1,78 млрд дол.,порівняно з попереднім кварталом, Україні слід
очікувати зниження рівня інвестування з основних країн-інвесторів, а саме країн-учасниць ЄС (77,37% прямих
інвестицій на 1червня 2015 р.). Загострення Сирійського конфлікту та гостра необхідність ЄС впоратися із
неконтрольованою хвилею міграції на їх території постало значним тягарем для більшості економік країн ЄС.
Німеччина, яка стала основним центром напливу сирійських мігрантів, за розміром вкладених коштів в Україну
є 2-гим інвестором (12,8% прямих інвестицій). Витрати Німеччини на облаштування біженців, забезпечення їх
належними умовами життя і праці є не прогнозовано великими для країни, а від так ситуація в Німеччині на
пряму відобразиться на інвесторах та їх капіталовкладень до інших країн, а зокрема до України. Також,
залучення потоку сирійських мігрантів є нагодою для Німеччини отримати дешеву робочу для німецьких
підприємств. Це, в свою чергу, сприятиме пожвавленню інвестиційних капіталовкладень у нові підприємства
Німеччини та відверне певною мірою увагу від України, що негативно може відобразитися на інвестиційній
сфері. Аналогічну ситуацію слід очікувати й з таким важливими для України країнами-інвесторами як
Швейцарія (3,2% інвестицій), Франція (3,59% інвестицій) та Австрія (5,49% інвестицій) з огляду на
вищевказану проблему з сирійськими мігрантами.
Щодо участі в інвестиційній діяльності України як активного учасника, то тут варто відзначити, що зі
зростанням науково-технічного потенціалу України в IT-сфері, значно зросла тенденція до міграції молодого
покоління технологів до таких країн, як США, Польща та Німеччина. Незважаючи на певний «відтік умів»,
даний тип міграцій має і позитивний вплив-нерідко українські спеціалісти засновують спільні з іноземцями
компанії(переважно старт-апи), які територіально базуючись в Україні, сприяють надходженню до неї потоків
іноземних інвестицій та спрямовують українські капітали за кордон.
З точки зору інноваційної діяльності України як пасивного учасника даної сфери варто звернути увагу на
позитивну тенденцію повернення успішних за кордоном українських громадян на терени нашої держави. Хоча
це явище не набуло масового характеру, проте уже зараз можна відчути його вплив, а саме підтримка
українських інноваційних продуктів та їх вихід на міжнародний ринок. Успішні українські бізнесмени, юристи,
фінансисти, програмісти повертаючись з-за кордону переносять сюди безцінний досвід, нові технології та цим
самим розвивають інноваційну галузь в Україні. Якщо ж розглядати інноваційну діяльність України як
активного учасника, то тут необхідно згадати про великий потенціал молоді, що активно подорожує різними
країнами світу, приймає участь у міжнародних програмах обміну, навчається чи проходить стажування за
кордоном. Їхній досвід сприяє розвитку інновацій у різноманітних сферах, включаючи і високотехнічні
розробки. Беручи до уваги поступове входження українського студентства до міжнародної освітньої спільноти,
можна очікувати підвищення рівня студентської міграції, здобуття ними необхідного досвіду, налагодження
бізнес-контактів зі студентами з-за кордону та отримання у довгостроковому періоді покращення становища
України на міжнародному ринку інновацій та формування лідерства на ньому.
1. Іноземні інвестиції в Україну збільшилися[Електронний ресурс] /Економічна правда//-2015. -Режим
доступу:http://www.epravda.com.ua/news/2015/08/14/555267/-– Назва з екрану. 2. Як змінить Європу сирійська
криза[Електронний ресурс] /Новое время//-2015.-Режим доступу:http://nv.ua/ukr/opinion/bildt/jak-zminit-jevropusirijska-kriza-70251.html/– Назва з екрану.
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Важливим елементом, який забезпечує ефективну діяльність держави та займає провідне місце в
економічній системі є валютний ринок. Валютний ринок - являє собою сукупність економіко-правових
відносин щодо купівлі-продажу валютних цінностей[1]. Стабільна діяльність валютного ринку є важливою не
лише для банківських установ, але й для підприємств та населення загалом, оскільки вони формують економіку
нашої держави. Проте сучасний стан економіки України є нестабільним, тому дослідження валютного ринку,
пошук методів для його стабілізації та ефективної діяльності є досить актуальними питаннями.
Останні роки діяльності України - це не тільки втрата частини території країни , проведення АТО в
Луганській та Донецькій областях (а насправді війни з Росією), а й часткова втрата багатьох галузей економіки,
різке падіння ВВП (реальний ВВП 2013р. становив 1410609млн. грн., у 2014 – 1365123млн.грн., тобто
спостерігається спад ВВП на 45486млн.грн. ніж у попередньому році та за перше півріччя 2015р. реальний ВВП
становить 628111млн.грн.)[4], збільшення коштів на обороноздатність країни, все це і вплинуло на валютний
ринок в Україні. Важливо зазначити, що не тільки зовнішні але й внутрішні фактори вплинули і впливають на
ситуацію на валютному ринку в країні. Однією з основних причин стала внутрішня криза (економічна,
політична, соціальна).
Негативний вплив на стан валютного ринку чинить і рівень тінізації економіки, що позбавляє його
чималих ресурсів[2]. Тіньова економіка в Україні за результатами 2014 року сягнула 42% ВВП, збільшившись
на 7% в порівнянні з 2013 роком[4]. Для подолання тінізації необхідно вдосконалювати монетарні заходи з
метою активізації залучення депозитів, розробити та впроваджувати програму довгострокового фінансового
кредитування, зменшити навантаження на заробітну плату аби ліквідувати виплату заробітної плати «в
конвертах», зменшити податкове навантаження на малий та середній бізнес. Необхідно також здійснити
посилення контролю у бюджетній сфері: підвищувати прозорість державних закупівель центральними
органами і органами місцевої влади, також розробляти і впроваджувати антикорупційні програми. Слід
сказати, що зміни прийняті до Податкового та Бюджетного кодексів України дозволили збільшити
надходження до місцевих бюджетів, проте не вирішили питання детінізації економіки.
Наступною важливою проблемою валютного ринку України є доларизація вітчизняної економіки.
Національна грошова одиниця — гривня частково витісняється з внутрішнього ринку, а у виконанні функцій
грошей поряд із нею беруть участь іноземні валюти — долар США та євро.
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Рис.1 Курс євро та долара протягом 2008-2015рр[4].
Доларизація негативно впливає не тільки на стан валютного ринку, але і на економіку в цілому.
Неможливість повернення валютних кредитів фізичними та юридичними особами, загроза стабільності українських
банків, збільшення державного боргу, відплив ліквідності з країни, неспроможність НБУ втримати курс гривні – це
неповний перелік наслідків високої доларизації вітчизняної економіки[2]. Державні фінансові вливання мали б
стимулювати розвиток виробництва, але насправді призвели лише до зменшення резервів НБУ. Щоб відновити
довіру до банківського сектору потрібно збільшити капіталізацію банків, контролювати кошти, виділені на
рефінансування банків, залучати іноземних інвесторів, зменшити процентні ставки для отримання кредиту.
Отже, поліпшення функціонування валютного ринку України є одним із перших завдань розвитку
економіки країни, яке можливо досягти шляхом: зменшення рівня доларизації української економіки через
підвищення привабливості гривневих активів, вдосконалення структури внутрішнього ринку, удосконалення
механізмів контролю спекуляцій, стимулювання експорту,забезпечення рівноваги платіжного балансу [3].
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Окрім цього, необхідна стратегічна програма розвитку національної економіки, яка б сприяла збалансуванню та
впорядкуванню усіх напрямків економіко-ринкових перетворень.
1. Шкварчук Л. О.Фінансовий ринок: [навч. посібник]/ Л. О. Шкварчук. – К.: Знання, 2013. – 382 с. 2.
Бодрова Н. Е. Валютний ринок: стан, проблеми, перспективи / Н. Е. Бодрова // Економіка. – 2013. - № 1. –с. 102
– 114. 3.Савченко Т. Г. Оцінка ефективності інструментів валютного регулювання в Україні / Т. Г. Савченко,
М. А. Єпіфанова // Актуальні проблеми економіки. –2013. –No2. –С. 161-170. 4. Міністерство фінансів України.
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.
Біленко Ю.Р.
ст. гр. ФК-41
Науковий керівник – асист. каф. фін. Познякова О. І.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Фондовий ринок є невід’ємною частиною фінансового ринку кожної економічно розвиненої країни, завдяки
йому відбувається залучення тимчасово вільних фінансових ресурсів одних економічних суб'єктів і надання їх в
платне строкове користування іншим суб'єктам. Український фондовий ринок, як і вся країна, сьогодні переживає
складний період. Саме тому важливо створити відповідні умови для становлення цілісного, справедливого і
ефективного ринку цінних паперів задля подальшої його інтеграції в світові фондові ринки.
Фондовий ринок – частина ринку капіталу, на якому здійснюється емісія, купівля та продаж різних видів
цінних паперів України. Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується, перш за все, показниками
капіталізації, обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що перебувають в обігу на
фондових біржах[1, с. 81].
Станом на 31.07.2015 капіталізація лістингових компаній фондового ринку України склала 131,19 млрд
грн. На кінець липня поточного року капіталізація лістингових компаній зменшилась, це пов’язано з
прийняттям Комісією низки рішень, за якими, зокрема, заборонена торгівля цінними паперами лістингових
компаній на будь-якій фондовій біржі. Протягом січня-липня 2015р відповідно до результатів торгів на
організаторах торгівлі, обсяг біржових контрактів з цінними паперами склав 204,68 млрд грн. Детальний опис
обсягу біржових контрактів по місяцях відображено на( рис.1)[2]. Порівняно з даними аналогічного періоду
2014 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 15,81% (або
на 38,44 млрд грн) (січень-липень 2014 року – 243,12 млрд грн).
Варто розглянути конкретні проблеми, які стоять на шляху подальшого розвитку фондового ринку. З
огляду сучасного стану економіки, зокрема стану фондового ринку, зусилля держави мають бути спрямовані
на вирішення основної проблеми розвитку фондового ринку України – недостатньої капіталізації та ліквідності.
Аналізуючи динаміку капіталізації лістингових компаній, можна говорити про зменшення цього показника на
кінець липня поточного року. Зменшення капіталізації відбулося за рахунок скорочення кількості лістингових
компаній, що пов’язано з прийняттям НКЦПФР низки рішень, якими зупинено торгівлю цінними паперами на
будь-якій біржі.[2] Ще однією важливою проблемою є низька ліквідність цінних паперів, тобто при бажанні
інвесторів продати власні цінні папери, ринок не здатний повністю поглинути цей обсяг, в результаті продавець
змушений істотно знизити ціну.
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Рис. 1 Обсяг біржових контрактів на організаторах торгівлі з цінними паперами
протягом січня-липня 2015 року, млрд грн.
Слід розглянути ще деякі важливі проблеми: недостатня кількість цінних паперів в обігу; відсутність
досконалого механізму взаємодії бірж з депозитарною системою; недостатнє законодавче регулювання;
недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на біржовому ринку, що знижує довіру до
вітчизняних цінних паперів [3, с. 133].
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Для подолання вищезгаданих проблем фондового ринку необхідно:
1) вдосконалення законодавчої бази, яка б забезпечила організаційно-правові засади функціонування
фондового ринку, державне регулювання і нагляд на ним;
2) розвиток Інтернет-технологій та впровадження нових торгових систем;
3) підвищення ліквідності та прозорості фондового ринку шляхом збільшення пропозицій фінансових
інструментів.
Отже, аналізуючи стан фондового ринку України, можна зробити висновок, що він має досить потужний
потенціал розвитку, який на даному етапі не може бути повністю реалізований через вплив багатьох негативних
економіко-політичних факторів. Саме тому політика підтримки фондового ринку України повинна бути комплексною та націленою перш за все на вирішення існуючих проблем та створення сприятливого інвестиційного клімату.
1.Недавня А. В. Ринок цінних паперів України : особливості розвитку та функціонування / А. В. Недавня
// Управління розвитком. - 2013. - № 19. С. 81-83. 2. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
[Електронний ресурс]- Режим доступу:http://www.nssmc.gov.ua. 3.Краснова І.В. Фондовий ринок в Україні:
стан та перспективи розвитку / І.В.Краснова // Проблеми економіки – 2014 - №1. С.129-134.
Дмитрук М.В.
гр. ФК-42
Науковий керівник – д.е.н. проф. Шкварчук Л.О.
НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Фондовий ринок є однією з найважливіших сфер економіки України. Хоча фондовий ринок в Україні
почав свій розвиток з 1991 р., він все ще перебуває у стадії формування, якій властивий пошук форм та
інструментів, що визначають норми поведінки основних учасників обміну цінних паперів. Створення
фондового ринку в Україні відбувалося за відсутності чіткої законодавчої бази, а також невідповідності
окремих елементів ринку міжнародним стандартам. Це призвело до відсталості фондового ринку України від
фондових ринків розвинутих держав.
Ліквідність фондового ринку залежить від стійкості попиту на цінні папери на ринку, котрий, у свою
чергу, визначається інвестиційною привабливістю і надійністю таких паперів.
Визначальним критерієм ліквідності фондового ринку є його глибина. Вона характеризує активність
учасників ринку, обсяг торгівлі, оборот. Суть даного критерію полягає в оцінці потенційного обсягу
попиту/пропозиції на ринку [2, с. 95].
Глибину ринку цінних паперів можна визначити за допомогою відношення обсягу торгівлі цінним
папером за певний період до загального обороту торговельної системи, а також середнього обсягу угод. Можна
стверджувати, що ліквідність фондового ринку прямо пропорційно залежить від його глибини, тобто чим
більша ліквідність ринку цінних паперів, тим більшою має бути його глибина.
За даними ПАТ «Українська біржа» за серпень 2015 р. загальний обсяг торгів зменшився на 17,84% і
склав 416325839 грн., загальна кількість угод при цьому зменшилася на 14,31% і досягла 16080. Для
порівняння: у серпні 2014 р. ці показники складали 887529474 грн. і 42015 відповідно. Обсяги торгів цінними
паперами в серпні 2015 р. склав 226144799 грн., а кількість угод, укладених на біржі за місяць, становить 12779.
У серпні 2014 р. обсяг торгів цінними паперами склав 746908162 грн., а кількість угод складала 30549.
Порівнюючи дані показники, можна побачити, що вони мають тенденцію зниження. Це негативно
впливає на розвиток фондового ринку, зокрема і на його ліквідність, оскільки обсяги торгів цінними паперами,
а також кількість угод, укладених на біржі, прямо впливають на ліквідність ринку цінних паперів. Закордонні
інвестори не зацікавлені в такому малоліквідному ринку, тому основними гравцями вітчизняного ринку є
спекулятивні зарубіжні фонди, націлені на швидке отримання прибутку, і українські фінансові компанії, що
давно працюють на цьому ринку. Через низьку ліквідність ринку цінних паперів головну роль на ньому
відіграють нерезиденти, які шляхом швидкого введення і виведення капіталу мають значний вплив на
український ринок. Вітчизняні учасники не мають достатніх коштів для проведення ефективних операцій на
ринку і протистояння іноземному капіталу.
Одним з важливих напрямів забезпечення ліквідності фондового ринку є державне регулювання даного
сектору шляхом створення ефективного механізму контролю та управління, а також створення умов для інвестиції
коштів недержавними пенсійними фондами та іншими організаціями [3, c. 62]. Державне регулювання є важливим
елементом в напрямку зменшення ризиковості здійснення операцій на ринку цінних паперів. Підвищення активності
державних установ на ринку цінних паперів призведе до збільшення обсягу фінансових інструментів, що
регулюються даними установами, що позитивно вплине на ліквідність фондового ринку.
Існує потреба в створенні єдиної потужної біржової системи та ліквідації бірж, торги на яких майже
відсутні. Укрупнення біржових майданчиків сприятиме підвищенню ліквідності ринку. За рахунок збільшення
торгів комісійні зменшуються, що автоматично стане додатковим стимулом для активізації торгівлі та
переведення операцій на організований ринок [1, с. 157].
Ще одним шляхом вирішення проблеми недостатньої ліквідності може бути активне залучення фізичних
осіб на фондовий ринок України. За умови розвитку Інтернет-трейдингу та зниженню рівня податків можна
залучити значну частку приватних інвесторів. На сучасному етапі в Україні не так багато інструментів для
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інвестування вільних коштів. За таких умов фондовий ринок може стати основною альтернативою для
вкладення частини вільних коштів.
Отже, основними шляхами підвищення ліквідності фондового ринку є: підвищення державного
регулювання фондового ринку; посилення активності державних органів у діяльності ринку цінних паперів;
залучення фізичних осіб на фондовий ринок України; створення єдиної потужної біржової системи.
1. Котова М.В. Трансформація фондового ринку України в умовах світової глобалізації / М.В. Котова//
Економіка. – 2013. - № 1 (6). – С. 153-157. 2. Юркевич О. Рівень ліквідності фондового ринку: значення та
підходи до визначення / О. Юркевич// Вісник НБУ. – 2012. - № 4 (194). – С. 94-96. 3. Яремченко Т.М. Особливості функціонування фондового ринку в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Т.М. Яремченко //
Управління розвитком. – 2012. - №17. – С. 60 – 62. 4. Офіційний сайт Української біржі [Електронний ресурс].
– Режим доступу: http://www.ux.ua/. – Назва з екрана.
Зубрицька М.А.
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Науковий керівник – д.е.н., проф. Шкварчук Л.О.
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
У сучасній економіці цінні папери та ринок цінних паперів є найважливішими складовими, які
забезпечують ефективне функціонування всього ринкового механізму. Як сегмент фінансового ринку, ринок
цінних паперів виконує функції акумуляції та переміщення капіталу від інвесторів до виробництва, забезпечує
ефективне використання інвестиційних ресурсів. Формування і розвиток ринку цінних паперів — це
об’єктивний процес, покликаний сприяти розширенню ринкових відносин, виробництва, інтеграції України в
систему світових ринків капіталу.
Ефективність функціонування ринку цінних паперів та його учасників слід розглядати у двох аспектах:
як забезпечення вирішення важливіших фінансових і соціально-економічних проблем та як індикатор розвитку
держави. У зв’язку з цим проблеми вдосконалення фінансового забезпечення функціонування ринку цінних
паперів потребують дослідження і трансформації з урахуванням переплетення економічних та соціальних
відносин, втілених у процесах здійснення операцій на фінансових ринках [2].
Збереження слабких позицій України у фінансовій сфері є неприйнятним для українських учасників рину
цінних паперів з кількох причин – це складність та хаотичність державного регулювання, обмеженість фінансового
потенціалу фактичних і потенційних інвесторів та недовіра до банківського сектора як наслідок кризи.
За результатами міжнародних рейтингів у 2014 р. Україна зайняла 82-е місце зі 142 країн за рівнем
конкурентоспроможності, 118-е місце за рівнем розвитку фінансового ринку та 127-е місце за ефективністю
регулювання фондового ринку, 122-е місце за доступністю фінансових послуг, 138-е місце за надійністю банківської
системи. Серед найбільш проблемних факторів розвитку бізнесу в Україні у першу п’ятірку увійшли корупція,
податкове регулювання, доступ до фінансування, нестабільність державної політики, ставки податків [4].
Спроектувавши їх дію на ринок цінних паперів, можна дійти висновку, що корупція та нестабільність
державної політики підриває довіру до операцій з фінансовими інструментами в Україні та підвищує ризики
невизначеності як для вітчизняних, так і іноземних інвесторів. Так само, неефективне податкове регулювання
та високі ставки податків знижують фактичну та потенційну дохідність цінних паперів, а складний доступ до
фінансування зменшує фінансовий потенціал ринку цінних паперів та його учасників [5].
Розвиток ринку акцій гальмується через незначний обсяг паперів у вільному обігу, недоліки у системі
корпоративного управління, а також недосконалість валютного законодавства. Аналітики ринку зазначають, що
операції, які проводять на фондових біржах України, зазвичай здійснюються з метою маніпулювання вартістю
цінних паперів, що торгуються. Ціни акцій, що обертаються на таких біржах, дуже сильно коливаються без
об'єктивних на те причин.
З огляду на вищевикладене нагальним завданням є захист державних інтересів на ринку цінних паперів
шляхом обмеження доступу нерезидентів, що дасть змогу державі контролювати великі, прибуткові підприємства, зокрема ті, які мають стратегічне значення для країни [1].
Для вирішення проблемних питань і стимулювання подальшого розвитку ринку Національною комісією
з цінних паперів та фондового ринку було розроблено проект розвитку фондового ринку України на 2015-2017
роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання». Її метою є стимулювання притоку
інвестицій в економіку України через інтеграцію фондового ринку у світові ринки капіталу та запровадження
кращих світових стандартів і практик [3].
Отже, для розвитку і зміцнення позицій українського фондового ринку необхідне вдосконалення
правової та організаційної бази функціонування фондового ринку України, підвищення його технологічності та
прозорості, що дозволить зробити ринок інвестиційно привабливим як для великих іноземних компаній, так і
для широкого спектру приватних інвесторів.
1. К. А. Малишенко. Сучасний стан ринку цінних паперів: проблеми та перспективи / К. А. Малишенко //
Ефективна економіка.-2014.- №7. – с. 30-32. 2. Липилина С. В. Виникнення і розвиток ринку цінних паперів /
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Липилина С. В. // Бізнес-Інформ. - 2013. - №2. - С. 57 – 59. 3. Програма розвитку фондового ринку України на
2015-2017 роки «Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання» - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/fund/development/plan. 4. Чернишук В. Р. Розвиток фондового ринку:
проблеми й перспективи. / Чернишук В. Р. // Фінанси України. - 2013. - №8. - с. 96 – 103. 5. Відомості про
фондовий ринок України, [Електронний ресурс], – Режим доступу: http://www.nssmc.gov.ua/fund/info.
Колпак О.А.
гр. ФК-41
Науковий керівник – асист. Познякова О.І.
РИНОК ДЕРИВАТИВІВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Глобалізація та розвиток світового фінансового ринку зумовлюють його мінливість, динамічність та
непередбачуваність, саме тому актуальним стає використання похідних фінансових інструментів – деривативів.
Використання деривативів є одним із найпоширеніших способів інвестування з метою отримання
прибутку та страхування активів на розвинутих світових фінансових ринках. Здійснення операцій з похідними
цінними паперами пожвавлює фінансовий ринок в цілому, тому сприяє ефективному функціонуванню
реального сектору економіки.
На фінансовому ринку деривативи виконують наступні функції: перерозподіл ризиків між суб’єктами
господарювання (хеджування), перерозподіл доходів між учасниками ринку (спекулятивна функція), забезпечення
стабілізації фінансового стану суб’єктів у випадку нестабільності економіки (стабілізуюча), підтримка функціонування базових цінних паперів, забезпечення проникнення первинних інструментів на іноземні фондові ринки [1].
На українському фінансовому ринку досить широко застосовуються операції з первинними фінансовими
інструментами, натомість використання вторинних фінансових інструментів у вітчизняній практиці не є
поширеним. Ринок деривативів – доволі молодий та нерозвинений сегмент фінансового ринку України (табл.1).
Таблиця 1
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами в Україні за 2010-2014 роки, млрд. грн
Цінний папір
Акції
Облігації
Деривативи
Державні облігації
Облігації місцевих позик
Загальний обсяг торгів

2010
52,71
6,71
3,73
60,87
0,14
131,29

2011
79,23
21,43
23,83
99,12
0,47
235,44

2012
23,39
26,34
24,76
178,77
6,38
263,67

2013
44,91
47,50
18,03
345,86
0,88
463,43

2014
25,72
32,84
9,30
545,77
0,56
619,70

Джерело: сформовано автором на основі [2]
За даними НКЦПФР [2] за 2010-2014 роки частка обсягу торгів деривативами коливалася в межах від 0,24%
до 1,1%. Показники ринку деривативів до 2014 року мали тенденцію до поступового зростання. Різкий спад в 2014
році можна пояснити нестабільною соціально-економічною та політичною ситуацією в країні. Тому до 2014 року
ринок деривативів поступово розширювався. На відміну від світового фінансового ринку, де основна кількість
операцій здійснюється на позабіржовому ринку, в Україні майже всі операції з деривативами здійснюються на
біржах. Учасники ринку бажають торгувати на надійних біржах, захищаючи себе від імовірних ризиків [3].
Незважаючи на тенденцію до збільшення операцій з використанням деривативів, показники вітчизняного
ринку похідних цінних паперів свідчать про низьку зацікавленість суб’єктів господарювання до використання
їх у своїй діяльності. Даний факт вказує на наявність перешкод ефективному застосуванню деривативів.
Причинами, які перешкоджають розширенню торгівлі деривативами на фінансовому ринку, є:
– недосконалість законодавчої бази, що регулює використання деривативів в Україні;
– недостатній рівень розвитку інфраструктури організованих ринків;
– висока ризиковість та низька ліквідність операцій з деривативами;
– низький рівень фінансової культури та недостатня поінформованість вітчизняних суб’єктів
господарювання про операції з похідними фінансовими інструментами;
– відсутність досвіду реалізації операцій з вторинними цінними паперами тощо [1].
Вирішення зазначених проблем потребує реалізації низки конкретних заходів, а саме: удосконалення
законодавства та запровадження політики державного регулювання операцій з деривативами, розвиток бірж та
інфраструктурних елементів фінансового ринку (клірингових установ, рейтингових агентств тощо), які
необхідні для здійснення операцій з деривативами, підвищення кваліфікації персоналу фінансових установ
щодо використання похідних цінних паперів. Український ринок деривативів перебуває на стадії становлення
та поступового розвитку, тому усунення існуючих проблем у сфері реалізації операцій з деривативами
позитивно вплине на вітчизняну економіку.
1. Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С. В. Князь, Г. Й.
Лучко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 347-354. 2. Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nssmc.gov.ua/user_files/content/58/1434454281.pdf.; 3.
Дудніченко О. В. Розробка пропозицій щодо вдосконалення розвитку ринку деривативів України / О. В.
Дудніченко // Управління розвитком. – 2013. – № 13. – С. 28-30.
Лопадчак М.З.
гр. ЕФІм-13
Науковий керівник – д.е.н, проф. Хома І.Б.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ ТА ЗОВНІШНІЙ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВУ СФЕРУ
Актуальність євроінтеграції України полягає в тому, що саме стрімкий розвиток процесів глобалізації у
світі є особливою рисою сучасного соціально-економічного прогресу. Про це свідчить існування інтеграційних
об’єднань, які чинять значний вплив не лише на ті держави, які до них входять, але й на ті, які не є їх членами.
Для країн Європи таким потужним угрупуванням є Європейський Союз.
Україні європейська інтеграція слугує одним із найкращих способів побудови економічно розвинутої і
демократичної держави, утвердження позицій у світовій системі міжнародних відносин. Проте існує і низка
загроз, адже трансформаційний процес в Україні протягом останніх років супроводжувався помітною
економічною кризою. Наслідком цього є загострення питання ресурсного забезпечення розвитку економіки,
особливо фінансової складової [1].
Проаналізувавши сильні та слабкі сторони євроінтеграції України, представимо результати SWOT-аналізу у
табл. 1.
Таблиця 1
Сильні та слабкі сторони євроінтеграції України
Сильні сторони

Слабкі сторони
Політичні:

Стабільність політичної системи;
адаптація національного законодавства із законодавством ЄС
Економічні:
Модернізації економіки та технологічне зростання, розвиток
середнього та малого бізнесу;
нові ринки збуту для українських товарів та підвищення
конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Соціальні:
Реформування освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
тощо;
захист прав людини в інституціях ЄС;
відкриття кордонів для вільного пересування населення

Небезпека втягнення України в конфлікт
цивілізацій
Складність переходу на європейський
рівень цін;
втрата конкурентоспроможності певних
галузей
Проблема незаконної міграції та відтоку
кадрів;
ускладнення візового режиму зі східними
сусідами

Складено автором на основі джерела [3].
Бачимо, що існують як переваги, так і недоліки щодо євроінтеграції України, тому слід акцентувати увагу на
позитивних моментах, одночасно розробляючи стратегію поведінки по блокуванню можливих небезпек.
Оскільки забезпечення сталого економічного зростання можливе лише за достатнього ресурсного забезпечення, тому особливу увагу необхідно приділити процесу інтеграції в європейський фінансовий простір. Такий
розвиток подій спричиняє певні проблеми, вирішення яких забезпечується виконанням важливих завдань, а саме:
• по-перше, трансформація національної фінансової системи як загалом, так і зокрема усіх її складових;
• по-друге, вихід на світові фінансові ринки, та створення сприятливого інвестиційного клімату;
• по-третє, адаптація українського законодавства до міжнародного;
• по-четверте, організаційне забезпечення, що проявляється у взаємодії з міжнародними фінансовими
інституціями [2, с. 313].
Євроінтеграція України передбачає вирішення як внутрішніх аспектів трансформації її фінансової
системи, так і виконання завдань щодо налагодження механізмів у сфері міжнародного фінансового
співробітництва [4]. Бачимо, що створивши сприятливі умови для повномасштабної інтеграції всіх сегментів
української економіки до світового фінансового простору, можна досягнути поступового отримання переваг,
притаманних глобалізаційним процесам. Однією із найбільших є вливання іноземних інвестицій [5].
Отже, зважаючи на кризове становище України, пріоритетним сьогодні є залучення в національну
економіку іноземних капіталовкладень, чого можна досягнути, ставши рівноправним учасником у європейських
фінансових відносинах, розвиваючи відносини із головними міжнародними фінансовими інституціями. Саме
від результатів співробітництва України з цими організаціями і залежить характер та ефективність її інтеграції в
міжнародну фінансову систему.
1. Іванова М.І. Переваги і ризики євроінтеграції України / М.І. Іванова, О.В. Варяниченко / Молодий
вчений. – 2015. - № 2 (17). – С. 91-94.; 2. Лондар С.Л. Фінанси: [навч. посібник] / С.Л. Лондар, О.В. Тимошенко.
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- Вінниця: Нова Книга, 2009 – 384 с.; 3. Майкова Е.В. Економічні проблеми інтеграції України до Євросоюзу
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.maritime.kiev.ua/uploads/Jurnal/3(15)/narezka/Vnutr_3_15__2012__137_.pdf; 4. Офіційний сайт
Міністерства економіки та з питань Європейської інтеграції [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://me.gov.ua; 5. Хома І.Б. Проблеми українських реформ на шляху входження країни в Європейський Союз /
І.Б. Хома // Collection of international scientific papers [Ukraine – EU. Modern technology, business and law]
[«Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка та право»]. - Part 1: Modern priorities of economics, management
and social development. Environmentalprotection (Košice, Slovakia, March30 – April 2). - 2015. – Chernihiv: СNUT. P. 255-257.
Марків І.В.
гр. ЕФІм-12
Науковий керівник: д.е.н., проф. Шкварчук Л. О.
ІНСТИТУТИ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Вагомим фактором економічного зростання будь-якої країни є доступність фінансових ресурсів, котрі,
трансформуючись у інвестиції, забезпечують економічну активність населення.
Ефективна діяльність фінансового ринку пов’язана не лише із діяльністю традиційних банківських
установ, але й із розвитком розгалуженої системи небанківських посередників, одними із яких є інститути
спільного інвестування.
Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування» основною метою діяльності
інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) є надання фінансових послуг щодо алокації капіталу
індивідуальних інвесторів, основним чином вкладення його у цінні папери [1].
Бізнес ІСІ ґрунтується на акумулюванні вільних фінансових ресурсів індивідуальних інвесторів і
спрямуванні їх в організоване русло на основі професійного управління активами як щодо управління
дохідністю цих активів, так і управління ризиками. Серед основних переваг інвестиційних фондів порівняно з
індивідуальним інвестуванням можна виділити: професійне управління; диверсифікація інвестицій в
інструменти фондового ринку; забезпечення високої ліквідності; зручність (економія часу індивідуального
інвестора); вибір стратегії інвестування (консервативна або агресивна); управління ризиком [3, с. 208-209].
В Україні ІСІ відіграють доволі малу роль у сфері залучення інвестицій у реальний сектор економіки. Це
зумовлюється банкоцентричним спрямуванням економіки країни, а відтак низьким рівнем розвитку фондового
ринку. Розвиток ринку спільного інвестування в Україні характеризується наступними тенденціями:
– збільшення кількості венчурних ІСІ порівняно з іншими типами фондів (у 2014 р. порівняно із 2007 р.
кількість фондів зросла у 2, 5 разів);
– збільшення кількості ІСІ в управлінні компаній з управління активами (нині в середньому в управлінні
однієї КУА перебуває 3,5 ІСІ);
– збільшення активів в управлінні КУА: порівняно із докризовим 2007 р. активи в управлінні КУА зросли
у 5 разів, однак у порівнянні із банківським сектором ці активи є мізерними (у 2014 р. 1278,1 млрд. грн. – активи
банківського сектору, 214 млрд. – активи в управлінні КУА);
– посилення залежності ринку спільного інвестування від фондового ринку. Стрімке падіння фондового
ринку у 2011-2012 роках вплинуло на значне падіння дохідності ІСІ до від’ємних значень;
– збільшення частки «неякісних» фінансових інструментів в активах ІСІ через велику частку
спекулятивної складової таких активів [3, с. 212-213].
Найбільшого рівня розвитку інститути спільного інвестування досягли в Сполучених Штатах Америки.
Особливість функціонування ринку інвестування полягає в обмеженнях стосовно операцій банків із цінними
паперами, оскільки саме ці фінансові інструменти є оптимальними активами для розміщення коштів ІСІ. Отож,
саме небанківський сектор ринку спільного інвестування в цій країні набув значних масштабів розвитку [4, с.
192].
Особливістю інвестиційної сфери Німеччини є єдине для банків і інших фінансових інститутів на ринку
цінних паперів законодавство. Нагромадження активів інститутів спільного інвестування відбувається за
рахунок продажу інвестиційних сертифікатів, а розміщення здійснюється у цінні папери (строкові, похідні),
нерухомість, частки у капіталі підприємств, а також їм дозволено надавати кредити під заставу [4, с. 193].
Дані Української асоціації інвестиційного бізнесу [2] свідчать про те, що питома вага чистих активів
відкритих інвестиційних фондів у ВВП в США дорівнює 81,4%, Франції – 63,1%, Бразилії – 46,9%,
Великобританії – 38%, Китаї – 6,2%, Росії – 0,3%, у середньому по світу – 39,3%. В Україні цей показних
складає лише 0,03%.
Варто зазначити, що у 2007 р. Україну обрано 27-м членом Регіонального комітету країн Європи, а
Українська асоціація інвестиційного бізнесу впроваджує GIPS (The Global Investment Performance Standards) –
стандарти організації даних і подання звітності за підсумками інвестиційної діяльності [2]. Це дозволить
верифікувати ІСІ і покращити стан інвестування в Україні, проте для такого поліпшення потрібні й інші
чинники, приміром, довіра до ринку цінних паперів та якісність фінансових інструментів на вищесказаному
ринку.
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Отже, інститути спільного інвестування є важливими фінансовими посередниками у міжнародному
контексті. Зважаючи на тенденцію глобалізації, в Україні є перспективи розвитку ІСІ, що дасть змогу
активізувати фондовий ринок та зміцнити національну економіку.
1. Закон України «Про інститути спільного інвестування від 05.07.2012 № 5080-VI // Відомості
Верховної Ради України. – 2013. - №29. – C. 337. 2. Аналітичні огляди ринку спільного інвестування
[Електронний ресурс] / Українська асоціація інвестиційного бізнесу. – Режим доступу :
http://www.uaib.com.ua/analituaib.html. 3. Криниця С. О. Інститути спільного інвестування: природа, проблеми і
перспективи розвитку / О. С. Криниця // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. –
2013. - № 3(18). – С. 208-214. 4. Незнайко Д.В. Зарубіжний досвід діяльності інститутів спільного
інвестування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 10. - Суми. - 2014.С.191-201.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ НА МАКРОРІВНІ
Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення
фінансового менеджменту. Його роль полягає в застосуванні наукових принципів, засобів та форм організації
грошових відносин підприємства, спрямованих на управління його фінансово-господарською діяльністю.
На сучасному етапі роль фінансового менеджменту постійно зростає. Особлива увага менеджерів
зосереджується на пошуку шляхів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів та інвестуванні
коштів у найменш ризиковані проекти.
Варто відмітити, що ефективний фінансовий менеджмент, заснований на взаємопов’язаній системі
принципів, сприяє формуванню злагодженої системи управління, взаємозв’язку різних сфер управління
підприємством, зростанню ресурсного потенціалу підприємства, його продуктивності та забезпечує постійне
накопичення власного капіталу [1, с.16; 2, с.23]. Тому, урахування принципів фінансового менеджменту на
підприємствах буде сприяти підвищенню ефективності його діяльності.
Роль фінансового менеджменту на макрорівні розкривають його функції: управління розподільчою та
контрольною функціями, до того ж одночасно. Кожна фінансова операція передбачає розподіл суспільного
продукту та національного доходу і контроль за таким розподілом.
Суть управління розподільчою функцією полягає в розподілі національного доходу, коли створюються
основні, або первинні доходи. Їх сума дорівнює національному доходу. Первинні доходи формуються при
розподілі національного доходу серед учасників матеріального виробництва.
Їх поділяють на дві групи:
1) заробітна плата працівників, доходи фермерів, інших робітників, зайнятих у сфері матеріального
виробництва;
2) доходи підприємств сфери матеріального виробництва.
Оскільки первинні доходи не утворюють суспільних грошових фондів, необхідних для розвитку
пріоритетних галузей господарювання, забезпечення обороноздатності країни, задоволення матеріальних та
культурних потреб населення, необхідний подальший розподіл або перерозподіл національного доходу, який
пов'язаний з: міжгалузевим і територіальним перерозподілом засобів в інтересах найбільш ефективного й
раціонального використання доходів та нагромаджень підприємств, наявністю поряд з виробничою
невиробничої сфери, в якій національний дохід не створюється, перерозподілом доходів між різними
соціальними групами населення [3].
Кінцевою метою розподілу й перерозподілу національного доходу і ВВП, які здійснюються за допомогою
фінансового менеджменту, є розвиток продуктивних сил, створення ринкових структур економіки, зміцнення
держави, забезпечення високого рівня життя населення. Оскільки фінансовий менеджмент є інструментом
формування та використання грошових доходів і фондів, вони об'єктивно відображають розподільчий процес.
Управління контрольною функцією фінансового менеджменту виявляється в контролі за розподілом
ВВП за відповідними фондами та їх використанням відповідно до цільового призначення. У сучасних умовах
фінансовий контроль повинен забезпечити розвиток суспільного й приватного виробництва, підвищення якості
праці в усіх ланках господарювання. Він охоплює виробничу та невиробничу сфери і спрямований на
поліпшення економічного стимулювання, раціональне й економне витрачання матеріальних, трудових,
фінансових та природних ресурсів, скорочення невиробничих витрат тощо [4].
Одним з важливих завдань управління фінансовим контролем є перевірка дотримання законодавства з
фінансових питань, своєчасності й повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетом, податковими
органами, банками, а також взаємних зобов'язань підприємств щодо розрахунків і платежів. Управління
контрольною функцією виявляється також через багатогранну діяльність фінансових органів. Працівники
фінансової системи здійснюють фінансовий контроль у процесі фінансового планування, при виконанні
доходної та витратної частин бюджетної системи.
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Підсумовуючи викладене вище, варто зазначити, що ефективне управління діяльністю підприємства
значною мірою визначається рівнем розвитку та забезпечення фінансового менеджменту. Це питання є
особливо актуальним, коли відбуваються докорінні зміни в галузі фінансових відносин, ускладнення ринкової
ситуації, постійна зміна зовнішніх і внутрішніх чинників.
1. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент / І.О. Бланк. – К. : Ельга, 2008. – 724с. 2. Фінансовий
менеджмент: інтегрований навч. посіб. [електронна навчальна система на компакт-диску] / [Л. О. Омелянович, О. В. Хістєва, О. В. Чайковська, О. М. Зєрова]. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 209 с. 3. Школьник І.О.
Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / І.О. Школьник. – Суми, 2009. – 346 с. 4. Партин Г.О. Фінансовий
менеджмент: навч. посіб. / Г.О. Партин, Н.Є. Селюченко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Видавництво
Львівської політехніки, 2011. – 348 с.
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ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ: РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У сучасних умовах важливу роль у фінансовій системі будь якої країни відіграють фінансові
посередники, які є ключовими фігурами на всіх сегментах ринку та являються основними учасниками, які
забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів.
Тому дослідження ролі та основних проблем розвитку інституту фінансового посередництва на сьогодні в
Україні є актуальним питанням.
Згідно з Господарським кодексом України фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з
отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансові
посередники – це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи, небанківської системи,
кредитні інститути, а також контрактні фінансові інститути [1].
Особливість фінансового посередництва в Україні полягає в тому, що їх діяльність знаходиться на стадії
розвитку і характеризується неповнотою та незавершеністю у кожному її елементі.
Серед основних причин відсталого розвитку посередництва на фінансовому ринку України виділяють:
історичні передумови, наявність ознак політичної, економічної, фінансової криз, відсутність системної
законодавчої бази щодо посередництва, низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних посередників
порівняно з зарубіжними, а також недосконалість регіональної інфраструктури [2].
Недовіра населення до діяльності фінансових посередників залишається актуальною проблемою для
національної економіки, адже при цьому неможливо в повній мірі використовувати заощадженні кошти
фізичних осіб для розвитку народного господарства, які за оцінками експертів становлять від 20 до 40 млрд.
дол. і можуть бути залучені як внутрішнє джерело фінансових ресурсів.
Також однією з проблем на шляху розвитку посередництва є наявність незначних обсягів заощаджень.
Для вирішення цієї проблеми в Україні необхідно вжити заходів щодо підвищення життєвого рівня населення,
їх доходів, а також доходів господарюючих суб’єктів [3].
Важливе значення та вплив на фінансовий ринок країни здійснює держава, тому виникає необхідність
створення системної законодавчої бази, формування сприятливого середовища для підвищення
конкурентоспроможності фінансових посередників, а також здійснення міжнародного співробітництва для
обміну досвідом. Тому актуальним залишається розроблення стратегії розвитку державних банків, державних
фінансово-кредитних установ, страхових компаній та інших інституцій фінансової інфраструктури [3].
Крім цього, варто зазначити, що фінансове посередництво в Україні представлене в основному банками.
Тому одним із основних напрямів розвитку є забезпечення ефективного функціонування небанківських
фінансових установ: фінансових компанії, ломбардів, страхових компаній, інших кредитних установ та
кредитних спілок. В Україні cтаном на 31.12.2014 року налічується 2087 одиниць небанківських фінансових
установ, їх загальні активи складають 126,6 млрд. грн.[4].
Подальша концепція розвитку небанківських фінансових установ повинна передбачати системні зміни в
роботі українського ринку фінансових послуг, становлення повноцінно розвинених фінансових установ,
формування надійних механізмів захисту коштів громадян та інвесторів, створення дієвої системи захисту прав
споживачів небанківських фінансових послуг та покращення інвестиційного клімату в Україні [4].
Підсумовуючи, можна сказати, що фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні
ефективного функціонування фінансового ринку. Створення збалансованого й ефективного механізму
фінансового посередництва в Україні буде свідчити про кардинально новий ефективний етап розвитку
фінансового ринку країни.
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.; 2. Ксьондз С.М. Актуальні проблеми розвитку
посередництва на фінансовому ринку України / С.М. Ксьондз, Л.О.Матейко // Хмельницький національний
університет. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/index.php?s=%EF%25&paged=136;
3. Клец А.А. Роль фінансових посередників на фінансовому ринку / А.А. Клец, І.В.Кравцова // Донецький
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державний
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управління.
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Economics/3_136529.doc.htm; 4. Звіт про діяльність Національної
комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nfp.gov.ua/content/richni-zviti-nackomfinposlug.
Терлецька Л.Т.
гр. ФК-43
Науковий керівник - д.е.н., проф. Шкварчук Л.О.
ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
Грошовий обіг має велике принципове значення для здійснення в будь-якій державі всіх економічних
процесів. Управління грошовим обігом здійснюється державою передусім в особі Національного банку України
на реалізацію його конституційної функції із забезпечення стабільності національної грошової одиниці.
Постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 року № 210 «Про встановлення граничної
суми розрахунків готівкою» встановлено обмеження щодо готівкових розрахунків протягом дня: для
підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 000 гривень; для фізичної особи з
підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі 150 000 гривень; для
фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі
150 000 гривень. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 150 000 грн.,
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або перерахування
коштів на поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній
валюті) [1]. Важливим сьогодні є створення умов для збільшення безготівкових розрахунків шляхом
упровадження інноваційних платіжних продуктів і розвитку електронних платежів та їх інфраструктури.
Залучення коштів до банківсько системи зумовить зменшення обмеження на розрахунки готівкою до рівня 50
тис. грн., адже на початок вересня 2015 року поза банками обліковувалося 276 млрд. грн.
Однією з основних тенденцій Комплексної програми розвитку фінансового сектора України до 2020р. [2]
є максимальний розвиток в Україні систем безготівкових розрахунків. Національний банк України втілить в
життя концепцію політики готівкового обігу, що спрямовується на ефективне, безперебійне та безпечне
проведення операцій із готівкою, а також призведе все на поступове зниження долі готівкового обігу на користь
безготівкового шляхом забезпечення доступу до ринку міжнародних систем інтернет-розрахунків, а також
створення умов щодо збільшення безготівкових розрахунків через впровадження інноваційних платіжних
продуктів та розвитку електронних платежів. Забезпечення єдності грошової системи, відносної сталості
грошової одиниці і еластичності грошового обігу призведе до стабільності зростання економіки. На загальний
рівень цін та зайнятість населення не впливає стабільність грошової одиниці й еластичність грошового обігу,
єдність грошової системи, що є одним з фундаментальних принципів грошової політики. Скорочення розміру
готівкового обігу призведе до збільшиться обсягу безготівкових розрахунків та залучення додаткових ресурсів
для кредитування економіки, що безпосередньо вплине на організацію грошової системи держави. Зростання
безготівкових розрахунків збільшить надходження фінансових ресурсів суб’єктів національної економіки в
банківську систему та підвищить ліквідність банків. В більшості розвинутих сфера застосування готівкових
коштів у функції засобів обігу і платежу з ринковою економікою обмежена. Основна частина розрахунків і
платежів (93 - 95 %) здійснюється без використання готівки і лише незначна (5 - 7 %) – готівкою [2].
Розрахунки в безготівковій формі є безпечними для клієнта та дають змогу зменшити витрати держави та
банків на готівковий обіг. Також важливим позитивним ефектом є зростання споживання, адже відбудиться
збільшення безготівкових платежів .
Ефективність реформ буде досягнута шляхом проведення комплексних змін: у регуляторах фінансового
сектору, шляхом створення відповідних умов для ефективного нагляду та впливу, зміцнення стійкості
фінансової системи країни, зростання її кредитного та інвестиційного потенціалу.
Скорочення готівкового обігу позитивно вплине на економіку країни, відбудяться додаткове зростання
ВВП та надходжень до державного бюджету, додатковий ресурс для кредитування економіки, зменшення
обсягів тіньової економіки, дієва боротьба з корупцією, збільшення прозорості фінансових потоків
кредитування економіки в національній валюті та зниження обсягів готівкової іноземної валюти, яка перебуває
поза банківською системою. За рахунок збільшення обсягу безготівкових платежів інформація про особу, якою
володітимуть органи державної влади, буде більш повною, а це буде перший крок на шляху до боротьби з
заробітними платами в конвертах, спрямований на наповнення бюджету за рахунок подохідного податку.
1. Постанова "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013 №210; 2.
Постанова правління Національного банку України "Комплексна програма розвитку фінансового сектору
України до 2020 року" від 18.06. 2015 року № 391; 3. Причини обмеження готівкових розрахунків у 150 тис. грн.
/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.dtkt.ua/ua/finance/bank-system/2548. – Назва з екрана
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Федорів В.М.
гр. ФК-41
Науковий керівник – ас. каф. фін. Познякова О.І.
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах реформування фінансової системи України особливо актуальною виступає проблема
функціонування та розвитку недержавних пенсійних фондів. Старіння населення та ускладнення економічної
ситуації зумовлюють необхідність розвитку недержавних пенсійних фондів, які б брали активну участь у
перерозподілі тимчасово вільних коштів, та забезпечували б доходами їх учасників після виходу на пенсію. В
Україні недержавні пенсійні фонди почали створюватись у 2004 р після прийняття Закону України «Про
недержавне пенсійне забезпечення», але незуміли розвинутись і набути популярності. Сьогодні, в умовах
економічних реформ, постає необхідність розвитку недержавних пенсійних фондів, які б поєднали іноземний
досвід з особливостями соціально-економічного розвитку України.
В США недержавне пенсійне забезпеченнямайже повністю витіснило державне і розвивається
випереджаючими темпами. В Мексиці існують лише приватні недержавні пенсійні фонди. Досить розвинена
система недержавного пенсійного забезпечення в Польщі, де впроваджується загальнообов’язкова
накопичувальна система [1]. На думку автора, найоптимальнішим шляхом реформування пенсійної системи
України, є шлях обраний Польщею, адже крім того, що ця держава є нашим сусідом із схожим державним
устроєм і ментальністю людей, вона показала значні успіхи у розвитку недержавних пенсійних фондів, які
також є одним із основних інвесторів на фінансовому ринку.
Недержавні пенсійні фонди мають статус неприбуткової організації, що функціонує та провадить
діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з
подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного
фонду [2]. Від участі у недержавних пенсійних фондах виграють як роботодавці, так і працівники. Зокрема, для
працівників з’являється додаткова пенсія, можливість пенсійних накопичень за рахунок роботодавців,
самостійний вплив на розмір пенсійних накопичень. Для роботодавців - це можливість підвищити власний
імідж, додатковий стимул для праці на підприємстві, створення довгострокового пенсійного ресурсу у формі
пенсійних активів[3, с.80-81].
Станом на 09.09.2015 р в Україні налічується 73 недержавні пенсійні фонди ( на 31.12.2014 – 76, на 31.12.2013
- 81). Проаналізуємо деякі показники діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні у таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів

Показники
Кількість укладених пенсійних
контрактів, тис. шт.
Загальна кількість учасників НПФ,
тис. осіб
Пенсійні внески, всього, млн. грн.
Кількість учасників, що отримали/
отримують пенсійні виплати, тис.
Осіб

Станом на
31.12.2012

Станом на
31.12.2013

Станом на
31.12.2014

Темпи приросту, %
станом на
станом на
31.12.2013/
31.12.2014/
станом на
станом на
31.12.2012
31.12.2013

61,4

61,4

55,1

0,0%

-10,3%

584,8

840,6

833,7

43,7%

-0,8%

1 313,7

1 587,5

1 808,2

20,8%

13,9%

66,2

69,0

75,6

4,2%

9,6%

Примітка: складено на основі джерела [4]
Проаналізувавши таблицю 1 бачимо, що незважаючи на зменшення пенсійних фондів та кількості
укладених контрактів, поступово збільшується кількість учасників (невеликий спад в 2014 р), пенсійні внески
та учасники що отримують пенсійні виплати. Хоча кількість пенсійних фондів зменшується, їх операції
збільшується, що свідчить про ефективну роботу надійних пенсійних фондів і поступове закриття збиткових та
неефективних.
Підсумовуючи, можна зробити висновок, що недержавні пенсійні фонди мають чималі перспективи на
українському ринку. Однак, існує ряд перешкод, які суттєво гальмують розвиток недержавних пенсійних
фондів, а саме, незначна проінформованість громадян, низька довіра в умовах нестабільності економіки.
Важливо створити нормативно-правову базу для ефективного функціонування недержавного пенсійного
забезпечення, що дасть змогу розвинутись не тільки новому інвестиційному ресурсу для країни, але й
лояльному суспільству.
1. Недержавні пенсійні фонди: світовий досвід та українські реалії / О. С. Сташкевич // Вісник
соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 3(2). - С. 213-219. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Vsed_2013_3(2)__34.pdf 2. Недержавні пенсійні фонди як учасники інвестиційного ринку / І. Б. Хома, М. З.
Лопадчак // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.10. - С. 289-295. - Режим доступу:
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http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.10_50.pdf 3. Фінансовий ринок: навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К.:
Знання, 2013. – 382 с. 4. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
[Електронний ресурс]– Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/rzviti-nackomfinposlug.html.
Цікайло М.А.
гр. Ефім-13
Науковий керівник – д.е.н., проф. каф. фінансів Хома І. Б.
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Дослідження практики господарювання як економічно-розвинених країн, так і країн, що розвиваються, свідчить
про зростання активності застосування різних форм партнерства держави та приватного сектору в різноманітних
галузях. Це пояснюється багатьма прикладами успішного вирішення проблем не тільки в галузях інфраструктури, а й у
стратегічних сферах, що раніше перебували виключно в державній монополії. У західній практиці така взаємодія
отримала назву Public-Private Partnership (PPP), тобто державно-приватне партнерство (ДПП) [1, c. 1].
В Україні розвиток партнерських відносин держави і бізнесу знаходиться на початковій стадії, зокрема
не сформовано інститути та інституціональне середовище державно-приватного партнерства. Тому особливої
актуальності набуває дослідження передового досвіду розвинутих країн у цій сфері та його адаптація до
вітчизняних реалій [2, c. 44] (собливості здійснення ДПП у деяких країнах наведено в таблиці 1).
Таблиця 1
Особливості здійснення ДПП у деяких економічно-розвинених країнах
Країна
Великобританія
Сполучені Штати
Америки
Німеччина
Італія

Особливості ДПП
Реалізація проектів у сфері соціальної інфраструктури.
Більшість проектів здійснення органами місвої влади. ДПП
має велике значення для підвищення стандартів надання
послуг державним сектором країни
ДПП особливо поширене на муніципальному рівні
державної ієрархії. Функціонує Національна рада з ДПП
Створення агенств розвитку на початку 90-х років, що
об'єднали державних і приватних партнерів для відновлення
занедбаних земель
ДПП використовується як інструмент економічногосоціального розвитку. Концесії є найбільш поширеною
формою партнерства

Сфери застосування та об'єкти
ДПП
Медицина,
освіта,
сектор
житлово-соціального найму та
транспортний
Освіта, експлуатація парковок
Відновлення,
інфраструктури
Лікарні,
галузь

міської

житлово-комунальна

Джерело: побудовано за даними [3, c. 54]

Як бачимо, в європейській практиці існує безліч прикладів ефективної взаємодії державного і приватного
секторів, на що свідчать не лише вироблені механізми розширення ресурсної бази й мобілізації невикористаних
резервів для фінансування проектів ДПП, а й соціально-економічний розвиток країн загалом.
Так, Делмон Дж. виділив три найбільш поширених джерела фінансування інфраструктурних проектів [4]:
- державне фінансування, при якому держава залучає позичкові кошти і надає їх проекту через
кредитування кінцевого позичальника, гранти, субсидії або гарантії за борговими зобов'язаннями.
- корпоративне фінансування, при якому компанія залучає позичкові кошти, використовуючи свою
кредитну історію та діючий бізнес, і використовує їх для інвестування в проект.
- проектне фінансування, при якому прямі кредити без права регресу або з обмеженим правом регресу
надаються безпосередньо створюваній проектній компанії.
Характерними рисами проектного фінансування, як механізму, що представляє цінність для проектів
ДПП є орієнтування на проект, комплексний підхід до реалізації конкретного інвестиційного проекту. Об'єктом
інвестування є проект, а не господарююча одиниця; правова, організаційна і фінансова ізоляція проекту, що
реалізується від інших проектів, в яких беруть участь одні і ті ж компанії, щоб забезпечити прозорість
фінансових та інших результатів, а також гарантувати збереження балансу підприємств, оскільки вартість
проекту ніяк не загрожує основній діяльності підприємства; середньострокове та довгострокове кредитування;
консолідація фінансових інструментів різних ринкових і фінансових інститутів [5].
Таким чином, розроблення ефективного фінансового механізму ДПП на основі досвіду зарубіжних країн
сприятиме інвестиційній діяльності, фінансуванню інфраструктурних проектів, формуванню єдиної державної
політики у сфері правового регулювання взаємодії державних і приватних партнерів та основних принципів
його реалізації в Україні. Це забезпечить соціально-економічний розвиток країни, що особливо важливо для
реалізації стратегічних національних пріоритетів України.
1. Безбах Н.В. Використання зарубіжного досвіду в розвитку державно-приватного партнерства в
Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bezbach.pdf. 2.
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Длугопольський О.В. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України / О.В.
Длугопольський, А.Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки - №3 (129), 2012. 3. Гриценко Л.Л.
Концептуальні засади державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко // Вісник СумДУ. Серія “Економіка”
- №3, 2013. 4. Федорків І.І. Особливості фінансування проектів державно-приватного партнерства
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // Розвиток фінансових послуг у контексті нової фінансової
архітектури: Всеукр. форум студ. науки .(Київ, 14-15 травня 2015 р.): тез доп. / відп. ред. Н.П. Шульга – К.:
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 5. Жук В.П. Фінансова схема проектів державно-приватного партнерства
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=418.
Шевців С І.
гр. ФК-41
Науковий керівник – д.е.н., проф. Шкварчук Л. О.
ФОНДОВІ БІРЖІ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Центральною ланкою фондового ринку виступає фондова біржа. Діяльність фондової біржі передбачає
організацію укладання угод купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних інструментів. Вона виконує активну
участь у реалізації процесів мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів. Саме тому фондові
біржі відіграють суттєву роль в економічній та фінансовій системах країни і дослідження їх стану та проблем
розвитку в Україні є надзвичайно актуальним.
Фондова біржа – спеціалізована організація, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів в
одному приміщенні для проведення торгів, створює умови для концентрації попиту та пропозиції, розширення
ринку[3, c.171].
Щоб уявити стан фондового біржового ринку України потрібно розглянути тенденції його розвитку за
останній період часу. За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів з цінними
паперами протягом січня-липня 2015 становив 204,68 млрд грн. Порівняно з даними аналогічного періоду 2014 обсяг
біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі зменшився на 15,81% (або на 38,44 млрд грн).
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом січня-липня
2015 зафіксовано з:
- державними облігаціями України – 186,17 млрд грн (90,95% від загального обсягу біржових контрактів
на організаторах торгівлі);
- облігаціями підприємств – 6,33 млрд грн (3,09% від загального обсягу біржових контрактів на
організаторах торгівлі)[4].
Фондовий біржовий ринок України на кінець серпня 2015 року представлений 10 біржами, проте лише
дві – «ПФТС» та «Перспектива» станом на 31.08.15 р. відзначалися істотними обсягами торгів, контролюючи
більш ніж 95,33 % вартості біржових контрактів. Протягом серпня 2015 року фондова біржа Перспектива
уклала(виконала) 11,87 млрд. контрактів з цінними паперами, а ПФТС – 4,26 млрд. контрактів. Решта
фондових бірж продемонстрували гірші результати, зокрема фондова біржа ІННЕКС уклала 157,9 тис.
контрактів,а УМФБ – жодного[4]. Це свідчить про те, що потрібно підвищувати ефективність діяльності
фондових бірж, які значно відстають від фондових бірж лідерів за обсягами укладених біржових контрактів з
цінними паперами. В іншому випадку потрібно зменшити їх кількість.
Важливою проблемою біржового фондового ринку України є те, що частка укладених біржових контрактів з
цінними паперами є значно меншою ніж у розвинутих країнах. Порівняно із країнами з розвиненою ринковою
економікою рівень потужності розвитку фондових бірж України, показником якого є співвідношення частки
капіталізації лістингових компаній до ВВП країни, дещо низький і становить лише 19,7% сукупного ВВП, тоді як
найбільш розвинений акціонерний капітал у Великобританії – 122,2 %, США – 114,9 %.
Фондовий ринок України характеризується незначною часткою організованого ринку, що проявляється в
тому, що основна маса операцій здійснюється на позабіржовому ринку. Це також стримує розвиток фондових
бірж. Частка біржового ринку в загальному обсязі торгів на ринку цінних паперів є досить низькою – 26,59 %.
Це свідчить про те, що позабіржовий ринок в Україні користується більшою популярністю і створює
конкуренцію фондовим біржам, адже його частка становить 73,41% [5].
Іншими не менш важливими проблемами діяльності фондових бірж України є: низький рівень
ліквідності, що є результатом незначного обсягу операцій на біржовому ринку; недостатня капіталізація ринку,
причиною чого є те, що підприємства не розглядають фондовий ринок як доступне джерело дешевих
фінансових ресурсів; непрозорість ринку, інформація щодо біржової діяльності є дуже обмежена; дефіцит
фінансових ресурсів та несприятливий інвестиційний клімат [1, c. 74].
Українське законодавство не передбачає створення саморегулівних організацій для суб’єктів, що
спеціалізуються на організації торгівлі цінними паперами та депозитарній діяльності. Це також гальмує
розвиток фондового ринку, не дає можливості біржам проводити весь спектр операцій з їхнього арсеналу і
брати участь у законотворчості [2, c. 10].
Отже, можна стверджувати,що проблема розвитку фондових бірж України є досить важливою і
потребує вирішення. Вирішити існуючі недоліки можна шляхом популяризації фондової біржі; підвищення
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рівня ліквідності, інформаційної прозорості; зниження рівня спекуляцій; а також удосконалення державного
регулювання та саморегулювання на фондовому біржовому ринку.
1. Безвух, С.В. Фондовий біржовий ринок України: стан, тенденції, проблеми і заходи [Текст] / С. В. Безвух
// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – № 5, т. 1. – С. 69-74. 2. Парсяк В.
Н. Державне регулювання біржового сегменту фондового ринку: реалії та перспективи / В. Н. Парсяк, К. Д.
Немолюк, А. Г. Щербина // Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування. - 2014. - № 1. - С.
6-11. 3. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. – К: Знання,2013.- 382 с. 4.Офіційний сайт
національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.nssmc.gov.ua/ 5. Річний звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України за 2014
рік. «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання» [Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://www.nssmc.gov.ua/user _files/content/58/1434454281.pdf.
Шелест К.О.
гр. ФК-42
Науковий керівник – д.е.н., проф. Шкварчук Л. О.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ : ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ
Державний борг – невід’ємна складова національної економіки, яка дає змогу об’єктивно здійснити
аналіз і оцінку конкурентоспроможності країни впродовж певного періоду і сформувати її авторитет на
міжнародному рівні. У тих чи інших обсягах він може бути або стимулятором інвестиційної активності та
економічного зростання, або ж чинником виникнення ризиків неотримання нових позик і невиконання
боргових зобов’язань . Тому існує «безпечний рівень» державного боргу.
Безпечний рівень державного боргу – це співвідношення обсягу державного боргу до ВВП при якому
зберігається достатня здатність до виконання фінансових зобов’язань [1].
Науковий співробітник відділу управління державним боргом Башко В. Й., використовуючи рівняння
Гомперця встановив, що:
• безпечний рівень державного боргу становить 35% ВВП,
• безпечний рівень обслуговування державного боргу – 2,9 % ВВП,
• а безпечний обсяг погашення 6,2 % ВВП .
Згідно з досвідом міжнародних країн, вважається, що показники державного та гарантованого державою
боргу сягають свого критичного значення тоді, коли підходять до такої межі, де держава не має іншого виходу
крім як припинити займатись обслуговуванням загального боргу. Також вона займається винесенням питань
кредиторам про здійснення процесів його реструктуризації або ж взагалі списання.
Якщо аналізувати структуру державного та гарантованого державою боргу в Україні (табл. 1), то слід
відзначити переважання в їх складі зовнішнього боргу, що несе в собі значні валютні ризики, які й
реалізувалися повною мірою під час фінансової кризи. Аналізуючи темпи зростання державного боргу за
останні п’ять років, можна зробити висновок, що державні запозичення мають чітку тенденцію до зростання.
Отже, ці кошти не спрямовувалися на модернізацію економіки та не сприяли економічному зростанню [2] .
Для більш об’єктивного аналізу боргової залежності України і визначення її причин протягом останніх 5ти років розглянемо величину загальної суми державного і гарантованого державного боргу у динаміці, що
дозволить якісно оцінити і запропонувати можливі варіанти шляхів вирішення цієї проблеми (табл. 1).
Таблиця 1
Державний та гарантований державою борг України за 2010-2015 роки (млрд. грн.)
31.12.10

31.12.11

31.12.12

31.12.13

31.12.14

30.06.15

Загальна сума державного та
гарантованого державою боргу

432, 303

473, 184

515, 510

584, 786

1 100, 832

1 438, 180

Державний борг

323, 475

357, 273

399, 218

480, 218

947, 030

1 208, 841

Внутрішній борг

141, 662

161, 467

190, 299

256, 959

461, 003

491, 723

Зовнішній борг

181, 813

195, 806

208, 918

223, 259

486, 026

717, 118

Гарантований державою борг

108, 827

115, 911

116, 292

104, 567

153, 802

229, 338

Внутрішній борг

13, 895

12, 303

16, 211

27, 129

27, 863

26, 804

Зовнішній борг

94, 932

103, 607

100, 080

77, 438

125, 938

202, 533

* Складено на основі джерела [3].

Згідно з даними таблиці 1, темпи приросту загального боргу динамічно зростають . У 2014 році його
обсяг збільшився аж на 88,25% порівняно з 2013 р.
Основними факторами впливу на таке зростання є :важка політична криза та військовий конфлікт;
глибока економічна рецесія, викликана необхідністю переформатування економічних зв’язків, пов’язаних із
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втратою економічного вкладу АРК, частини Донецької та Луганської областей; необхідність бюджетної
підтримки державних підприємств та банків шляхом збільшення їх статутних капіталів [4].
Отже, збільшення приросту загального державного боргу України з року в рік супроводжувалось
високими валютними ризиками, проблемами із рефінансуванням боргів минулих років і їх тиском на державні
фінанси. Тому очевидно, що вирішити таку ситуацію можна шляхом стабілізації політичного клімату в країні;
визначення напрямку боргової стратегії; припинення наступних запозичень, підтримання дефіциту бюджету в
прийнятних рамках; врегулювання податкової політики; сприяння розвитку внутрішнього ринку.
1. Башко В.Й. Безпечний рівень державного боргу [електронний ресурс] - Режим доступу :
http://ecofin.org.ua/wp-content/uploads /2012/12/debt-ratio. pdf. 2. Сизранцев Г. О. Управління державним боргом
України: проблеми та напрями оптимізації [електронний ресурс]/ Г. О. Сизранцев//БізнесІнформ №12. - 2013 –
Режим доступу : file:///c:/users/user/downloads/binf_2013_12_ 10.pdf. 3.Офіційний сайт Міністерства фінансів
України [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.minfin.gov.ua. 4. Лондар Л. П. Аналіз сучасного
стану державного боргу та ключові напрями забезпечення боргової безпеки України [електронний ресурс]/ Л.
П. Лондар// серія «економіка» № 48. - 2015 - http://www.niss.gov.ua/public/file/2015_analit/ derzh _ borg.pdf
Ярещенко Л.Б.
гр. ФК-41
Науковий керівник – д.е.н., проф. Шкварчук Л.О.
БІТКОЙН ЯК НОВИЙ ВИД УНІВЕРСАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ
Гроші є універсальною платіжною системою, яку вважають найзручнішим та економічно обґрунтованим
фінансовим інструментом. Однак, в 21 столітті виникла потреба у новій, неприв’язаній до жодної країни,
валюті. Так в 2009 році Сатосі Накамото представив у своєму самоопублікованому документі криптовалюту
Біткойн, якою сьогодні користуються безліч людей з різних країн світу.
Біткойн – цифрова валюта з відкритим кодом. Вона не має централізованого управління та емітентів, а
самі дані про переміщення коштів зберігаються у розподіленій базі даних. Для того, щоб запобігти можливості
трати чужих грошей або використання своїх коштів двічі використовуються криптографічні методи.
Монета Біткойн є унікальною та не відтворюваною. Користувачі зберігають криптографічні ключі до
своїх власних грошей локально на комп'ютері і проводять транзакції безпосередньо один з одним через
пірингову мережу, перевіряючи за допомогою мережі достовірність грошових переказів. Фізично, кожна
монета в системі має свій унікальний ключ. При здійсненні транзакції користувач додає до монети відкритий
ключ адресата і підписує її своїм особистим закритим ключем. Щоб виключити подвійне списання однієї
монети, всі транзакції транслюються іншим учасникам, а повний список транзакцій в анонімному вигляді
зберігається в розподіленій мережі. При кожній новій транзакції ключі перевіряються за списком попередніх
транзакцій [1].
Як і будь-яка інша валюта, Біткойн має свій курс, динаміку якого відображено на рис.1.

Рис.1. Динаміка курсу долара США до Біткойн (USD/BTC)
Коли Біткойни лише з’явилися, можна було купити 1309.03 монет за $1. Станом на 22.09.2015р. 1 Біткоін
коштує 234,51$[2].
На сьогоднішній день кількість монет в обігу становить трохи більше 1 млн. Фактично Біткойн – це
хмарна мережа розподілених обчислень. Дохід в даній системі монетизується за рахунок валюти, цінність якої
забезпечує електрична енергія та робота процесора, тобто номінал однієї монети дорівнює певній кількості
процесорного часу. На практиці вартість її визначається співвідношенням біржових пропозиції та попиту, що
впливає на необхідні комп’ютерні ресурси для генерації монети [1].
Однак, як і будь-яка платіжна система, Біткойн має свої переваги та недоліки. Основним і єдиним
вагомим недопрацюванням даної програми є сильний вплив новин про криптовалюту. Майже всі підйоми і
падіння курсу були зумовлені оголошеннями різного роду заяв урядів країн світу, що створювало проблеми у
101

короткостроковому періоді. Так, наприклад, НБУ видало роз’яснення щодо правомірності використання в
Україні "віртуальної валюти/криптовалюти" Bitcoin, в якому йдеться про те, що:
ü платіжні системи, щоб працювати в Україні, повинні бути зареєстровані в НБУ;
ü ніякі банки або інші юридичні особи не звертались в НБУ з приводу реєстрації Bitcoin;
ü НБУ застерігає українців від використання такої системи [3].
Всупереч недолікам, Біткойн швидкими темпами заповнює ринки найбільш розвинених країн світу.
Відкритий код криптовалюти, відсутність інфляції, пірингова мережа (ні банки, ні податкові, ні держава не
можуть контролювати обмін грошей між гаманцями користувачів), безмежні можливості транзакцій
гарантують користувачам чесність всієї системи. Платежі здійснені в ній, неможливо скасувати, монети не
можна підробити, скопіювати або витратити двічі.
Засновник агентства з продажу Bitcoin в Україні Михайло Чобанян зазначає, що Bitcoin Foundation
Ukraine хоче вивести послуги на новий рівень і зробити їх доступними для більшої кількості користувачів .
"Щоб могли користуватися не тільки айтішники , але і мас-маркет , у тому числі юридичні особи",- каже його
менеджер. Дійсно, на сьогодні в Україні за допомогою криптовалюти можна розрахуватися за юридичні
послуги, за послуги замовлення квітів і навіть за покупку туристичної путівки[4].
Отже, якщо в реальному житті нам доводиться користуватися тією чи іншою валютою, залежно від
країни, в якій ми живем, то платіжна система не змушує користувачів Інтернету розплачуватись криптовалютою. Біткойн – це вільний вибір людей.
1. Біткойн : [Електронний ресурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Режим доступу :
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bitcoin; 2. Курс долара США до Біткойн (USD/BTC): [Електронний ресурс] //
Калькулятор – довідниковий портал. – Режим доступу : http://www.calc.ru/kurs-BTC-USD.html; 3. Роз’яснення
НБУ щодо правомірності використання в Україні "віртуальної валюти/криптовалюти" Bitcoin від 10.11.2014
р. №0435500-14: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0435500-14; 4.
Філіповський І.В. З Bitcoin по Україні: де можна розрахуватись криптовалютою: [Електронний ресурс] //
Інформаційне агентство. - Режим доступу : www.liga.net.

102

Секція 2
«Проблеми та перспективи розвитку фінансів суб’єктів підприємництва»
Андрушко О.Ю.
гр. ФК – 42
Науковий керівник – к.е.н., асист. Чушак А. М.
БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ УСУНЕННЯ
Негативні економічно-соціальні наслідки банкрутства комерційних банків країни значно масштабніші,
аніж наслідки банкрутства великих промислових підприємств. Адже неспроможність банківської установи
погасити свої зобов'язання призводить до збитків для клієнтів, вкладників, акціонерів та держави [1]. Коли ж
таке явище спостерігається для ряду банків за короткий проміжок часу, тоді може йти мова про неефективну
діяльність банківської системи в цілому.
В зв’язку з цим варто окреслити основні причини виникнення банкрутств комерційних банків. Значну
увагу дослідженням банкрутства банків приділяли Терещенко О.О., Кочетков В.М., Копилюк О.І., Вітлинський
В. та багато інших. Серед найважливіших, на нашу думку, варто виділити наступні:
1) неякісні активи;
2)
недосконалість планування, політики та управління;
3) зловживання інсайдерів;
4) несприятливі економічні умови;
5) відсутність правильного аудиту та контролю;
6) шахрайство, підтасовка звітних даних;
7) незабезпечені витрати [2].
Аналіз літературних джерел та стану банківської системи України за останні роки дозволив виділити
найбільш вагомі та розповсюджені причини та симптоми кризи діяльності банків. Такі причини є
притаманними для вітчизняних фінансово-кредитних установ та призводять до їх збитковості, втрати
ліквідності, а отже і фінансової кризи банків. Серед основних варто виділити:
дефіцит прибуткових банківських операцій;
нав’язування банкам фіскальних функцій, що відлякує нинішніх та потенційних клієнтів;
збільшення обсягу обов'язкових резервів, а отже, і частки активів, що не приносять доходів;
дефіцит прибуткових та неризикових інвестиційних проектів;
високі витрати, ризикована валютно-кредитна політика;
політична нестабільність [3].
Саме через такі причини у 2014 році з українського ринку були виведені 33 фінансові установи, серед яких були
такі банки, як «Форум», «Реал», «Брокбізнесбанк», «Меркурій», VAB Банк, «Citycommercbank», Всеукраїнський банк розвитку, БГ Банк, «Легбанк» «Промекономбанк», «Південкомбанк», «Західінкомбанк», «Автокразбанк» тощо. У підсумку цей рік став рекордним за кількістю збанкрутілих банків. У п’ятірку лідерів за неплатоспроможністю можна включити такі відомі банки як: VAB – кошти фізичних осіб 10,4 млрд. грн.; Банк «Форум» – 5,5
млрд. грн.; Брокбізнесбанк – 4,27 млрд. грн.; Південкомбанк – 2,9 млрд. грн.; CityCommerce Bank – 2,2 млрд. гривень.
Аналіз банківської системи України у 2015 ріці показав, що число збанкрутілих банків лише зросло і на
сьогоднішній день їх кількість становить 48 фінансових установ, до числа яких входять ПАТ КБ «Стандарт», ПАТ
«Златобанк», ПАТ «Енергобанк», ПАТ «КБ «Надра», банк “Фінанси та кредит” та інші.
Така ситуація вказує на необхідність впровадження змін в управлінні як вітчизняною банківською системою в
цілому, так і на рівні кожного окремого банку. Для налагодження ефективної роботи банківських установ необхідне
постійне визначення й прогнозування стану ринку банківських послуг, всебічне планування банківської діяльності й
оперативне управління фінансовими ресурсами банку.
Поліпшення стану банківських установ можливе за умови вирішення таких задач:
1) поліпшення управлінського контролю за банківськими операціями та структурними підрозділами банку;
2) здійснення адаптації кредитної політики до ринкових вимог і внутрішньобанківських потреб;
3) досягнення і дотримання надійної структури кредитного портфеля;
4) розробка заходів для підвищення ефективності роботи відділень і інших банківських підрозділів;
5) створення умов для ефективного управління активами і пасивами;
6) надання клієнтам комплексу високоякісних банківських послуг;
7) розробка стандартів в якості обслуговування клієнтів і забезпечення їх отримання;
8) планування ефективної маркетингової програми і її здійснення [4].
Отже, для покращення результатів діяльності кожного банку та недопущення до його кризового стану, на нашу
думку, слід приділяти більше уваги кредитній історії кожного клієнта, забезпеченості кредиту, диверсифікації клієнтської бази та неодмінно дотримуватись нормативів НБУ. Дотримуючись цих правил, банки зможуть забезпечити собі
основну базу для стабільної діяльності і звести до мінімуму ризик від можливої неплатоспроможності окремих клієнтів.
1. Успаленко В.І. Оцінка схильності банку до банкрутства : монографія / В.І. Успаленко, І.В. Зотов, Т.О.
Тохтамиш. – Х. : ХДТУБА, 2008. – 130 с. 2.Меньшова А.Ю. Причини виникнення та шляхи запобігання
банкрутства комерційного банку: монографія / А.Ю. Меньшова – Х,: ХДТУ – БА, 2013. – 146с. 3. Терещенко О.
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О. Фінансова санкція та банкрутство підприємств: навч. Посібник / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2012. –
412с. 4. Нідзельська І.А. Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення
фінансової кризи/ І.А. Нідзельська // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С.102.
Брошко М.І.
гр. ФК-42
Науковий керівник – к.е.н, доц. Кондрат І.Ю.
ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ БОНУС-МАЛУС ПРИ СТРАХУВАННІ
АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
Система бонус-малус – це сучасна система знижок, яка засто-совується у багатьох країнах Європи і
Азії, Африки і Латинської Америки, а питання доцільності її використання є одним із найбільш дискусійних у
страхуванні. Дослідженням питання обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності займається
К.О.Лібіх, О.М.Залєтов, О.О.Гаманкова. Найвідомішою публікацією результатів дослідження і застосування
системи бонус-малус в автострахуванні є книга Ж. Лемера, який вважає, що її основна мета полягає у кращому
розподілі індивідуальних ризиків, за якого кожен страхувальник сплачуватиме таку страхову премію, яка
відповідає його частоті настання страхових випадків [2].
Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів» [1] надає право кожному страховику застосовувати систему бонус-малус при розрахунку
страхових платежів. Страховик має право на зменшення суми страхових платежів з метою заохочення
власників транспортних засобів, які завжди забезпечують безаварійну експлуатацію своїх транспортних засобів
(бонус), або підвищення сум страхових платежів власникам транспортних засобів, через яких сталися страхові
випадки (малус). У цьому полягає сутність системи бонус-малус (СБМ), яку страховики розвинених країн світу
почали впроваджувати ще в 60-ті роки минулого сторіччя.
Узагальнимо переваги і недоліки використання системи бонус-малус при страхуванні
автотранспортних засобів в таблиці [2,3].
Таблиця
Переваги і недоліки застосування системи бонус-малус
Переваги
1.Застосування системи бонус-малус є правом, а не
обов’язком страховика.
2. Зменшення вартості страхової послуги для водіїв, які не
здійснювали ДТП.

3. - обережне використання водіями своїх транспортних
засобів;
- скорочення звернень до страховика і зменшення ДТП;
- найбільш точний розрахунок ступеня ризику і страхової
премії, яка б враховувала індивідуальні особливості водія.
4. Важливий інструмент маркетингу, який призначений для
залучення й утримання кращих водіїв.

Недоліки
1.Підвищувальний коефіцієнт для тих, хто раніше
здійснював ДТП.
2.Немає однозначного тракту-вання проблем:
- як повинен визначатися коефі-цієнт бонус-малус?
- страхувальнику чи транс-портному засобу присвоюється
клас бонус-малус?;
- чи має бути ліміт часу між закінченням одного та
початком нового договору страхування для того, щоб
збільшувати знижки та підвищувати клас бонус-малус?
3. Застосування необгрунтованих знижок і встановлення
страхових платежів, які є неадекватні ризику може
призвести до зростання неплатоспроможності компаній.
4. Можливість перетворення із способу заохочення
клієнтів в інструмент цінового демпінгу.

Зважаючи на всі недоліки, система бонус-малус - це засіб заохочення сумлінних водіїв і покарання тих,
хто часто потрапляє в ДТП. По-перше, для потенційних порушників за кермом стримуючим фактором є вже
тільки знання того, що страховий поліс стане дорожчим, якщо ДТП відбуваються з їхньої вини. По-друге, у них
буде стимул дотримуватися правил дорожнього руху. Тому у кожній країні повинна функціонувати система
бонус-малус, яка буде прийнятною для всіх учасників страхового ринку: страхової компанії, держави в особі
законодавчих і наглядових органів і, найголовніше, населення, яке виступає в ролі страхувальника.
1.Закон України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" від 01.07.2004 №1961-IV з подальшими змінами / [Електронний ресурс], –Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1961; 2. Ж.Лемер. Системы бонус-малус в автомобильном
страховании: Перев.с англ., изд. 2-е. – М.: Янус-К, 2003 – 259с.; 3. Машаро О.В. Принципи та проблеми
визначення коефіцієнту бонус-малус за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів // Ринок цінних паперів України. – 2013. – № 3-4. –
С. 93-98.
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РОЗВИТОК ТА ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
В сучасних умовах економічного розвитку високу ефективність показують підприємства, які вміло
використовують фінансові ресурси. Для оптимізації операційних витрат, успішні компанії все частіше
використовують аутсорсинг. На сьогодні використання аутсорсингу набуває досить широкого застосування в
сфері управління фінансами, як елемент що дозволяє позбутися нерентабельних частин виробництва, а отже й
зниження витрат в цілому.
На Заході аутсорсинг стає вкрай затребуваний, особливо за умови економічної кризи. Там його обсяги
значно перевищують існуючі в Україні. Українські підприємства почали використовувати аутсорсинг відносно
недавно. Це зумовлює актуальність дослідження проблем його розвитку. Адже використання аутсорсингу
дозволяє підприємству зосередитися на важливих питаннях бізнесу, а спеціалізовані професіонали виконають
супутні функції бізнесу та одночасно скоротять витрати[4].
У працях вчених досі не існує єдиного підходу до визначення поняття аутсорсингу. Так, представники
функціонально-орієнтованого підходу (Райзберг Б., Лозовський Л.) трактують аутсорсинг як передачу певних
допоміжних функцій іншим компаніям, які спеціалізуються саме на цій галузі. Представники управлінського
підходу (Анікін Б., Івлєв А.) тлумачать аутсорсинг як організаційне рішення спрямоване на оптимальний
перерозподіл управлінських функцій. Представники інструментального підходу (Микало О., Михайлов Д.)
визначають аутсорсинг як інструмент посилення кокурентоспроможності підприємства.
За економічною сутністю аутсорсинг – це передавання частини функцій з обслуговування діяльності
підприємства сторонніми підрядниками чи постачальниками за умови гарантування ними відповідного рівня
якості та ефективності їх виконання на основі трансформації чи оновлення бізнес-процесів і
технологій[1].Основним принципом аутсорсингу є те, що компанія залишає собі тільки ті функції, які вона
зможе зробити краще за інших і передає зовнішньому виконавцеві інші аспекти діяльності, які він робить краще
за інших[3].
Фінансовий аутсорсинг передбачає передачу сторонній фірмі будь-яких функцій, здійснення яких
потребує прийняття рішень в галузі фінансів та оподаткування[4].
До сфери фінансового аутсорсингу належать такі послуги:
• аутсорсинг у сфері бухгалтерського обліку, контролю, складання та здача бухгалтерської,
статистичної та податкової звітності, розрахунок заробітної плати;
• аутсорсинг у сфері банківського обслуговування;
• аутсорсинг у сфері фінансово-інвестиційного аналізу та комплексного фінансово-економічного
аналізу;
• аутсорсинг у сфері фінансового управління[2].
Основною перевагою послуг фінансового аутсорсингу є значна економія витрат. Також до його переваг
варто віднести концентрацію на основному бізнесі, перенесення відповідальності за організацію обліку і
правильність його ведення на аутсорсингову компанію, зникає потреба постійно слідкувати за податковим
законодавством. Окрім цього, аутсорсингові компанії можуть реалізовувати на підприємстві нові фінансові
проекти раніше від інших компаній[1].
Щодо проблем, які перешкоджають розвитку фінансового аутсорсингу в Україні, то науковці виділяють
такі: відносно невелика кількість керівників що знають про переваги такого виду аутсорсингу, відсутність в
Україні чіткої і зрозумілої законодавчої база з аутсорсингу, недостатня конкуренція на ринку послуг з
фінансового аутсорсингу в Україні, що знижує якість таких послуг, небезпека передачі занадто багатьох
важливих функцій, що може призвести до втрати контролю над станом фінансів фірми [5.c. 85-86].
1. В. А. Фімушкіна Сучасний стан, переваги та недоліки аутсорсингу бухгалтерського обліку
// Управління розвитком. - 2013. - № 17. - С. 33-35. 2. О.В. Білоцерківський, Ю.Ю. Чудновець Аналіз
можливостей використання фінансового аутсорсингу на підприємствах України // Економіка та управління
підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 1. - С. 39–49. 3. Фінансова трансформація: думка експертів
стосовно спільного обслуговування та аутсорсингу / За заг. Редакцією к.е.н., проф.. Орлової В.К. – ІваноФранківськ: видавництво ІФНТУНГ, 2014. – 34 с. 4. Якименко І. В., Левошко Н. В. Фінансовий аутсорсинг як
технологія
управління
підприємством
/
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/10_154961.doc.htm. 5. Дідух О.В. Аналіз ефективності
використання аутсорсингу у господарській діяльності підприємств / О.В. Дідух // Вісник Національного
університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємництво в Україні». - № 739. – Львів:
видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 82-87.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ
НА ВАРШАВСЬКІЙ ФОНДОВІЙ БІРЖІ
Проблема залучення інвестицій, яка стоїть перед українськими підприємствами вимагає від них нових
шляхів вирішення. Однією із поширених у всьому світі складових інвестиційної політики є розміщення цінних
паперів на фондових біржах. Однак політико-економічна нестабільність в Україні призводить відповідно до
суттєвого зниження рівня інвестицій в країні. Тому українські компанії прагнуть співпрацювати з
міжнародними фондовими біржами. Однією з найбільш привабливих останні декілька років залишається
Варшавська фондова біржа.
З Варшавською фондовою бiржею можуть співпрацювати не тiльки польськi компанiї, але й інші
iноземнi, в тому числі – українські. Значною перевагою розміщення капіталу на головній біржі Польщі є
лояльне законодавство, відносно невисокі витрати для розміщення та проста порівняно з біржами інших країн
процедура виходу на біржу.
Першою умовою розміщення цінних паперів на ВФБ є реєстрація емітента у одній з країн Євросоюзу.
Якщо емітент не знаходиться у Європейському Союзі, виходом є реєстрація в одній з країн Євросоюзу так
званої іноземної дочірньої компанії, в яку вносяться акції фірми, котра виходить на біржовий майданчик
Варшави. З уваги на сприятливі правову та податкову бази, компанії такого типу найчастіше створюються в
Голландії, на Кіпрі та в Люксембурзі. Таке вирішення проблеми використовують також українські компанії [1].
Для розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі підприємствам необхідно відповідати основним та
поточним вимогам до лістингу (табл. 1).
Варшавська фондова біржа нaдaє широкі перспективи підприємствaм, які знaходяться на різних етaпaх
свого розвитку. Шaнс мaють не лише великі та середні компaнії, але тaкож дрібні підприємства з великим
потенціaлом зростaння. З кожним роком вступ до Варшавської фондової біржі стає все важчим, тому для
українських підприємств доступною є альтернативна торгова система NewConnect.
Малому бізнесу краще орієнтуватися на NewConnect, оскільки:
• тут є невеликі формальні вимоги та прості процедури допуску для компаній;
• невисокі витрати на розміщення та лістинг;
• забезпечується доступ до інвесторів та бізнес-партнерів;
• престиж та репутація організатора ринку;
• в майбутньому - широке просування та впізнаваність компанії [2].
Таблиця 1
Вимоги до лістингу компаній на Варшавській фондовій біржі
Основні вимоги
1. Компанія не знаходиться в процесі процедури банкротства чи ліквідації.
2. Компанія не має обмежень щодо продажу акцій.
3. Сумарна вартість акцій не менше 10 млн. євро.
4. Фінансові звіти та аудиторські висновки за останні 3 роки.
5. Розподіл акцій:
• не менше 15 % усіх акцій компанії повинні належать міноритарним акціонерам;
• не менше 100 тис. акцій компанії вартістю не менше, ніж 1 млн. євро мають бути сконцентровані в руках міноритарних
акціонерів.
Поточні вимоги
1. Квартальна, піврічна, річна звітність, а також надання особливої інформації.
2. Виконання прийнятих на ВФБ «Правил доброго корпоративного управління» не є обов’язком, але рекомендацією.

Джерело: сформовано автором на основі [3]
Зацікавленість польських інвесторів в українських компаніях підтверджується наяністю окремого індексу
WIG-Ukraine . Індекс WIG-Ukraine є другим (після WIG-Poland) національним індексом, розрахунок якого
здійснюється Варшавською фондовою біржею з 31 грудня 2010р. До складу його портфеля входять компанії , акції
яких котируються на Головному ринку ВФБ, місцезнаходження або центральний офіс розташований в України, або
ж діяльність яких здійснюється у значному ступені на її території. WIG-Ukraine – це доходний індекс, тому при його
розрахунку враховується ціна акцій, що входять до складу індексу та доход від дивідендів та прав до акцій.
Отже, можна зробити висновок, що Варшавська фондова біржа є перспективним майданчиком для
інвестування в українські компанії. І незважаючи на те, що умови лістингу з кожним роком стають все жорсткіші,
українських учасників дані зміни повинні мотивувати до розвитку та зростання стандартів ділової активності.
1.Офіційний сайт Варшавської фондової біржі [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.gpw.pl.
2.Офіційний сайт Представництва Варшавської фондової біржі в Україні [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.ipowse.com.ua/ 3.Путівник емітента – WSE IPO Factory [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ipowse.com.ua/images/media/presentation_ukr.ppt.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Умовою успішного розвитку банків України є активна інвестиційна діяльність. В сучасних умовах
трансформації та розвитку економіки здійснення інвестиційної діяльності тісно пов'язане з інвестиційним
процесом. Беручи участь в інвестиційному процесі, банки обслуговують рух коштів, які належать інвесторамклієнтам та призначені для інвестування. Одними з головних інвестиційних функцій банків є: по-перше,
мобілізація заощаджень населення і спрямування їх на інвестування через ринок цінних паперів, по-друге,
вкладення в інвестиційні проекти власних і залучених ресурсів. Але, як зауважують фахівці, інвестиційна
діяльність українських комерційних банків відбувається тільки за першою функцією – обслуговування руху
коштів [1, с.102].
Інвестиційна діяльність та прийняття будь-якого рішення в цій сфері мають багато цілей, завданням яких
є досягнення прибутковості банку. Необхідність інвестиційної діяльності банків обумовлена залежністю
розвитку банківської системи та економіки загалом. З одного боку, банківські установи зацікавлені в
стабільному економічному середовищі, що є необхідним для їхньої діяльності, а з іншого — постійний
економічний розвиток багато в чому залежить від високої надійності банківської системи, її ефективного
функціонування.
Загалом, в економічній літературі інвестиційна діяльність банків розглядається як в мікроекономічному,
так і в макроекономічному плані. Вивчення інвестиційних операцій самого банку – це мікроекономічний
підхід. У сучасній зарубіжній літературі термін "інвестиційна діяльність банку" пояснюють, як кошти вкладені
в цінні папери на тривалий термін. Саме це пояснення є теоретичним відображенням реально існуючих
економічних відносин, оскільки механізм інвестування в ринковій економіці безпосередньо пов'язаний з
ринком цінних паперів.
Варто наголосити на тому, що макроекономічний аспект не виключає мікроекономічного. Більш того,
окремі інвестиції суб'єктів господарювання формують основу інвестиційного процесу всієї ринкової економіки.
Поведінка приватних інвесторів істотно залежить від загальної макроекономічної ситуації, від кон'юнктури
ринку й впливу на нього державної економічної політики в інвестиційній і інноваційній сферах [2, с.33].
Загалом, інвестиційна банківська діяльність може здійснюватись у різних формах, які відповідно до
конкретних завдань класифікуються за різними ознаками.
До інвестиційних вкладень варто віднести банківські інвестиційні кредити, адже вкладення в цінні
папери та надання кредитів формують інвестиційно-кредитний портфель банку. Банки України при наданні
інвестиційних кредитів покращують свою діяльність шляхом:
1) диверсифікації активів через вкладання коштів в цінні папери, що підвищує стабільність банківського
сектору та забезпечує надійність збереження коштів вкладників;
2) поширення конкуренції між суб’єктами інвестиційних відносин на фондовому ринку, що сприяє
зменшенню витрат інвесторів та емітентів;
3) формування банківського та промислового капіталу, що ефективно впливає на діяльність банку, тим
що посилює конкурентоспроможність установи [3].
Найголовнішим в забезпеченні інвестиційних процесів економічного розвитку держави чи регіону є
визначення відповідного механізму регулювання інвестиційної діяльності, який забезпечить формування
набору інвестиційних потоків, що збільшить ефект розвитку даної території.
Основні характерні риси інвестиційно-орієнтованих банків полягають у такому:
- головною метою здійснення діяльності є залучення додаткових джерел фінансування за рахунок цінних
паперів;
- банк, будучи самостійною, ліквідною та кредитною установою оперує, передусім, на оптових
фінансових ринках;
- цінні папери є основою його кредитно-інвестиційного портфелю, і більшість банків найбільшою мірою
орієнтуються на недержавні цінні папери;
- з усіма учасниками ринку інвестування у взаємини вступає банк;
- саме банки в умовах високої невизначеності на досліджуваному ринку виявляються майже єдиним
інститутом, здатним вирішувати комплекс завдань щодо ідентифікації, оцінки, аналізу, управління, контролю
та моніторингу специфічних ризиків інвестування.
Отже, на сучасному етапі розвитку в Україні від ефективної діяльності банків в інвестиційному напрямку
залежить подальший розвиток інвестиційного вектора ринкової економіки в цілому та банківської системи
зокрема. Однак, незважаючи на це, основними інвестиційними цілями банків України є лише забезпечення
належної дохідності від фінансових вкладень при мінімальних ризиках.
1. Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності / С.В.Захарін // Фінанси України. – 2014. - № 4. –
С. 102. 2. Лазаренко А.Л. Эволюция развития коммерческих банков как отражение объективной потребности
инвестиций в воспроизводственный процесс народного хозяйства. / А.Л. Лазаренко – Орел: Издательство Орел
ГИЭТ, 2003. – 96 с. 3. Папаіка О.О., Мелентьєва О.В. Аналіз інвестиційної діяльності банків України та шляхи
підвищення її ефективності. [Електронний ресурс] /http://trade.donduet.edu.ua/download/2013/35/Papaika.pdf.
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ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Будівельні підприємства України відіграють вагому роль для сталого розвитку держави, адже
створювані ними об’єкти господарського та соціального характеру стають частиною національного багатства
країни. Але незважаючи на те, що нерухомість по праву можна назвати найвигіднішим активом, галузь
будівництва зараз переживає скрутні часи, що в першу чергу обумовлено проблемами фінансового
забезпечення. Нестабільна економічна ситуація в державі, складність залучення приватних інвесторів та
фінансово-кредитних установ до фінансування будівельного бізнесу, нестача ресурсів, яка є результатом
невідповідності планових розрахунків фактичним витратам, чинить негативний вплив для безперебійного
функціонування вказаних суб’єктів підприємницької діяльності та перешкоджає їх розвитку [1, с. 7-8].
Найбільш доцільною для забезпечення ефективної роботи будівельних підприємств у сучасних
економічних реаліях України вважатимемо модель з перевагою довгострокових стабільних джерел
фінансування. За нею структура загального капіталу підприємства має відповідати певним пропорціям.
Зокрема, частка власного капіталу у пасивах має перебувати на рівні 40%, довгострокових зобов’язань – 40%, а
також поточні зобов’язання мають становити не більше 20% [1, с. 8-9]. Такий розподіл джерел фінансування
дасть змогу мінімізувати підприємницькі ризики, притаманні специфіці роботи будівельних компаній.
Розглянемо за даними рис. 1 динаміку структурних складових пасиву вітчизняних будівельних підприємств.
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Рис. 1. Динаміка структурних складових пасиву будівельних підприємств України за період 2007-2014 рр.
Джерело: [2]
Виходячи з інформації, поданої на рис. 1, бачимо, що питома вага власного капіталу досліджуваних
суб’єктів підприємництва у динаміці має тенденцію до зменшення. Натомість частка позикового капіталу у
пасиві підприємств будівельної галузі щорічно збільшувалась за аналізований період. Особливо тривожною є
тенденція до зростання частки поточних зобов’язань у структурі капіталу будівельних підприємств, що
обумовлено посиленням інфляційних процесів в Україні за останні роки, високою вартістю активів, які
необхідні для будівництва, а також відсутності стратегічного бачення розвитку бізнесу [3, с. 71].
В даному контексті важливими є низка заходів, направлених на посилення фінансового забезпечення
будівельних компаній. Умовно можемо поділити їх на дві групи: мобілізаційні та організаційні. До першої
групи відносимо диверсифікацію джерел фінансового забезпечення, залучення до співпраці приватних
інвесторів, проведення операцій ІРО на зовнішньому фондовому ринку, що дасть отримати нових інвесторів та
отримати необхідні для повноцінного функціонування фінансові ресурси за дешевшою вартістю. Також варто
зазначити і про вагоме значення заходів організаційного направлення, які полягають у здатності менеджменту
підприємства приймати раціональні рішення щодо залучення і розподілу ресурсів та якості створеної системи
реагування на ризики [3, с. 110-112]. Успішна реалізація зазначених заходів дозволить будівельним компаніям
покращити фінансової результати власної діяльності та підвищити якість ризик-менеджменту.
Підсумовуючи, можна стверджувати, що структура джерел фінансування діяльності будівельних
підприємств є незбалансованою відповідно до запропонованої моделі з переважанням довгострокових
стабільних джерел фінансування. Така ситуація здатна порушити фінансово-економічну безпеку будівельної
галузі, тому на держаному та місцевому рівнях варто здійснювати подальші дослідження аналізованої
проблеми. Лише сформувавши ефективні механізми та методи залучення фінансових ресурсів у будівництво
можна досягнути стабільного та стійкого функціонування галузі будівництва.
1. Воробйов Ю.М. Фінансове забезпечення діяльності будівельних підприємств / Ю.М. Воробйов /
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 1. – С. 6-9. 2. Офіційний сайт Державної служби
статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 3. Фінансова безпека
будівельних підприємств: монографія / Воробйов Ю.М., Воробйова О.І., Блажевич О.Г. – Сімферополь: ВД
«АРІАЛ», 2013. – 180 с.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В умовах ринкових відносин основним завданням підприємства є підвищення ефективності його
функціонування за рахунок раціонального управління грошовими потоками, яке дозволить забезпечити фінансову
рівновагу та ритмічність діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу, знизити ризик неплатоспроможності та
отримати прибуток. В процесі розробки механізму управління грошовими потоками підприємства, яке має на меті
досягнення стабільного розвитку, виявлено основну ціль здійснення управлінського впливу на формування, розподіл
і перерозподіл грошових коштів підприємства, що полягає в оптимізації грошових потоків. Можна виділити три
основних напрямки оптимізаційної діяльності: синхронізацію в часі, збалансування за обсягами вхідних і вихідних
грошових потоків, а також, наближення чистого грошового потоку підприємства до показника мінімально
необхідного залишку грошових активів [1].
Сучасна вітчизняна наука характеризується наявністю двох підходів до проблеми оптимізації грошових
потоків підприємства, розроблених І.О.Бланком та Л.О.Лігоненко і Г.В.Ситник. Обидві теорії наполягають на таких
напрямках оптимізації, як збалансування і синхронізація надходжень і видатків грошових коштів, однак можна
визначити і третій напрям – максимізація чистого грошового потоку чи, навпаки, вирівнювання вхідних і вихідних
потоків.
Однак, підкреслюючи значущість обох підходів, питання щодо найефективнішої моделі оптимізації
грошових потоків залишається відкритим.
За своєю економічною природою, грошові потоки підприємства мають важко передбачуваний, змінний
характер. Обсяги позитивного і негативного грошових потоків, тобто надходжень і витрачань грошових коштів,
обсяги яких опосередковано пов’язані з обсягами доходів і витрат, що підлягають обліку за двома методами:
касовим або методом нарахувань. За першим:
- доходи визнаються за фактом надходження грошових коштів на рахунки підприємства;
- витрати визнаються за фактичною сплатою грошових коштів.
За методом нарахувань:
- доходи визнаються за фактом їх заробляння;
- витрати визнаються за фактом їх понесення [3].
Фінансовий облік на підприємстві ведеться з використанням методу нарахувань, разом з тим, грошовий
потік, а саме, грошові надходження, що виступають безпосереднім результатом реалізаційної діяльності
підприємства, є елементом обліку, побудованого на касовій основі. Водночас, практика функціонування
підприємства доводить існування цілої множини доходів і витрат, які, залежно від методу обліку, будуть
віднесені до різних часових періодів.
Класичним прикладом такої часової розбіжності слугує облік фінансування капітальних витрат:
- за касовим методом – витрати будуть визнані, а придбане устаткування вважатиметься оплаченим;
- за методом нарахування – витрати, пов’язані з придбанням основного капіталу будуть віднесені на
собівартість продукції в якості амортизації, що виступає елементом обліку виключно за методом нарахувань і є
головним чинником визначення різниці між двома зазначеними методами обліку. Наявність ситуацій такого
роду призводить до зростання величини коливань чистих грошових потоків, порівняно з величиною прибутків і
збитків. Що у свою чергу, зумовлює незбалансованість у часі надходжень і видатків грошових коштів, тобто
призводить до їх дефіциту або надлишку: у випадку необхідності використання підприємством страхового
запасу грошових коштів на покриття перевищення обсягу вихідного грошового потоку над вхідним або у
випадку виникнення залишку тимчасово вільних коштів. Перший призводить до зниження рівня абсолютної
ліквідності, зростання ризику неплатоспроможності, можливої зупинки операційного циклу підприємства,
другий – до відволікання частини обігових коштів з обороту, тобто до втраченої можливості у отриманні
прибутку. Також, подовжується фінансовий цикл, тривалість якого є надзвичайно важливим показником
фінансового стану та результатів управління грошовими потоками підприємства. Очевидно, що збільшення
ризику операційної неплатоспроможності, викликане дією факторів десинхронізації і незбалансованості
вхідних і вихідних грошових потоків призводить також до зростання рівня економічних збитків через
відволікання високоліквідних активів. Тому, сучасні концепції управління грошовими потоками підприємства
орієнтуються на досягнення їх збалансованості і синхронності, тобто спрямованості на узгодженість і
зіставлення характеристик обсягу і часового проміжку надходжень грошових коштів на підприємство і їх
витрачань для усунення дефіцитного або надлишкового рівня чистого грошового потоку [2].
За визначенням Л.О.Лігоненко і Г.В.Ситник, третім напрямком оптимізації має виступати вирівнювання
грошових потоків. За такого підходу виконуються умови ефективності використання запасів грошових активів
через зменшення страхових їх залишків, пов’язаних з циклічністю та/або сезонністю діяльності підприємства.
Однак, визначення прийнятності такого підходу полягає у співставленні втрат економічної вигоди, внаслідок
часткового зниження циклічних та/або сезонних реалізаційних доходів з втраченою економічною вигодою,
пов’язаною із невідповідністю вхідного і вихідного грошових потоків. Крім того, за адекватного рівня
синхронності грошових потоків, даний напрямок втрачає доцільність з економічної точки зору, оскільки
підприємство не втратить своєї платоспроможності, навіть, незважаючи на наявність незначного страхового
залишку грошових активів. Отже, оптимізація грошових потоків і їх вирівнювання, обумовлюється характером
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і динамікою розвитку підприємства. Вони можуть застосовуватись для стабільно діючих підприємств із
незначними циклічними та/або сезонними коливаннями обсягів діяльності і, відповідно, обсягів грошових
потоків, при розподілі і використанні позитивного грошового потоку. Звідси, даний напрям оптимізації
грошових потоків не може бути прийнятий в якості загального елементу моделі оптимізації [4].
В процесі дослідження проблематики щодо оптимізації грошових потоків підприємства, очевидною
стала потреба у виробленні єдиної оптимізаційної моделі, що відповідала б управлінським цілям, дозволяючи
оптимізувати прибутковість і рентабельність підприємства, зі збереженням поточного і абсолютного рівня
ліквідності його активів і сприяла б вирішенню завдання раціоналізації витрачання і надходженння грошових
коштів підприємства з метою забезпечення достатнього і безперебійного фінансування його операційного
циклу тощо[5].
Отже, з огляду на безсумнівне значення коштів як основного елемента забезпечення фінансової стійкості
підприємства, здатність підприємства до проведення стабільної господарської діяльності, оптимізація й
управління грошових потоків повинні стати одним із найважливіших напрямів діяльності підприємств.
1. Добрик Л.О. Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління
реалізаційною діяльністю промислових підприємств // Фондовый рынок. - 2007. - №12. - С.20-24. 2. Єрешко Ю.
О. Управління грошовими потоками підприємства : дис. канд. економ. наук. : 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ю. О. Єрешко. - К., 2012. – 270с. 3.
Єрешко Ю. О. Сутність грошових потоків підприємства як економічної категорії / Ю. О. Єрешко //
Формування ринкових відносин в Україні: [збірник наукових праць / наук. ред. І.Г. Манцуров]. – К.: НДЕІ, 2011. –
Вип. 4(119). – С. 39-43. 4. Циган Р.М. Удосконалення класифікації грошових потоків з урахуванням сучасних
умов господарювання / Р.М. Циган // Актуальні проблеми економіки – 2013. № 4 – С. 150-155. 5. Харченко В.А.
Система управління грошовими потоками підприємства / В. А. Харченко // Формування ринкових відносин в
Україні. – 2011. - № 1. – с. 61-65.
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Грошові потоки є
невід’ємною частиною фінансово-господарської діяльності підприємства,
інструментом перерозподілу грошових коштів, що дозволяє забезпечити фінансову рівновагу та ритмічність
діяльності підприємства, прискорити обіг капіталу, знизити ризик неплатоспроможності та отримати прибуток.
Сьогодні питання управління грошовими потоками підприємства привертають увагу багатьох практиків і
науковців. Це показує важливість дослідження проблеми формування грошових потоків та обумовлюється тим,
що вони обслуговують господарську діяльність в усіх її напрямках. Тому питання управління грошовими
потоками є першочерговими та досить актуальними.
Поняття грошових потоків є взаємо пов’язане з поняттям грошових коштів. Погоджуємося з думкою
деяких авторів, які їх ототожнюють, адже грошові потоки відображають динаміку руху грошових коштів за
певний період часу. Більшість науковців вважають, що грошовий потік – це надходження і вибуття грошових
коштів та їх еквівалентів у результаті господарської діяльності підприємства, тобто це система «фінансового
кругообігу» суб’єкта господарювання [1, с. 178]. Це пояснюється тим, що підприємство, здійснюючи свою
діяльність, зобов’язане слідкувати за грошовими коштами, які надходять та витрачаються на підприємстві для
того, щоб визначити загальний результат своєї господарської діяльності. Цей результат покаже економічне
зростання підприємства чи його спад, головним чинником формування якого є грошові потоки.
У законодавчо-нормативній базі при визначенні поняття грошового потоку акцентується увага лише на
надходженнях (грошовий потік – сума прогнозованих або фактичних надходжень від діяльності (використання)
об’єкта оцінки [2]) або подається визначення руху грошових коштів як надходження і вибуття грошей та їхніх
еквівалентів [3].
Особливу увагу слід приділити класифікації грошових потоків, завдяки якій можна зрозуміти суть
даного поняття, а також ефективно ними управляти.
Найбільш повну класифікацію видів грошового потоку розробив І. А. Бланк. Її подано у табл.1. [4, с.
520]. Виходячи з класифікації, грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, який
відображає надходження в розпорядження суб'єкта господарювання коштів та їх використання у зв’язку з
операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю.
Ефективне управління грошовими потоками дозволяє збалансувати надходження та виплати коштів та
уникнути як тимчасового дефіциту, так і тимчасово вільних їх обсягів. Від цього залежать поточні результати
діяльності підприємства та майбутні його темпи розвитку, адже дефіцит коштів призводить до зниження
ліквідності, платоспроможності, збільшення кредиторської заборгованості на підприємстві, а надлишок – до
втрати ймовірного доходу у зв’язку з можливістю вигідного інвестування коштів.
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Таблиця 1
Класифікація грошових потоків
ЗА ПЕРЕДЧАСНІСТЮ ВИНИКНЕННЯ
Недостатньо передбачуваний грошовий
Непередбачуваний грошовий
Повністю передбачуваний грошовий потік потік
потік
2. ЗА МОЖЛИВІСТЮ РЕГУЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
Грошовий потік, що піддається регулюванню
Грошовий потік, що не піддається регулюванню

1.

3.
Ліквідний грошовий потік
Детальний грошовий потік
Теперішній грошовий потік

Майбутній грошовий потік

6.
Регулярний грошовий потік

ЗА МОЖЛИВІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
Неліквідний грошовий потік
4. ЗА ЗАКОННІСТЮ ЗДІЙСНЕННЯ
Тіньовий грошовий потік
5. ЗА МЕТОДОМ ОЦІНКИ У ЧАСІ
ЗА БЕЗПЕРЕРВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ В ПЕВНОМУ ПЕРІОДІ
Нерегулярний грошовий потік

7. ЗА СТАБІЛЬНІСТЮ ЧАСОВИХ ІНТЕРВАЛІВ ФОРМУВАННЯ
Регулярний грошовий потік із рівномірними часовими
Регулярний грошовий потік із нерівномірними часовими
інтервалами
інтервалами
Отже, грошовий потiк пiдприємства є одним з основних важливих об'єктiв управлiння, який визначений
у грошовiй формi та безпосередньо пов'язаний iз функцiонуванням грошей на підприємстві. Слід зауважити, що
єдина класифікація та механізм стратегічного управління грошовими потоками дозволить підприємству
своєчасно вносити зміни в процес руху грошових ресурсів, що дає можливість підприємству виживати в
довгостроковій перспективі, досягнувши при цьому поставленої цілі.
1. Тринька Л.Я. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Л.Я. Тринька, О.В Іванчук (Липчанська).К.:Алерта, 2014. - 768 с. 2. Постанова КМУ із змінами від 15.04.2015р. №1440. Про затвердження
Національного №1”Загальні засади оцінки майна і майнових прав” [Електронний ресурс]. Режим доступу
:zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003. 3. Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. №73. Про
затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1”Загальні вимоги до фінансової
звітності” [Електронний ресурс]. Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/20336-13. 4. Бланк I.А.
Управлiння грошовими потоками. / І.А.Бланк - К.: Нiка-Центр, Ельга, 2002 – 736 с.
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СУТНІСТЬ І МЕТА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Однією з особливостей сьогодення є ріст економічної взаємозалежності країн в умовах глобалізації та
диверсифікації товарних, фінансових та інших ринків. Ця тенденція визначає специфіку та особливості
розвитку зовнішньоекономічної діяльності, яка відіграє вирішальну роль у посиленні міжнародних
інтеграційних процесів. Ефективність зазначених процесів є можливою за умови раціонально організованого,
спланованого та регульованого рівня фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Все це здійснити можна за умови визначення сутності поняття фінансового менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності підприємства [1,c.357].
Глобалізація економічних процесів, поглиблення міжнародного розподілу праці, формування світових
товарних і фінансових ринків, інтегрування національних економік у світову економічну систему зумовлюють
суттєве зростання ролі зовнішньоекономічних відносин, а відтак підвищують значення властивих державі
функцій з їх регулювання [3,c.279].
Фінансовий менеджмент як наука сформувався у зв’язку з посиленням ролі фінансового капіталу та
формуванням фондового ринку. Саме тоді управління капіталом стало окремою функцією управління і
відокремилося в структурі підприємства. Важливою передумовою також став високий рівень розвитку
економічної науки в цілому [2, c.184].
На сучасному етапі у фінансово-економічній літературі немає одностайної думки стосовно сфери
використання фінансового менеджменту. Американські та західноєвропейські вчені визначають фінансовий
менеджмент як управління фінансами фірми. Підтвердженням є те, що в англосаксонській фінансовій
літературі досить часто розрізняють функціональні завдання фінансового менеджменту за двома основними
напрямами діяльності – фінансовим контролінгом та управлінням грошовими потоками підприємства. У
виданнях вітчизняних та російських авторів трапляються визначення фінансового менеджменту як процесу
управління фінансами на макроекономічному рівні [4, с.283].
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Світовий досвід показує, що завдання фінансового менеджменту концентруються, в основному, на
вирішенні проблем, пов’язаних з фінансовими ринками, сучасний рівень розвитку яких характеризується
широким переліком фінансових активів та інструментів. Проте пріоритетність завдань поступово зміщується з
фінансових чинників розвитку економічних систем до не фінансових, які у найбільш загальному визначенні
характеризуються як підвищення соціальної відповідальності бізнесу через переосмислення ролі
корпоративного управління [5,c.293].
У науковій літературі з’явилося також поняття “міжнародний фінансовий менеджмент”, який трактують
як “систему управлінських рішень, що виникають з приводу реалізації фінансового менеджменту в умовах
інтернаціоналізації господарської діяльності фірми”. На наш погляд, запропоноване визначення є надто
вузьким для поняття “міжнародний фінансовий менеджмент”, проте його можна використати для визначення
поняття “фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, який поєднує в собі три категорії:
“фінанси”, “менеджмент” та “зовнішньоекономічна діяльність” [1,c.360].
Зовнішньоекономічна діяльність – невід’ємна й дуже важлива сфера господарської діяльності, яка за
умов ефективного використання всіх форм і методів міжнародних економічних відносин сприяє підвищенню
продуктивності праці, якості продукції і дає змогу всім учасникам отримати максимальну вигоду від такої
діяльності [3, c.279].
Фінансовий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності формується на стику двох секторів економіки.
З одного боку, основою фінансового менеджменту зовнішньоекономічної діяльності виступає система
управління підприємством. З іншого боку, управління грошовими потоками підприємства залежить від
загальної системи міжнародних фінансів, ланками якої є транснаціональні компанії, держави, фізичні особи,
міжнародні організації, національні валюти інших країн. Тому, основна мета фінансового менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності повинна полягати в забезпеченні максимізації прибутку підприємства в
поточному та перспективному періоді, за умови збереження стабільності його діяльності на зовнішніх та
внутрішньому ринках [1, c.360].
Отже, ефективний фінансовий менеджмент у сфері зовнішньоекономічної діяльності дозволяє правильно
управляти такою діяльністю, доцільно використовувати фінансові ресурси, вирішувати проблеми розвитку
економічного потенціалу підприємства.
1. Крамарчук С. П. Уточнення сутності поняття фінансового менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності підприємства / С. П. Крамарчук // Наукові записки [Національного університету "Острозька
академія"]. Сер. : Економіка. - 2010. - Вип. 15. - С. 357-362. 2. Мамченко Є.Ю. Зарубіжний досвід організації
фінансового менеджменту на підприємстві / Є.Ю. Мамченко, Л.В, Козина. – Київ // Фінанси, грошовий обіг та
кредит. – 2010. – С. 184. 3. Мацьків В.В. Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктів господарювання / В.В. Мацьків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2012. Вип. 8(1). - С. 279-290. 4. Осадчук Ю. М. Необхідність фінансового менеджменту як складової ефективної
системи управління підприємством / Ю. М. Осадчук, С. В. Фертюк // Економічний вісник Національного
технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2013. - № 10. - С. 282-286. 5. Шишова
Ю. Г. Трансформація системи фінансового менеджменту на підприємстві: нові завдання та вимоги / Ю. Г.
Шишова // Економічний простір. - 2012. - № 68. - С. 290-300.
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МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
Важливою складовою формування фінансової стабільності є фаза економічного циклу, в якій перебуває
економіка держави. У період кризи існує відставання темпів реалізації продукції від темпів її виробництва, що
спостерігається сьогодні в Україні. Зменшуються інвестиції в товарні запаси, що ще більше скорочує збут. У
результаті це зумовлює зниження ліквідності підприємств, їхньої платоспроможності та формує передумови
для масових банкрутств[1, c.426].
Окрім фази економічного циклу на фінансову стабільність підприємства впливає також і низка інших
чинників. Чинники фінансової стабільності підприємства - це сукупність подій та явищ, які виникають у
внутрішньому чи зовнішньому середовищі підприємства, впливаючи на його роботу та розвиток.
Зокрема, чинники макрорівня – чинники, котрі виникають на рівні держави. На сьогоднішній день
найбільше впливають на фінансову стабільність підприємства фінансово-економічні чинники: фаза
економічного циклу; рівень ВВП; рівень інфляції; рівень безробіття; темп росту доходів населення; податкова
система; процентна ставка; кредитна політика; валютна політика[2, c.506]. Розглянемо найбільш важливі.
Негативно відбивається на ступені фінансової стабільності підприємства зростання рівня інфляції. Це
проявляється, перш за все, в зростанні цін на сировинні ресурси, що тягне за собою збільшення собівартості і
відповідно зменшення валового прибутку підприємства. Як наслідок, знижується обсяг власних фінансових
ресурсів, що обумовлює необхідність їх запозичення у значно більших обсягах. А це означає, що ціна на
позикові ресурси зростатиме, ускладнюватиметься можливість їх використання для збільшення прибутковості
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власного капіталу, внаслідок чого зросте вартість капіталу підприємства. Все це в сукупності сприяє зниженню
ринкової вартості підприємства.
Вплив рівня ВВП країни на стабільність конкретного підприємства проявляється насамперед у величині
процентних ставок за кредитами. Підприємства що планують розширятися, які повинні фінансуватися за
рахунок отримання позик, очевидно, стежитимуть за рівнем ставки відсотка і її впливом на ціну капіталу.
Збільшення рівня ВВП потягне за собою зростання витрат на ресурси, що призведе до зниження рентабельності
виробництва.
Податкова система України також значною мірою впливає на виробничу діяльність підприємств, на їх
прибутковість, платоспроможність, фінансову стійкість, конкурентоспроможність продукції, а через всі ці
елементи і на фінансову стабільність підприємства. Рівень цього впливу залежить від системи оподаткування самого складу податків, методів їх стягнення, досконалості податкової системи [1, c. 426].
На сьогоднішній день важливим є розроблення ефективної методики управління всіма чинниками, які
можуть впливати на фінансову стабільність підприємства, адже це суттєво знизить ймовірність банкрутства та
зменшить ризик неплатоспроможності.
1.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: навч.посіб./ Г.В. Савицька.– К. : Знання,
2011. – 943с. 2. Зубко Н.І. Фінансова стабільність підприємства як запорука його розвитку в умовах ринкової
економіки/Н.І. Зубко, І.І. Топій//Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки».2015.-№6.-993 с.
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ЕФЕКТ ФІНАНСОВОГО ЛЕВЕРИДЖУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ
Одним із головних завдань фінансової діяльності підприємства є максимізація рівня рентабельності
власного капіталу за заданого рівня фінансового ризику. Проблема формування капіталу поділяється на дві
складові : перша – визначення ефективного співвідношення часток боргу та власних коштів; друга - вибір
найбільш оптимальних фінансових інструментів для залучення капіталу підприємства. Формування капіталу
відбувається в безперервному процесі адаптації до активних змін світового господарства, та законодавства
країн, а також за необхідності своєчасного реагування на проблеми соціальних та фінансових криз. Рішення про
вибір структури капіталу неможливо прийняти без урахування показників стратегії фінансування, що враховує
ринкову позицію, майбутні інвестиційні потреби, прогнозовані грошові потоки, дивідендну політику, потреби у
фінансуванні необхідних витрат, очікування акціонерів та інші показники діяльності підприємства.
Досягнути раціональної структури капіталу можна за допомогою методів оптимізації його структури,
зокрема з використанням ефекту фінансового левериджу.
В літературі відсутнє єдине бачення визначення фінансового левериджу. Одні вчені вважають поняття
фінансового левериджу тотожним з поняттям фінансового важеля, адже дослівно леверидж з англійської
перекладається як «дія важеля», інші ж розрізняють ці поняття. Зокрема Момот Т.В економістів, вважає, що:
«Фінансовий леверидж означає використання боргів для фінансування інвестицій, а фінансовий важіль – це
включення у структуру капіталу боргу, який дає постійний прибуток. Тобто фінансовий важіль не є тотожним
поняттям, а виступає як механізм здійснення фінансового левериджу» [1]. За визначенням Джеймса К. Ван
Хорна, “фінансовий леверидж – це використання залучених коштів із фіксованим процентом для зростання
прибутку власників звичайних акцій” . Фінансовий леверидж як механізм управління структурою капіталу
досліджено також у в працях вчених таких як: Г. О. Партин [5], Р. А. Герасименко [2], Л. П. Довгань [3], та
інші. В своїх працях економісти акцентують увагу на оптимальному співвідношенні між власним і позиковим
капіталом, за якого забезпечується найефективніша пропорційність між дохідністю та фінансовою стійкістю
компанії. Фінансовий леверидж, вони характеризують ,як використання запозичених коштів, які впливають на
зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу.
Отже, фінансовий леверидж характеризує використання підприємством позикових коштів, що впливає
на зміну коефіцієнта рентабельності власного капіталу. Іншими словами, фінансовий леверидж – це
об’єктивний фактор, який виникає із появою певної частки позикових коштів у капіталі компанії, і дає змогу
отримувати додатковий прибуток на власний капітал [2].
Якщо підприємство у своїх інвестиціях використовує як власні, так і позикові кошти, то рентабельність
інвестування власних коштів може бути збільшена. За умови, що рентабельність активів підприємства
перевищує витрати на обслуговування позикового капіталу, тобто значення фінансового левериджу має бути
позитивним.
Запозичення коштів зобов’язує підприємство виплатити відсотки, а в майбутньому – погасити усю суму
боргу. Чим більше боргів у структурі капіталу підприємства, тим більше у нього фіксованих видатків і тим
більший ризик не покриття пов’язаних з цим платежів. Якщо борги зростають, то збільшується і сума платежів
за відсотками, а відтак зростає ризик, що рівень відсотків за борги стане надто високим порівняно з
рентабельністю активів прибутком до відрахування відсотків за кредит та податків. Особливо це небезпечно у
період економічних спадів, оскільки збільшується ймовірність несплати боргу за рахунок прибутку
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підприємства. Отже, фінансовий леверидж може бути ефективним у період економічних підйомів і принести
збитки у період спадів.
Ефект фінансового левериджу відображає збільшення рентабельності власних коштів завдяки
використанню кредиту, незважаючи на платність останнього. Підприємство за допомогою кредитного
фінансування розширює свої економічні можливості і має змогу збільшити обсяг доходів і прибутків. Водночас
надмірне збільшення кредитного фінансування може призвести до значних боргів та ризику банкрутства. Тому
подальшими напрямками проведеного дослідження є створення системи постійного моніторингу фінансового
левериджу на основі застосування сучасних інформаційних технологій.
1. Бланк, И. А. Управление формированием капитала / И.Бланк. – К.: Ника-Центр, 2000. – 512 с. 2.
Герасименко Р.А. Особливості формування фінансових ресурсів акціонерних товариств // Р. А. Герасименко, Фінанси України. – 2006. – с. 82-89. 3. Давидович І.Є. Контролінг: Навчальний посібник / І.Є.Давидович. — К.:
Центр учбової літератури, 2008. — 552 с. 4. Довгань Л.П. Визначення оптимальної структури капіталу та
мінімізація ризиків залучення позикових коштів підприємства //Л. П. Довгань, - Актуальні проблеми економіки.
– 2006. - №12 (30). – с. 26-33. 5. Партин Г. О., Фінансовий менеджмент : навч.посібн./ Партин Г.О., — Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2013. 462 с.
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НАПРЯМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКІСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
На сьогодні питання особливостей фінансового менеджменту банківських установ вітчизняними та
зарубіжними вченими розглянуто менше, ніж поняття загальний фінансовий менеджмент. Причиною є
багатостороння діяльність комерційних банків як фінансового посередника в русі грошових потоків.
Складність полягає не тільки в жорсткому регламентуванні вже існуючих, а й в постійному розширенні спектра
наданих банком послуг. У загальному підході сучасні концепції менеджменту можна звести до трьох видів
(підходів): процесний, системний, ситуаційний [4, с. 92].
Фінансовий менеджмент в комерційному банку можна розглядати, з одного боку, як напрямок діяльності
і як орган управління (практична сторона), а з іншого - як науковий напрямок ( теоретична сторона).
Як напрямок діяльності фінансовий менеджмент являє собою діяльність, сферою застосування якої є
фінансові ринки. Управління фінансами банку є взаємозалежним процесом, який охоплює управління
ліквідністю банку, управління фінансовими ризиками банку, управління прибутковістю банку та ефективністю
виконання окремих видів банківських операцій.
Як орган управління фінансовий менеджмент являє собою комплекс структурних підрозділів, на які
покладені функції управління фінансами. Для ефективного здійснення такої діяльності фінансовий менеджер
зобов'язаний знати суть і зміст різноманітних фінансових відносин і операцій банку; вміти проводити аналіз
впливу різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників на результати фінансової діяльності; вміти аналізувати
фінансову та управлінську звітність; вміти проводити необхідні фінансово-економічні розрахунки; знати
світовий і вітчизняний досвід управління фінансами та відомі методи і прийоми управління фінансами в різних
типових ситуаціях [1, с. 92].
Досліджуючи підходи до визначення сутності фінансового менеджменту в комерційному банку, можна
зазначити, що його основною метою є захист від системних криз, збереження і зміцнення ринкових позицій,
зростання конкурентоспроможності; запобігання банкрутству, ефективне і оптимальне використання та
формування фінансових ресурсів, застосування інноваційних підходів до бізнес-процесів, розробка і
використання механізмів раціонального планування та реалізації фінансових рішень.
Як і будь-яку систему, фінансовий менеджмент комерційного банку варто формувати за принципами:
системності; узгодженості; варіантності; збалансованості; пріоритетності; причинності; відповідальності [3].
У процесі фінансового менеджменту рішення, спрямовані на ефективне управління об'єктами,
реалізуються за допомогою певних механізмів, щодо збереження і зміцнення ринкових позицій, захисту від
системних криз, зростання конкурентоспроможності, запобігання банкрутств, ефективного формування і
оптимального використання фінансових ресурсів, застосування інноваційних підходів до бізнес-процесів.
До суб’єктів фінансового менеджменту відносять правління банку, менеджмент банку, персонал банку.
До об'єктів фінансового менеджменту відносять активи і пасиви, ліквідність, власний капітал, залучені
ресурси, кредитний портфель, дилінгові операції, ризики, прибуток.
Ефективний фінансовий менеджмент не тільки впливає на рівень ризиків банківської діяльності, але й
використовує їх як інструменти підвищення комплексності, якості банківських продуктів, диверсифікації
банківської діяльності і навіть зростання доходів, отримання додаткового прибутку [2].
Фінансовий менеджмент у комерційному банку передбачає цілеспрямований вплив на банківські
операції шляхом використання таких інструментів, як аналіз, планування, регулювання і контроль. Під
цілеспрямованим впливом розуміється вплив у рамках визначених параметрів ліквідності, ризику і
прибутковості.
114

Роль фінансового менеджменту полягає в науковій обґрунтованості процесу управління фінансовими
потоками в комерційному банку. Наукова основа дає можливість систематизувати потоки фінансової
інформації в банку в єдиний інформаційно-аналітичний простір, опрацювати її за допомогою економікоматематичних та інших методів, розробити шляхи прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері
фінансів.
1. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Н. М. Давиденко; Акад. муніцип. упр. – Ніжин: АспектПоліграф, 2007. – 332 с. 2. Вовк В.Я. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку: монографія /
В.Я. Вовк. – Х.: НТМТ, 2011. – 336 с. 3. Кириченко О. Банківський менеджмент : навч. посібн. [для студ. ВНЗ] /
О. Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К. : Вид-во «Основи», 2008.– 671 с. 4. Рясних Є.Г. Основи фінансового
менеджменту: навч. посібник / Є.Г. Рясних. – К.: Академвидав, 2010. – 336 с.
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ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ: РОЛЬ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
У сучасних умовах важливу роль у фінансовій системі будь якої країни відіграють фінансові
посередники, які є ключовими фігурами на всіх сегментах ринку та являються основними учасниками, які
забезпечують ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів.
Тому дослідження ролі та основних проблем розвитку інституту фінансового посередництва на сьогодні в
Україні є актуальним питанням.
Згідно з Господарським кодексом України фінансовим посередництвом є діяльність, пов’язана з
отриманням та перерозподілом фінансових коштів, крім випадків, передбачених законодавством. Фінансові
посередники – це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи, небанківської системи,
кредитні інститути, а також контрактні фінансові інститути [1].
Особливість фінансового посередництва в Україні полягає в тому, що їх діяльність знаходиться на стадії
розвитку і характеризується неповнотою та незавершеністю у кожному її елементі.
Серед основних причин відсталого розвитку посередництва на фінансовому ринку України виділяють:
історичні передумови, наявність ознак політичної, економічної, фінансової криз, відсутність системної
законодавчої бази щодо посередництва, низького рівня конкурентоспроможності вітчизняних посередників
порівняно з зарубіжними, а також недосконалість регіональної інфраструктури [2].
Недовіра населення до діяльності фінансових посередників залишається актуальною проблемою для
національної економіки, адже при цьому неможливо в повній мірі використовувати заощадженні кошти
фізичних осіб для розвитку народного господарства, які за оцінками експертів становлять від 20 до 40 млрд.
дол. і можуть бути залучені як внутрішнє джерело фінансових ресурсів.
Також однією з проблем на шляху розвитку посередництва є наявність незначних обсягів заощаджень.
Для вирішення цієї проблеми в Україні необхідно вжити заходів щодо підвищення життєвого рівня населення,
їх доходів, а також доходів господарюючих суб’єктів [3].
Важливе значення та вплив на фінансовий ринок країни здійснює держава, тому виникає необхідність
створення системної законодавчої бази, формування сприятливого середовища для підвищення
конкурентоспроможності фінансових посередників, а також здійснення міжнародного співробітництва для
обміну досвідом. Тому актуальним залишається розроблення стратегії розвитку державних банків, державних
фінансово-кредитних установ, страхових компаній та інших інституцій фінансової інфраструктури [3].
Крім цього, варто зазначити, що фінансове посередництво в Україні представлене в основному банками.
Тому одним із основних напрямів розвитку є забезпечення ефективного функціонування небанківських
фінансових установ: фінансових компанії, ломбардів, страхових компаній, інших кредитних установ та
кредитних спілок. В Україні cтаном на 31.12.2014 року налічується 2087 одиниць небанківських фінансових
установ, їх загальні активи складають 126,6 млрд. грн.[4].
Подальша концепція розвитку небанківських фінансових установ повинна передбачати системні зміни в
роботі українського ринку фінансових послуг, становлення повноцінно розвинених фінансових установ,
формування надійних механізмів захисту коштів громадян та інвесторів, створення дієвої системи захисту прав
споживачів небанківських фінансових послуг та покращення інвестиційного клімату в Україні [5].
Підсумовуючи, можна сказати, що фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні
ефективного функціонування фінансового ринку. Створення збалансованого й ефективного механізму
фінансового посередництва в Україні буде свідчити про кардинально новий ефективний етап розвитку
фінансового ринку країни.
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page11.; 2. Ксьондз С.М. Актуальні проблеми розвитку
посередництва на фінансовому ринку України / С.М. Ксьондз, Л.О.Матейко // Хмельницький національний
університет. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org/index.php?s=%EF%25&paged=136;
3. Клец А.А. Роль фінансових посередників на фінансовому ринку / А.А. Клец, І.В.Кравцова // Донецький
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[Електронний
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Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2013/Economics/3_136529.doc.htm; 4. Звіт про діяльність Національної
комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://nfp.gov.ua/content/richni-zviti-nackomfinposlug. 5. Гайдукович Д.С. Фінансове посередництво та його вплив
на розвиток фінансового ринку/ Д.С. Гайдукович// Економічний простір:зб.наук.пр. – 2014. - №84. – С.122-129.
Паламар Я.Ю.
гр. ФК-41
Науковий керівник – асист. Познякова О.І.
ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ НА РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
В умовах світового технологічного розвитку спостерігається жорстка конкурентна боротьба на ринку
товарів і послуг. Не винятком є, фінансовий ринок, зокрема, ринок банківських послуг, для якого актуальним є
застосування нових інноваційних продуктів, розширення асортименту послуг, які надаються у тій чи іншій
банківській установі.
Можна визначити низку причин, які зумовлюють необхідність упровадження інновацій у банківську
діяльність, зокрема:
- забезпечення прибуткової діяльності банку в довгостроковій перспективі;
- підвищення операційної ефективності, що в сучасних умовах потребує впровадження процесних
інновацій, яке допомагає знизити витрати на виконання певних операцій із одночасним поліпшенням якості
обслуговування;
- можливість банківської установи генерувати нові потоки доходів унаслідок упровадження
інноваційних продуктів, високої якості обслуговування клієнтів, що забезпечується реалізацією інноваційних
рішень, що якісно виділяє банк серед конкурентів;
- дотримання вимог державного регулювання банківської діяльності, яке спрямоване на забезпечення
стабільного й надійного функціонування банківської системи шляхом контролю ризиків, що беруть на себе
комерційні банки як фінансово-кредитні посередники;
- бажання фінансово-кредитних установ створювати й підтримувати імідж сучасного динамічного
інституту, який чутливий до змін потреб клієнтів, зацікавлений у розв’язанні їх фінансових проблем, забезпечує
доступне й комфортне обслуговування;
- істотні зрушення у структурі й характері потреб споживачів фінансових послуг, які відбуваються в
останні десятиліття [ 1 ].
Проаналізувавши сучасний ринок банківських послуг, ми можемо спостерігати необхідність сучасних
банків у впровадженні інноваційних продуктів, для задоволення потреб споживачів.
Розглянемо, які інновації були введені у сучасну банківську структуру, на прикладі п’яти найбільших
банків України: ПриватБанку, Ощадбанку, Укрексімбанку, Промінвестбанку і Сбербанку Росії [ 2 ]. Наведемо
порівняльну характеристику введених інновацій у таблиці 1.
Таблиця 1
Інноваційні продукти у п’яти найбільших банках (станом на 01.07.2015р.)
Інновації

ПриватБанк

+

Оплата послуг
зв’язку за
допомогою
інтернет
банкінгу
+

Ощадбанк

-

+

+

-

+

+

Укрексімбанк

-

-

+

-

+

-

Промінвестбанк

-

-

-

-

-

-

Сбербанк Росії

-

+

+

-

+

-

Назва банку

Управління
кредитом через
інтернет
банкінг

Оплата комунальних
платежів за
допомогою інтернет
банкінгу

Співпраця з
соціальними
мережами

Мобільні
додатки

Покупка
квитків
онлайн

+

+

+

+

Джерело: Сформовано автором на основі [3-7]
Більшість великих банків намагається зменшити кількість операцій, які припадають на відділення банків.
Звичайно всі теперішні банки мають сервіс онлайн обслуговування клієнтів, що є необхідністю у сучасних
технічного розвитку ринку.
Кожне відділення надає доступ до терміналів, які можуть замінити обслуговування клієнтів у касі банку,
що скорочує обсяг операцій, які потребують банківського працівника і зменшує час очікування клієнтів.
Прослідковується тенденція диверсифікації банківських послуг, коли банки перетворюються на своєрідні
«фінансові супермаркети». Так, на приклад, Сбербанк Росії активно надає послуги із страхування.
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Розвиток інтернет обслуговування з кожним роком зростає, за тенденцією зростання інтернет обслуговування
ми може зробити висновок, що через пару років кількість фізичних відділень банків суттєво скоротиться і будуть
вводитися онлайн допомоги клієнтам і термінали оплати, які будуть проводити операції з готівкою.
1. Розвиток інновацій в банківській системі / О. О. Кравченко // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С.
39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_7.pdf 2. Офіційний сайт Національного банку
України [Електронний ресурс] // Інформація про найбільші банки України (за величиною активів) за
01.07.2015р. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097 3.Офіційний
сайт ПриватБанку [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://privatbank.ua/ 4. Офіційний сайт
Ощадбанку [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.oschadbank.ua/ua/ 5. Офіційний сайт
Укрексімбанку [Електронний ресурс]// Режим доступу https://www.eximb.com/ukr/personal/ 6. Офіційний сайт
Промінвестбанку [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://www.pib.com.ua/ 7.Офіційний сайт Сбербанку
Росії [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://ua.sberbank.ua/
Пікуліцка С.І.
гр.ФК-42
Науковий керівник – к.е.н., асист. Чушак А.М.
СТРАТЕГІЧНИЙ АЛЬЯНС ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Вимоги сучасної економіки та її глобалізація створили необхідність шукати різні можливості взаємодії
підприємств. Одна з найпопулярніших стратегій діяльності підприємства - стратегічний альянс. Таке рішення є
значно простішим, дешевшим, ніж створення, наприклад, власного представництва на новому ринку з нуля. Альянс
(союз) дозволяє не тільки виходити на новий ринок, але також обмінюватись досвідом і знаннями між фірмами, які
співпрацюють між собою, що дозволяє значно розширити бізнес і отримати конкурентну перевагу на ринку [1].
За даними Державної служби статистики України, вітчизняні підприємства укладають угоди як з
іноземними компаніями (68%), так і з вітчизняними (32%). За останні десять років кількість таких стратегічних
альянсів залишається стабільною і становить близько шести тисяч. Найбільш популярними сферами поширення
партнерств в Україні є авіапромисловість, автомобілебудування, фармацевтика, фінансовий та страхових
сектор, харчова промисловість, хімічна промисловість тощо [2].
На ухвалення рішення про встановлення альянсу впливають різні фактори, які можна розділити на дві
основні групи: внутрішні та зовнішні (табл. 1). Економічна ситуація на підприємстві (як позитивна, так і
негативна) - це основний чинник, що примушує підприємства вживати заходів, що сприяють вибору стратегії
альянсу [3]. У разі задовільного економічного стану, основним мотивом компанії є, перш за все, бажання
виходу на новий ринок через співпрацю з компанією на цьому ринку. Така ситуація дозволяє без значних
витрат отримати нових клієнтів і розвивати нові економічні відносини з компаніями з цього регіону. Коли
економічне становище компанії є незадовільним, тоді вона намагається шукати стратегічного партнера з метою
примноження капіталу [4].
Таблиця 1
Вирішальні фактори для встановлення стратегічного альянсу
Внутрішні фактори
- економічна ситуація підприємства
- організаційні зміни
- удосконалення організаційної структури
- залучення капіталу
- придбання технології та її розвиток
- диверсифікація діяльності
- сила торгового знака партнера
- залучення ідей
- отримання нових технологій

Зовнішні фактори
- глобалізація економіки
- вимоги ринку
- політичні фактори
- соціально-культурні фактори
- вихід на зарубіжні ринки
- правові питання

Проаналізувавши фактори для встановлення стратегічного альянсу, можна зробити висновок, що серед
внутрішніх факторів найбільш поширеною причиною для укладання альянсів є економічна ситуація
підприємства, а також бажання залучення капіталу і нових технологій, а серед зовнішніх факторів - глобалізація
економіки і вихід на зарубіжні ринки [3].
Стратегічний альянс став у світі одним із ключових шляхів зовнішнього зростання підприємств. Вважається
також, що це відносно мало ризикований шлях, який дозволяє краще адаптувати команду союзників до умов
навколишнього середовища, ніж „окремо" керуючої компанії. Крім цього, таке рішення дозволяє збільшити
масштаби діяльності підприємств, що утворюють альянс, знизити витрати на їх функціонування, урізноманітнити
асортимент, використовувати спільні ринки, підвищувати бар'єри входу, захистити від падіння. Отже, стратегічний
альянс - іноді є єдиним шансом для виживання або зростання підприємства в сучасних умовах.
1. Станіва К.М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі /
К.М.Станіва // Держава та регіони. – 2012. – №3. – С.175-179. 2. Осідач О.Б. Стратегічні технологічні
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альянси економіки / О.Б. Осідач // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 23. – С.306-310. 3. Beata
Glinkowska Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu przyrodniczohumanistycznego w Siedlcach – 2010. – №87. – С.225-234; 4. Пушкар О.І. Стратегічні альянси в умовах
глобалізації економіки / О.І. Пушкар // Вісник НТУ «ХПІ».– 2013. – № 50. – С.152–158.
Струк І. М., гр. ФК-41
Матвіїв Н. В., гр. ФК-43
Науковий керівник - к.е.н., доц. Червінська О.С.
АДАПТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ДО ЗМІН ВНЕСЕНИХ ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ
В умовах недавніх змін до Податкового Кодексу України особливо актуальною виступає проблема
ефективності цих нововведень. При умові, що основну частку виробництва ВВП України займають
підприємства, які сплачують до бюджету податок на прибуток, удосконалення законодавства є важливим
напрямом роботи над яким працюють податківці. Зниження виробництва та ускладнення економічної ситуації
зумовили необхідність змін у системі оподаткування, яка б враховувала економічне становище підприємств –
платників податку, та сприяла б економічному розвитку держави.
З метою вдосконалення механізму оподаткування податку на прибуток підприємств , в законодавство
України внесено ряд суттєвих змін. Отже , у платників виникла проблема розібратися з окремими нюансами,
оперативно адаптувати свою діяльність відповідно таких змін.
Тому актуальність даної роботи полягає в розгляді змін що стосуються податку на прибуток та
роз’ясненні їхнього впливу на платників даного податку.
Зокрема з 01.01.15 р. змінився перелік платників податку на прибуток, до їх числа віднесли також
Національний банк України, що здійснює розрахунки з Державним бюджетом, та виступає управителем фонду
операцій із нерухомістю, а саме операцій з довірчого управління. Зростання кількості платників податків
призведе до збільшення доходів державного бюджету України, хоча і накладе додаткове навантаження на
нових платників податку.
Також, варто зазначити, що з даного переліку виключили відокремлені підрозділи юридичних осіб,
бюджетні установи та громадські об’єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні
фонди за умови їх унесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
Було звільнено від відповідальності у 2015 році платників податку на прибуток за порушення порядку
обчислення, та правильності заповнення податкових декларацій із податку на прибуток підприємств [1].
Також варто зазначити що до 2016 року ще діятиме ставка 0% для тих, хто звільнений від сплати податку
на прибуток підприємств.
Правила звітування частково залишились незмінні, платники податку на прибуток звітуватимуть за
підсумками року та разом із декларацією подаватимуть також фінансову звітність. Проте відбулися зміни в
строках звітування[2].
Відповідно до нових правил звітний період для податку на прибуток – 1 календарний рік. При цьому річну
Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства та розрахунок щомісячних авансових внесків платники
подаватимуть до 1 червня наступного за звітним роком [3]. Тож Податкову декларацію з податку на прибуток
підприємств, у тому числі й розрахунок щомісячних авансових внесків, починаючи зі звітності за 2015 рік, подаватимуть до 1 червня 2016 року. А платники податку, які за результатами 2015 року вийдуть у нуль або матимуть
збиток, а за підсумками першого кварталу 2016 року все ж отримають прибуток, для нарахування та сплати податку
на прибуток мають відзвітувати за перше півріччя, 9 місяців та звітний рік, тобто до 1 червня 2017 року.
Сплата авансових внесків на протязі 2015-2016 років буде здійснюватись з певними особливостями, а саме: у
січні - грудні 2015 року та січні - травні 2016 року платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з
податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового Кодексу, що був чинний до 1 січня 2015 року [4]. При
цьому загальна сума щомісячних авансових внесків за березень - травень 2016 року обчислюється у розмірі не менше
1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 податковий рік [1]. Отже, сплата щомісячних
авансових внесків у січні – лютому 2015 року проводиться у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток за
2013 рік, у березні 2015 року – травні 2016 року у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств
за 2014 рік.
Незважаючи на те, що адаптація до нових правил вимагатиме значних зусиль платників податків, такі зміни
суттєво спростять податковий облік для бізнесу. З іншої сторони, Податкова Реформа передбачає більш жорсткі
правила протидії ухиленню від оподаткування, що призведе до підвищення ефективності податкового менеджменту,
розробки нових схем зменшення податків, а також встановлення неформальних відносин з податковими органами.
1. Податковий кодекс України від 20.09.2015 № 2755-1, п. 31 підрозділу 10 розділу ХХ, п.9 підрозділу 4
розділу ХХ «Перехідні положення» / [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
2. Податок на прибуток 2015 – що принесла податкова реформа / А. Нєвська // Газета «Інтерактивна
бухгалтерія» - 2015 – Вип. 16.01 – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onenews/55816 3.
Сплата авансових внесків та подання декларації з податку на прибуток у 2015 році / О.А. Височина // Газета
«Третій сектор» - 2015 – Вип. 26.01 – Режим доступу: http://svsever.lg.ua/2015/01/splata-avansovih-vnesk-v-tapodannya-deklarac-z-poda- 4. Чи може платник податку припинити сплачувати авансові внески з податку на
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прибуток...? / О.Коваль // інформаційно-пошукова система «ЛІГА:ЗАКОН» - 2015 – 24.04 - Режим доступу:
http://www.tax-expert.in.ua/in-dex.php/uk/2010-02-09-18-44-03/272-zbitky-1-kvartal-2015.
Усик А.П.
гр. ЕФІм-13
Науковий керівник – к.е.н., проф. Партин Г.О.
ПЛАНУВАННЯ, ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА
Планування – це важливий елемент фінансового менеджменту, який присутній у всіх етапах розвитку
підприємства, адже процес створення фірми розпочинається із розробки планового проекту, а завершується
побудовою фінансового плану функціонування і розвитку підприємства. Тому, важливо вміло і правильно
застосовувати методологію фінансового менеджменту на практиці, при цьому забезпечуючи ефективне
управління фінансовими ресурсами. Планування є одним із найважливіших методів реалізації напрямів розвитку
підприємства і забезпечення ефективної діяльності.
Фінансовий менеджмент - це процес формування, планування, розподілу і контролю за ефективним використанням фінансових ресурсів в процесі реалізації фінансово-господарської діяльності на підприємстві, а також
технології управління фінансовою діяльністю країни на загальнодержавному рівні, в процесі реалізації
поставлених цілей [1, c.30].
Гостро постає проблема недостатньої ефективності організації, забезпечення та управління фінансовими
ресурсами підприємств, зокрема відсутність та низька якість фінансового планування, що пояснюється кризовим
станом економіки, необхідністю вирішення загальніших проблем, а також відсутністю висококваліфікованих
фахівців у цій сфері.
Фінансове планування – це діяльність, пов’язана з управлінням фінансами та спрямована на забезпечення
стійкого фінансового стану, підвищення рентабельності та ринкової вартості підприємства. Об’єктом фінансового
планування виступають фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу валового
внутрішнього продукту. Фінансовий план – це план формування, розподілу і використання фінансових ресурсів
[2, c.220].
Основними завдання фінансового планування на макрорівні є [33, с. 71–72]:
- визначення обсягу та джерел фінансових ресурсів по всіх централізованих і децентралізованих фондах
грошових коштів, їх розподіл між виробничою сферою та сферою послуг;
- стимулювання зростання виробництва і підвищення його ефективності;
- зосередження фінансових ресурсів на найважливіших напрямках економіки і соціального розвитку;
- виконання попереднього, поточного і наступного фінансового контролю за доцільним та ефективним
використанням державних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів на всіх рівнях господарювання.
Головне завданням фінансового планування - забезпечення стійкості орієнтації в отриманні оптимальних
прибутків та самофінансування виробничо-технологічної діяльності, контроль кредитних, бюджетно-кошторисних,
інвестиційних показників і витрат, стандартизації обліку в системі виробничого та фінансового управління для
досягнення внутрішньої збалансованості, спрямованої на забезпечення рентабельності виробничої діяльності [1 с. 30].
До основних принципів фінансового планування можна віднести наукову обґрунтованість, яка передбачає
використання певних методик та засобів обчислювальної техніки для проведення розрахунків, єдність фінансових
планів, тобто єдність фінансової політики та єдиній методології розрахунку фінансових показників, безперервність
та стабільність [4].
В процесі здійснення фінансового планування повинні бути присутніми наступні етапи: аналіз поточного
фінансового стану підприємства; прогнозування майбутніх значень планових показників; розробка та складання
фінансових планів, внесення доцільних коректив у процесі реалізації та контроль за їх виконанням. Усі етапи є
важливими, слід дотримуватись їх послідовності.
Отже, фінансове планування, безумовно потрібне для ефективної діяльності підприємств. Воно повинно
здійснюватися на всіх підприємствах незалежно від розмірів і форм власності. Проте підхід фінансових менеджерів
до планування на своєму підприємстві повинен бути чисто індивідуальним, враховуючи особливості діяльності, стан
розвитку фірми, а також відповідно вибрану стратегію. Без фінансового планування не може бути досягнутий той
рівень
управління
виробничо-господарською
діяльністю
підприємства,
який
забезпечує
йому
конкурентоспроможність та успіх на ринку
1. Васюренко О. Ціна кредитних ресурсів як ключова складова системи управління кредитним ризиком/
О.Васюренко В. Подчесова // Банківська справа. – 2008. – №1 – С. 30. 2. Єзгор Л. Планування – основний
елемент фінансового менеджменту підприємства в Україні / Л. Єзгор // Формування ринкової економіки в
Україні. – 2009. – № 19. – С. 219–223. 3. Федосов В.М. Государственные финансы/ Федосов В.М., Буряк Л.Д.,
Бутаков Д.Д. – К: Либідь, 2011. – С. 71–72. 4.Економіко-правова бібліотека / [Електронний ресурс] — Режим
доступу: http://www.vuzlib.su.
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Федак Б.А.
гр. ЕФІм-21
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Віблий П.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
При самостійному інвестуванні коштів у цінні папери необхідно володіти значним обсягом інформації
та вміти її аналізувати (здійснювати аналіз макроекономічних даних, фінансових показників компанійемітентів, здійснювати технічний аналіз тощо). Приватний сектор повинен мати доступ до інвестування на
фондовому ринку, для чого були створені компанії з управління активами, які пропонують інвесторам вкладати
гроші в інвестиційні фонди, якими вони управляють.
Станом на 15.05.2015 в Україні існує 1204 ІСІ. Кількість інститутів спільного інвестування – як
визнаних, що досягли нормативу мінімальних активів, так і зареєстрованих фондів (наявних у ЄДРІСІ) –
вперше зменшилася за довгий період. Також скоротилися венчурні фонди, хоча відносно найбільше звузився
сектор відкритих ІСІ, який скорочується третій рік. Кількість діючих інтервальних та закритих фондів
зменшувалася четвертий рік поспіль.
За останні 10 років, в тому числі під час світової фінансової кризи, ключову роль в зростанні кількості
ІСІ виконували венчурні фонди. На початку 2014 року вони почали активно закриватися, а кількості
новостворених було не достатньо, щоб компенсувати вепликий відтік. Під кінець 2014 року венчурних ІСІ, які
досягли нормативів та юулт діючими, стало на 8 менше - до 1006, хоча за цей час були визнані 4 венчурних
фонди. За весь 2014 рік кількість цих ІСІ зменшилася на 25 фондів (15 ПІФ та 10 КІФ), або на 0.8% (після +6%
у 2013 році). Таким чином, близько половини кількісного скорочення галузі припало на венчурний сектор.[1].
ІСІ – це окремий, самостійний сегмент фінансового ринку, що є: сферою прояву економічних відносин
при розподілі доданої вартості та її реалізації шляхом обміну грошей на різного роду фінансові активи, грошові
зобов’язання, інвестиційні цінності; сферою прояву економічних відносин між продавцями та покупцями
фінансових активів, причому при збігу інтересів відбувається акт купівлі-продажу, тобто реалізація вартості і
споживчої вартості, що є складовими даних активів.[2,с.54-56;3]
Сукупні чисті активи усіх ІСІ у 2014 році практично зберегли темпи зростання – як за рахунок
венчурних, так і інших закритих фондів (на рис.2 зображено динаміка ринку управління активами ІСІ 20022014 рр). Протягом року cукупний чистий відтік капіталу з відкритих ІСІ фіксувався щомісяця, винятком були
травень і грудень, а щоквартальні показники залишалися від’ємними. Протягом року в результаті виходу
інвесторів найбільших втрат зазнали фонди акцій, облігацій та збалансовані фонди. При цьому й агресивні, й
консервативні фонди були серед лідерів за річною доходністю. Доходність ІСІ у 2014 році загалом
підвищилася: серед відкритих ІСІ середній показник зріс більш ніж утричі у порівнянні з минулим роком, для
закритих – більш ніж у півтора рази. Дві третини відкритих ІСІ забезпечили зростання вартості вкладень
інвесторів – після третини у 2013 році. Серед закритих та інтервальних ІСІ співвідношення практично
збереглося: близько половини та понад 40% фондів, відповідно, показали приріст. Низка публічних
(невенчурних) фондів також могла конкурувати за доходністю із банківськими депозитами у гривні.

Рис.1 Динаміка ринку управління активами ІСІ в період 2002-2014 рр.
Ключовими напрямками для розвитку індустрії спільного інвестування і для фондового ринку в цілому
є запровадження нових фінансових інструментів, зокрема інфраструктурних облігацій, довгострокових
державних облігацій, індексованих на інфляцію, а також похідних – для хеджування ризиків. Надзвичайно
важливими є також стимулювання подальшого розвитку 3-го рівня пенсійної системи та сприяння
запровадженню 2-го (накопичувального) рівня, а також активізація використання ІСІ в обслуговуванні програм
приватно-державного партнерства.
1. Офіційний сайт Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу. Електронне джерело :
http://www.uaib.com.ua/ 2. Сазонець І.Л., Федорова В.А. Інвестування. Підручник. – К.: Центр учбової
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літератури, 2011.- 312 с. 3. О. О. Євтушенко. Місце та роль інститутів спільного інвестування на
фінансовому ринку України. Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". № 9, 2011 рік.
Електронне джерело : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=710.
Філюк О.А.
гр. ЕФІм-12
Науковий керівник –к.е.н., проф. Партин Г.О.
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ефективність функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та стабільність розвитку значною
мірою залежать від правильності проведеної політики у сфері управління фінансами. Недосконале управління,
невідповідність його діяльності вимогам ринкового середовища, неефективне використання фінансових ресурсів
призводять до зниження потенціалу підприємства та можуть стати причиною погіршення його фінансових
результатів, чи, взагалі, банкрутства та закриття. Така ситуація змушує керівництво до пошуку нових прогресивних
методів менеджменту, які б давали змогу ефективно управляти всіма фінансовими процесами на підприємстві.
Питання пов`язані із проблемами фінансового менеджменту широко висвітлені у роботах низки вітчизняних
та зарубіжних вчених, таких як: Л.О. Омелянович, Л.С. Ситник, які основну увагу приділяли практичній реалізації
фінансового менеджменту; Ю. Бригхмен, У. Шарп, Б. Колапс та інші висвітлювали теорії сучасного фінансового
менеджменту. А.Н. Романов працював над проблемами автоматизації управління фінансами.
Якість фінансового менеджменту доцільно розглядати у трьох аспектах: управлінні інноваційним процесом,
управління фінансовими ризиками, рівні автоматизації процесу управління фінансами.
В сучасних умова інноваційний процес визначає вектор розвитку більшості підприємств. Побудова
ефективної систему фінансування інноваційного процесу є необхідною умовою успішного функціонування
підприємства. Інноваційні підприємства є найпрогресивнішими і найперспективнішими на ринку та здатні
приносити надприбутки їх власникам. [1, c. 21-25].
В процесі фінансування інноваційного процесу керівникам варто дотримуватись таких принципів [1, c. 36-38]:
• збалансування внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інновацій;
• створення компетентної групи фахівців, які б керували інноваційною політикою;
• планування інноваційного процесу як на коротко-, так і довготерміновому періодах;
• контроль за виконанням тактичних і стратегічних планів, порівняння їх із плановими нормативами та
показниками.
Важливе місце в процесі управління діяльністю підприємства посідає управління фінансовими
ризиками. Для цього у фінансовому менеджменті використовують наступні інструменти [2. c. 218-219]:
• диверсифікація фінансових ризиків, (розширення асортименту продукції, надання послуг в суміжних
галузях, пошук нових ринків збуту);
• хеджування фінансових ризиків( використання деривативів при укладанні різного роду фінансових
контрактів);
• лімітування концентрації фінансових ризиків, тобто встановлення обмежень на вкладення коштів у
цінні папери одного емітента, чи в конкретний вид фінансових інструментів;
• самострахування та користування послугами страхових компаній (накопичення резервного фонду,
використання нерозподіленого прибутку, купівля страхових полісів на випадок настання непередбачуваних
ситуацій).
Для ефективного функціонування системи фінансового менеджменту на підприємстві необхідною
умовою є своєчасність, раціональність і гнучкість процесу прийняття рішень пов`язаних з управлінням
грошовими потоками, капіталом, активами, ризиками, інвестиціями. З метою збільшення ефективності процесу
прийняття управлінських рішень у сфері фінансів менеджерами застосовуються автоматизовані інформаційні
технології [3].
Автоматизація управління фінансами дозволяє значно підвищити якість та ефективність роботи
менеджера, зокрема, це стосується наступних аспектів[4, c. 121-127]:
• зменшується частка помилок у розрахунках та скорочується термін їх проведення;
• скорочується час, необхідний для підготовки варіантів, корекції планів, зміни прогнозованих
показників, з`являється можливість провести порівняльний аналіз розроблених варіантів;
• автоматично формуються необхідні види звітності(звіти про фінансовий стан, сукупний дохід, рух
грошових коштів);
• з`являється можливість прослідкувати залежність зміни певних показників під впливом дії зовнішніх і
внутрішніх чинників.
Реалізація зазначених заходів дасть змогу покращити систему фінансового менеджменту на підприємстві
1. Шульгіна, Л.М., Інноваційний розвиток підприємств: формування стратегій [Текст] : монографія /
Л.М. Шульгіна, В.В. Юхименко; Нац. техн. ун-т України «КПІ». – К.: Univest PrePress, 2015. – 212 с. 2.Партин
Г. Фінансові ризики підприємства та методи їх нейтралізації / Г. Партин, О. Бурба // Науковий вісник НЛТУ
України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 215 – 220. 3. Питель Р. Інформаційні технології в фінансовому менеджменті
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[Електронний ресурс]/Режим доступу :http://kerivnyk.info/2014/04/pytel.html. 4. Романов А.Н. Компютеризация
фінансово-экономічного аналізу комерційної діяльності підприємств,корпорацій,фірм /Романов А.Н. І.Я.
Лукасевич, Г.А. Титоренко. - М.: Інтерпракс, 2014. – 252 с.
Цікайло М.А.
гр. Ефім-13
Науковий керівник – к.е.н., проф. Партин Г.О.
ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Ефективне функціонування окремого підприємства – запорука функціонування економіки країни
загалом. Оборотні активи є одним із різновидів ресурсів підприємства, що потребують належного використання
задля забезпечення позитивних результатів їх діяльності. Необ'єктивна структура оборотних активів та їхнє
нераціональне використання є однією з основних причин незадовільного фінансового стану суб'єктів
господарювання. Саме тому дедалі більшої актуальності набувають питання із нормування та ефективності
використання оборотних активів українськими підприємствами [2, с. 218]. Методи, які застосовуються при
нормуванні оборотних коштів подано у таблиці 1.
Таблиця 1
Методи нормування оборотних коштів на підприємстві
Метод
1.Прямий

2.Аналітичний
(дослідностатистичний)

3.Коефіцієнтів

4.Суми
оборотності

строків

Характеристика
Має за основу розрахунок нормативів потреби в оборотних коштах і полягає в тому, що
спочатку визначається розмір авансування оборотних коштів у кожний елемент, потім їхнім
підсумовуванням визначається загальна сума нормативу. Метод прямого розрахунку більш
точно визначає потребу в оборотних активах, оскільки враховує всі організаційнотехнологічні, технічні, транспортні та інші характерні особливості.
Базується на здійсненні розрахунків з урахуванням середніх залишків та змін обсягів
виробництва. Здійснюється коригування з урахуванням непотрібних запасів, неліквідів, які
мали місце в попередньому періоді. Основним недоліком методу є те, що він не відображає
реального проходження виробничого процесу та кругообігу оборотних засобів, оскільки
нормативи визначаються на основі даних минулого року.
Дає змогу здійснити розрахунок потреби в оборотних активах з урахуванням тенденцій і
співвідношень у змінах обсягу виробництва та затрат. Співвідношення, що склалися в
минулому, з використанням відповідних коефіцієнтів, екстраполюються на майбутній період.
Використання методу пов'язане з поняттями операційного й фінансового циклів. Ціль методу
– визначити потреби, що генеруються операційним циклом. На практиці не завжди легко
застосувати цей метод, тому що він виходить з розрахунку часткових строків оборотності.

Джерело: побудовано за даними [1, 3, 4].
Використання означених методів залежить від тривалості господарювання підприємства та рівня його
розвитку. Проте в реальних ринкових умовах найчастіше застосовують метод прямого розрахунку, який,
незважаючи на трудомісткий характер, дозволяє визначити не лише загальний розмір даних коштів, а й
структуру їх окремих елементів. Але методологія практичного планування на сьогоднішній день є
неефективною через те, що не враховуються ні варіація, ні закон розподілу, ні довірчі інтервали. Це збільшує
розбіжність між дійсністю та результатом розрахунків [4].
Тому на сьогоднішній час необхідно застосовувати інтелектуальну методику планування оборотних
коштів, що включає в себе теорії про суб’єктивні ймовірності, нечітких множин та інтервальних обчислень.
При аналізі методу слід вводити певні припущення, початкові дані та результативні показники, обмеження на
область їх використання, алгоритми перетворення початкових даних в результативні показники. Саме
застосування даного методу дозволить отримувати результати, які формують більш реальну картину, а не лише
констатують вже існуючу інформацію при використанні всім відомих формул [3].
Таким чином, у процесі управління підприємством важливо правильно визначити потребу в оборотних
коштах: їх величина повинна бути мінімальною, але достатньою для забезпечення безперебійного фінансування
планових витрат на виробництво і реалізацію продукції, здійснення розрахунків у встановлений термін.
Завищення оборотних коштів веде до зайвого їх відволікання в запаси, до заморожування фінансових ресурсів.
Заниження оборотних коштів може призвести до перебоїв у виробництві і реалізації продукції, до
несвоєчасного виконання підприємством своїх зобов’язань. Необхідно також пам’ятати, що використовуючи
той чи інший метод, потрібно обов’язково враховувати усі фактори, що мають вплив на функціонування
підприємства.
1.Колумбет О.П. Оборотні активи: сутність, класифікація та структура у вітчизняній та зарубіжній
практиці / О.П. Колумбет // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету
транспорту. – Сер.: Економіка і управління. – 2013. – Вип. 23-24. – С. 324-332. 2. Коць О.О. Ефективність
використання оборотних активів українськими підприємствами / О.О. Коць, М.А. Цікайло // Науковий вісник
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НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24. 10. – 218 – 224 с. 3. Сословський В.Г. Вибір методу планування оборотних
активів підприємств / В.Г. Сословський, І.О. Лисненко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkd/20112/ part1/24.pdf. 4. Цуркан І.М. Сучасні методи планування
оборотних активів підприємств / І.М. Цуркан, О.В. Швецов // [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://eaf.nmu.org.ua/ua/naukova_diyalnist/Internet_tezi/тезисы%20швецов.pdf.
Шпитко І.З.
гр. ЕФІм – 12
Науковий керівник – к.е.н., проф. Партин Г.О.
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ
Конкурентоспроможність продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках збуту забезпечується за
допомогою розвитку ефективного виробництва. Одною з основних передумов забезпечення ефективного
процесу виробництва є оптимальна кількість виробничих запасів, які є одною з основних частин активу
балансу.
Важливу роль в управлінні запасами на підприємствах займає формування їх складу та обсягу, які мають
бути оптимальними до існуючих умов виробництва. Система оптимізації повинна забезпечити належний зв'язок
мети і завдань щодо формування матеріальних запасів. Вона використовується з метою забезпечення
безперервного процесу виробництва всіма необхідними матеріальними ресурсами [3,c. 135].
У процесі виробничої діяльності підприємства можуть стикатись з такими проблемами та недоліками
формування виробничих запасів:
• незабезпечення належного рівня платоспроможності підприємства;
• неефективне управління рухом обігових коштів;
• недостатність чіткої інформації про витрати, які пов’язані з придбанням та зберіганням запасів;
• часто виробництво забезпечується надлишковою кількістю виробничих запасів;
• не кожен суб’єкт господарювання веде автоматизований облік управління запасами;
• будь-яка функціональна ланка кожної організаційної структури розробляє свою власну політику
управління запасами, що не завжди узгоджується на вищому рівні [1, c. 91] ;
Для того, щоб дати характеристику стану використання виробничих запасів можливим є застосування
системи узагальнюючих показників, до яких відносять: матеріаломісткість, матеріаловіддачу та питому вагу
матеріальних витрат у собівартості продукції. До одиничних показників відносять: коефіцієнти використання
окремих видів матеріалів, показник конструктивної, технологічної матеріаломісткості тощо. Також доцільним буде
аналіз виробничих запасів за декілька попередніх років та зіставлення даних з базовим періодом. Слід визначити
причини зміни значення таких показників, якими можуть бути проблеми з ресурсним забезпеченням і збутом
продукції, низьким рівнем якості продукції, митними бар’єри між країнами зарубіжжя [5, c. 60].
Одним із способів оптимізації запасів є зменшення їх норми, або збільшення частоти постачань, водночас
воно є обґрунтованим у тому випадку, коли економія від витрат (які зменшуються при збільшенні частоти
постачань) зможе покрити витрати, що збільшуються при збільшенні частоти постачань. До витрат на завезення
матеріальних ресурсів впливають такі чинники: рівень механізації навантажувально-розвантажувальних робіт,
транспортні витрати, спосіб руху товару. Завозити матеріали необхідно лише ті, які дійсно використовуються у
процесі виробництва. Величина запасу кожного виду сировини і матеріалів має встановлюватись з урахуванням
середнього виробничого запасу, який містить поточну потребу, підготовчий та гарантійний запаси. Зберігання
запасів на складах повинно здійснюватись за сучасними ресурсозберігаючими технологіями та підлягати повному
обліку, маркуванню та етикетуванню [4,1].
Науковці в сфері фінансів наголошують на необхідність переоцінки активів за поточними цінами, тобто, вартість
виробничих запасів у активі повинна бути дуже наближеною до їх реальної вартості у поточний момент. Для цього
необхідним є врахування можливих витрат і доходів від майбутніх операцій, коливання цін тощо. Оцінку виробничих
запасів та їх окремих видів слід розглядати на трьох етапах їх руху, а саме: при надходженні запасів від постачальників,
при вибутті запасів та на дату балансу. Підприємства можуть використовувати систему постійного чи періодичного
обліку, надавши детальне обґрунтування такого вибору в наказі про облікову політику [2, c. 272-273].
Отже, ефективне управління запасами повинно створювати належні умови постачання, зберігання, обліку та
використання виробничих запасів при мінімальних витратах, що дасть змогу забезпечити безперебійний процес
виробництва та забезпечить високу результативність виробничого – господарської діяльності підприємств.
1. Бублик М. О. Проблеми управління виробничими запасами на підприємствах та шляхи їх вирішення /
М. О. Бублик // Управління розвитком. - 2014. - № 2. - С. 90-92. 2. Дунаєва М. В. Особливості оцінювання
виробничих запасів / М. В. Дунаєва // Фінанси, облік і аудит. - 2012. - Вип. 19. - С. 271-278. 3. Оснач О.
Ф. Оптимізація виробничих запасів як джерело скорочення витрат підприємства / О. Ф. Оснач, С.В. Архіпов //
Вісник соціально-економічних досліджень. - 2013. - Вип. 1. - С. 134-139. 4. Партин Г.О. Системно-орієнтоване
управління витратами промислового підприємства: монографія / Г.О. Партин, А.І. Ясінська. – Л.: ЗУКЦ, ПП
НВФ «Біарп», 2011. – 200 с. 5. Самко М. С. Розробка комплексної методики аналізу виробничих запасів
підприємства / М. С. Самко // Управління розвитком. - 2013. - № 12. - С. 59-61.
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КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
Секція 1
«Проблеми теорії і практики управління малим і середнім бізнесом»
Бойко В. І.
МОРм-11
Науковий керівник -к.е.н., доц. Рачинська Г.В.
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМИ ТА РОЗВИТКУ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Ситуація, що склалася в Україні після заборони грального бізнесу в 2009 році, свідчить про те, що й у
нашій країні можуть з'явитися свої гральні зони. Уже існують відповідні напрацювання, згідно з якими в
Україні планується розвиток ігрової індустрії.
Упродовж декількох років триває суперечка щодо майбутнього грального бізнесу в Україні. Поки
політики дискутують, державний бюджет втрачає великі гроші.
До введення заборони на діяльність грального бізнесу на території Україні діяло близько 13 тисяч
гральних закладів, прибуток від діяльності яких складав приблизно 16 мільярдів гривень щороку [2].
В Євросоюзі гральний бізнес дозволений практично у всіх країнах, за винятком Сан-Марино та
Ліхтенштейну.
Інша справа, що різні країни ЄС знаходять різні форми своєї участі в європейському гральному бізнесі. В
одних країнах державні органи безпосередньо беруть участь у бізнесі, як наприклад в Монако. В інших
(Австрія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди), держава займається окремими видами грального бізнесу, наприклад,
казино, віддаючи інші види на відкуп приватним компаніям. Але існують країни, де держоргани обмежуються
збором податків та видачею ліцензій, тим самим здійснюючи контроль за гральни мбізнесом (Болгарія, Польща,
Румунія, Чехія, Словаччина, Хорватія).
У Лас-Вегас, гральну зону в США, туристи їдуть з усього світу з метою розважитися, добре провести час.
Причому, коли американці будували Лас-Вегас, точилися запеклі суперечки, а чи варто це робити і яка від
цього буде вигода. На початку Лас-Вегас замислювався лише як гральний майданчик для бажаючих
розважитися осторонь від великих міст. На сьогодні – це великий туристичний центр США, який процвітає і
приносить великі прибутки. При цьому основна частина доходів Лас-Вегасу – не від азартних ігор, а від сфери
послуг: аеропортів, туристичних агентств, готелів, ресторанів, атракціонів, кіноконцертних зал тощо.
Економічна вигода для держави істотна. Мабуть, прекрасно розуміючи її, останнім часом дискусія серед
вітчизняних законодавців з категорії скасувати або залишити заборону грального бізнесу перейшла вже на
рівень обговорення більш конкретних питань. Зокрема, територіального принципу локалізації гральних
закладів та формату контролю за ними з боку держави.
29 вересня 2015 року в Києві відбувся Гральний конгрес Україна. Це був перший для України
профільний захід з часів повної заборони в країні азартних ігор.
Експерти та представники бізнесу з України та зарубіжжя виклали своє бачення того, як країна повинна
легалізувати гральний бізнес - а це, на загальну думку, є неминучим процесом.
Обговорення питань, пов'язаних з легалізацією грального бізнесу, відбудеться 13 жовтня 2015 року на
зустрічі представників Мінфіну та Прем'єр-міністра, пропонується до розгляду 18 законопроектів [2].
Експерт Міжнародного центру реформ Джаба Ебаноідзе (Грузія) поділився досвідом реформ у сфері
ігрового бізнесу Грузії. Починаючи з 2011 року, коли в Грузії стартувала реформа у сфері грального бізнесу,
країна стала привабливішою для інвесторів і туристів, що істотно поповнило її держбюджет. Документообіг
повністю переведено в електронний вигляд [1].
Одне з ключових питань існування грального бізнесу в Україні – підготовка правильної законодавчої
бази. Галузі необхідно законодавче розмежування букмекерства, казино, тоталізатора і лотерей
На думку експертів, необхідно прийти до компромісу в питанні, скільки мають коштувати ліцензії, і
побудувати систему так, щоб інвестор міг легко увійти на ринок і складати конкуренцію операторам, що вже
працюють [1].
Мінфін розглядає три варіанти оподаткування грального бізнесу [2].
1-й варіант : - Ліцензійний платіж - 75 млн грн (щомісяця); - Податок на прибуток - 18%;- ПДФО - 15%
(раз на рік).
2-й варіант :- Ліцензійнийплатіж - 20 млн грн; - Податок на прибуток - 18%; - ПДФО - 15% (раз на рік).
3-й варіант: - Ліцензійнийплатіж - 20 млн грн;- Податок на прибуток - 18%.
Загалом, легалізація галузі створить близько 10000 робочих місць в Україні. Також можна зазначити, що
український бюджет отримає поповнення: від 2 до 5 млрд грн – від податку на дохід і прибуток і на 1-2 млрд
грн – від супутніх податків (ПДВ, ПДФО) [2].
Експерти з європейських країн також виступають за легалізацію грального бізнесу в Україні - більше
того, врегулювання даного ринку є однією з умов підписання Угоди про асоціаціюУкраїни з ЄС [1].
Чудовим прикладом розвитку галузі, може виступати Німеччина, де 6% від ВВП припадають на частку
грального бізнесу, який існує практично вільним від заборон.
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Незважаючи на неясну перспективу законопроектів, спрямованих на легалізацію галузі, багато хто
сподівається на конструктив з боку депутатів. У тому, що влада шукатиме нові джерела доходів, щоб уникнути
дефіциту бюджету, впевнені і експерти, і представники галузі - адже, за неофіційними даними, в бюджеті на
2016 рік вже закладено прибуток від грального бізнесу. Це дає надію на те, що високоприбуткова галузь піде
успішним шляхом Грузії та сусідньої Білорусі.
1.Гральний конгрес України: підсумки та висновки [Електронний ресурс]. – Режим доступа
:http://ukrainegaming.com.ua/uk/results/post. 2.Стан і перспективи розвитку грального бізнесу [Електронний
ресурс]. – Режим доступа : http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=83768.
Віхоть Т. А.
МОРм-23
Науковий керівник – к.е.н., доц. Матвій І.Є.
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ У МІСТІ ЛЬВІВ
Одним з найбільш динамічних та перспективних напрямів розвитку економічної діяльності України є
ефективне використання можливостей туристичної індустрії. Ця галузь економіки дозволяє підвищувати рівень
національного багатства країни та її імідж серед інших держав світу.
Туристичною індустрією називають сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності, які забезпечують
прийом, обслуговування та перевезення туристів[1].
Туристичну індустрію насамперед формують підприємства, які надають основні послуги, пов'язані з
організацією і продажем туристичної подорожі, а саме:
− туристичні фірми, які займаються організацією і продажем турів;
− підприємства, які надають послуги гостинності: готелі, мотелі, кемпінги, квартири або будинки, котрі
здаються в оренду тощо; до них належать також підприємства громадського харчування;
− транспортні організації;
− підприємства з виробництва товарів туристичного попиту;
− підприємства роздрібної торгівлі з продажу товарів туристичного попиту[2].
Насичена туристична індустрія характерна для одного з найбільш популярних туристичних міст в Європі
– міста Львова.
У 2014 році Львів відвідало близько 1,7 млн. осіб. Середні витрати туриста за час перебування в місті
становили 198 Євро. За цей період Львів посів третє місце у Топ-6 велосипедних європейських міст за версією блогу
для подорожей «Friday Flat Travel blog», а чотири львівські готелі («Леополіс», «Асторія», «Швейцарський»,
«Нобіліс») увійшли в топ 20 найкращих готелів України згідно рейтингу Trip Advisor 2014 року[3].
Упродовж 2014 року в області діяло 235 суб’єктів туристичної діяльності, серед них 61% –
підприємства-юридичні особи та 39% – фізичні особи-підприємці. Із загальної кількості туристичних
підприємств 52 – туроператори, 148 – турагенти, 35 – займались тільки екскурсійною діяльністю.
Незважаючи на високий показник кількості туристів, які приїжджають до Львова з-за кордону, суб’єкти
туристичної діяльності Львівщини у 2014 році надали послуги 92,1 тис. осіб (у 2013 році – 188,5 тис. осіб).
Серед них 97,8% становили громадяни України, 2,2% – громадяни інших країн[4].
Причинами зменшення кількості туристів, які користуються послугами українських туристичних
підприємств є[5]:
− нестабільна економічна та політична ситуація;
− знецінення національної валюти;
− негативний імідж України, як держави де відбуваються воєнні дії;
− зниження рівня реальних доходів населення.
Отже, Львів є найпопулярнішим містом України серед туристів, проте, негативні події, які відбуваються
в державі безпосередньо впливають на розвиток туристичної індустрії міста.
Для того, щоб забезпечити ефективну та результативну діяльність туристичних підприємств Львова
державними органами було розроблено та впроваджено Програму розвитку туризму та курортів у Львівській
області на 2014 − 2017 роки. Основними завданнями Програми є[6]:
− створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного
продукту;
− створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму;
− забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності;
− підвищення якості та асортименту туристичних послуг;
− розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;
− здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності;
− поліпшення кадрового забезпечення галузі.
1. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос./ Мальська М. П., Худо В. В. - К.:
Центр учбової літератури, 2012. – 368с.; 2. Кіптенко В.К. Менеджмент туризму : підручник для вузів / В.К.
Кіптенко . – Київ : Знання, 2010 . – 502 с.; 3. Звіт управління туризму департаменту розвитку (в тому числі
125

ЛКНП «Центр розвитку туризму м. Львова) за 2014 р.: http://city-adm.lviv.ua/portal-news/tourism/223315-zvitupravlinnia-turyzmu-departamentu-rozvytku-v-tomu-chysli-lknp-tsentr-rozvytku-turyzmu-m-lvova-za-2014-r;
4.
Державна служба статистики України. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/; 5.
Туристичний сезон–2014: підсумки та перспективи/ Львівська Поштa. [Електронний ресурс].- Режим
доступу: http://www.lvivpost.net/ suspilstvo/n/26807; 6. Програма розвитку туризму та курортів у Львівській
області
на
2014
−
2017
роки[Електронний
ресурс].Режим
доступу:
http://www.oblrada.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4985&Itemid=48.
Глянцева О. І.
МІДм-21
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЛЬВІВЩИНИ
Успішне функціонування підприємств передбачає наявність чіткого уявлення у керівництва напрямів
його розвитку. Таке бачення повинно базуватись не лише у мріях, уяві та інтуїції, але і на конкретних даних, що
дає можливість усунути значні відхилення при втіленні їх у життя.
Важливим сьогодні стає формування ефективних та оптимальних напрямів розвитку підприємств легкої
промисловості Львівщини, що пов’язано із великим потенціалом галузі в області. Про це свідчить створення, на
ряду з іншими, кластеру легкої промисловості, одночасний занепад діяльності підприємств легкої
промисловості, зменшення чисельності зайнятого в галузі населення, зменшення вкладу у ВВП і переважній
роботі із давальницькою сировиною.
Пропонуємо напрями розвитку формувати за основними функціональними підсистемами організації:
виробництво, фінанси, інноваційна діяльність, трудові ресурси та маркетинг, що дає можливість комплексно
охопити різні сфери його функціонування.
Вибір напрямів розвитку підприємств легкої промисловості Львівщини пропонуємо здійснювати шляхом
співставлення значень трьох параметрів з подальшим формуванням матриць вибору заходів: рівня потенціалу; рівня
ризику; показника, який характеризує становище підприємства на зовнішньому ринку (по-іншому, показника, який
характеризує можливості підприємства вести свою діяльність під впливом чинників зовнішнього середовища).
Методика щодо оцінювання рівня виробничого, фінансового, інноваційного, трудового та маркетингового
потенціалів підприємств наведена у [1].
На ефективність функціонування підприємств, окрім сформованого потенціалу, впливають ризики.
Рівень ризику пропонуємо оцінювати за допомогою інтегрального показника рівня ризику:

,
(1)
де І – інтегральний показник рівня ризику підприємства; n – кількість груп ризиків; mі – кількість видів ризиків
і-ої групи; Rij – рівень j-го виду ризику i-ої групи, визначений методом теорії нечітких множин; Pij – вагомість jго виду ризику i-ої групи.
Вагомість показників визначається на основі побудови півматриці для визначення вагомості окремих
критеріїв і знаходження частки у загальній кількості числа переваг за кожним окремим критерієм.
Рівень j-го виду ризику i-ої групи пропонуємо визначати за допомогою теорії нечітких множин.
Множину рівнів ризику розбивається на п’ять підмножин: ризик «незначний» (ДН (0;0,2)), «низький»
(Н (0,2;0,4)), «середній» (С (0,4;0,6)), «високий» (В (0,6;0,8)), «катастрофічний» (ДВ (0,8;1)) [2, с. 307321]. Оцінювання проводиться на основі показників, виділених для вище перелічених складових потенціалу.
При виборі та формуванні напряму розвитку підприємства за виробничою складовою також враховується
значення коефіцієнта рентабельності операційної діяльності, який порівнюється із середньогалузевим
значенням; за фінансовою складовою – рейтингова оцінка фінансово-економічної безпеки підприємства, адже
підприємства функціонують в динамічних і нестабільних умовах середовища (методику розрахунку наведено в
[3, с. 58]); за інноваційною складовою – коефіцієнт рентабельності продажу, який порівнюється із
середньогалузевим значенням, адже основною ціллю є не лише генерування ідей і виробництво інноваційної
продукції, але і успішний їх продаж на ринку; за трудовою складовою – коефіцієнт випередження темпів
зростання продуктивності праці над темпами зростання середньої заробітної плати; за маркетинговою
складовою – частка ринку, яка характеризує конкурентоспроможність підприємства.
На основі вище наведених показників розроблено матриці вибору заходів щодо формування напрямів
розвитку за основними функціональними підсистемами підприємства.
1.
Кулиняк І.Я. Напрями покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості
Львівщини / І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Вісник Сумського НАУ: Серія «Економіка і менеджмент». – Суми,
2014. – Вип. 4 (59). – С. 14-20. 2. Лук’янова В.В. Економічний ризик: навч. посіб. / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. –
К.: Академвидав, 2007. – 464 с. 3. Чернега О.М. Критерії та показники фінансово-економічної безпеки
підприємства / О.М. Чернега // Науково-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки: монографія / за
загальною редакцією д.е.н., проф. І.О. Кузнецової. – Одеса: Атлант, 2013. – С. 56-61.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Соціальна відповідальність бізнесу є добровільною ініціативою, а тому й викликає особливий інтерес,
оскільки чим вищий є її рівень, тим більш розвинутим вважається суспільство. Однак, у зв’язку з
впровадженням заходів соціальної відповідальності, підприємства малого та середнього бізнесу можуть теж
отримати певні переваги, але багато українських підприємств робить це пріоритетом.
Перехід до соціальної відповідальності базується на переконанні в тому, що бізнес повинен відігравати
чітку та життєво важливу роль у вирішенні найбільш складних глобальних проблем. Від так, українські
підприємці мають можливість приєднатися до Глобального Договору ООН. Глобальний договір, налічуючи уже
більше 7 700 учасників із 130 країн світу, успішно продовжує заохочувати компанії та організації у всьому світі
підтримувати та інтегрувати в дію 10 універсальних принципів у сфері прав людини, навколишнього
середовища, трудових відносин та протидії корупції.
Дослідження, які регулярно проводить Центр «Розвиток КСВ», показують, що існує пряма залежність
між розміром підприємства і його поінформованістю про соціальну відповідальність бізнесу. До прикладу,
тільки 75 % малих вітчизняних підприємств знають про соціальну відповідальність, але ще залишається 25 %,
які стверджують, що взагалі не чули про такий вид відповідальності бізнесу. Якщо ж брати до уваги середній
бізнес, там ситуація трішки краща, інформацією про існування соціальної відповідальності володіють близько
87 % підприємств. З кожним роком поінформованість компаній зростає, адже на даний час в країні відбувається
євроінтеграція, яка зумовлює необхідність підприємствам дбати про суспільство, в якому вони існують.
Найбільш поінформованими про соціальну відповідальність є будівельні компанії, підприємства, які
відносяться до сфери зв’язку, ЗМІ, консалтингу, юридичних послуг, ресторанного та готельного бізнесу, а
найменш - підприємства галузі виробництва промислових і споживчих товарів, торгівлі [1].
Під соціальною відповідальністю підприємства переважно розуміють надання благодійної допомоги
громаді, розвиток власного персоналу, чесне введення бізнесу та дотримання і захист прав людини. Таку
стратегію обирають переважно в малому та середньому бізнесі. На жаль, найменше асоціюють із соціальною
відповідальністю впровадження принципів і практик підзвітності, прозорості й етичної поведінки, здійснення
екологічних проектів та участь у регіональних програмах розвитку. В ситуації «воєнного конфлікту» в Україні,
більшість малих компаній виражають свою соціальну відповідальність лише підтримкою АТО, не беручи до
увагу комплексно всіх 10 принципів, які ГД ООН пропонує компаніям забезпечити у своїй сфері впливу [2].
Існує цікава тенденція ставлення підприємств різних розмірів до проведення заходів з соціальної
відповідальності. Підприємства малого та середнього бізнесу майже не впроваджують впроваджує таких
заходів, як: дотримання права працівників на свободу об’єднань та колективні переговори; зменшення викидів
у навколишнє середовище; захист природних запасів та інвестування своїх ресурсів у життя громади. Однак,
дуже високою є частка заходи із захисту здоров’я і безпеки споживачів, які проводять малі компанії.
Розмір підприємства деякою мірою впливає на пріоритетність чинників впровадження соціальної
відповідальності. Так, чим менше за розміром підприємство, тим вага таких чинників, як моральні міркування
та зростання обсягу продажів є більшою. Проте в міру збільшення компанії зростає вага таких факторів, як:
запит з боку профспілок, органів місцевої влади, вимоги іноземних партнерів, висвітлення в ЗМІ і сприяння
формуванню іміджу компанії та необхідність компенсувати шкоду, заподіяну середовищу діяльністю або
продукцією компанії. Останніми роками конкурентний чинник став відігравати більшу мотиваційну роль для
малих та середніх підприємств, ніж для великих.
Звертаючись до статистичних джерел, помічаємо, що майже 30% компаній не здійснюють заходів з
соціальної відповідальності і для більш як 60% з них, великою перешкодою є брак коштів.
Ще одним спостереженням є те, що рівень врахування інтересів заінтересованих сторін (стейкхолдерів)
при розробці та впровадженні політики соціальної відповідальності залишається в Україні достатньо низьким.
Для малих і середніх підприємств основними джерелами ідей, крім керівництва компанії, є її працівники.
Отже, бачимо, що малий та середній бізнес ще не зовсім готовий зробити соціальну відповідальність
пріоритетом у веденні своїх справ. Та варто зауважити, що все ж 70 % невеликих підприємств проводять
певного роду заходи з соціальної відповідальності, чим показують свою турботу про наше суспільство. Доброю
нагодою для малого та середнього бізнесу на шляху до розвитку є можливість приєднатися до ГД ООН в
Україні, заповнивши анкету на їх офіційному сайті.
1. Зінченко А.П., Саприкіна М.А. Корпоративна соціальна відповідальність 2005-2010: стан та
перспективи розвитку. – К: Вид-во «Фарбований лист», 2010 – 56 с. 2. Офіційний сайт мережі ГД ООН в
Україні: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/main/corporate-social-responsibilityand-global-compact/the-ten-principles-of-the-global-compact
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ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
В епоху «інформаційного суспільства», коли уявлення людей про світ і процеси, що відбуваються,
значною мірою формуються засобами масової комунікації, імідж підприємства набуває статусу одного з
основних ресурсів, які зумовлюють його економічну перспективу. [1]
Відомий факт, що часто компанії, які сформулювали для себе лише фінансові цілі, не досягають
фінансових результатів, яких досягають компанії з більш широким діапазоном ціннісних установок - ідеологією
компанії, її корпоративним іміджем. Імідж допомагає в формуванні стійкості компанії, вирізненні серед
конкурентів, збільшенні ринкової вартості компанії, розширенні кола постійних споживачів. Турбота про імідж
- ознака організацій, що розвиваються і прагнуть знайти гармонійні способи співіснування із соціумом. [7]
Теорія іміджу виникла на Заході в 1960-ті роки фахівцем реклами Д. Огілві і полягала в тому, що для успішної
реалізації товару значно важливіше створювати у свідомості його позитивний образ, аніж надавати інформацію про
специфічні властивості. У 70-ті роки ця теорія трансформувалася в теорію бренд-іміджу, тобто створення образу не
просто окремих товарів, а цілих їх груп або товарних сімейств, об'єднаних певним товарним знаком. [4]
Можна сказати, що в будь-якій організації існує імідж поза залежністю від того, чи працюють над ним узагалі.
У випадку ігнорування питання іміджу, він складається в споживачів стихійно, і немає ніякої гарантії, що він буде
адекватним і сприятливим для фірми. Створення позитивного іміджу - це більше, ніж звичайна успішна рекламна
кампанія, це складний і багатоаспектний процес, складові якого взаємопов'язані і взаємозалежні. Масова свідомість
потребує певної підказки, що сприятиме формуванню власної думки у споживача. Підґрунтям формування іміджу є
сформована цілісна філософія компанії. [8]
Для формування позитивного іміджу фірми, необхідно врахувати 3 рівні його функціонування: зовнішній,
внутрішній і невідчутний. [2, c.95]
Зовнішній імідж підприємства — це сприйняття підприємства суспільством, ЗМІ. Складовими зовнішнього
іміджу є сам продукт і його якість, все, що його супроводжує на ринку — реклама, спосіб пропонування, зовнішній
вигляд персоналу та об'єктів підприємства. Не варто забувати про такі деталі, як елементи ідентифікації
(корпоративні сайти, рекламні банери і біг-борди, фірмовий одяг, візитки і т.д.), які створюють цілісний образ
корпорації. Також використовуються такі інструменти, як висвітлення суспільної діяльності компанії і її керівництва
(особливо, коли керівник – публічна людина), спонсорські акції, контакти з ЗМІ. [3, c.148-149]
Внутрішній імідж підприємства — це відносини персоналу і керівництва, атмосфера, кадрова політика
підприємства, орієнтація та тренінги співробітників. Слід врахувати взаємозв'язок зовнішнього і внутрішнього
іміджу підприємства — сприйняття суспільством підприємства покращується завдяки роботі з персоналом,
спрямованій на підвищення задоволеності клієнтів. [3, c.148-149]
Невідчутний імідж ґрунтується на відчуттях, емоційному сприйнятті діяльності підприємства. Його
створенння реалізується через комунікації з цільовою аудиторією, зближення з споживачами за допомогою
методів позиціонування, маніпулювання, міфологізації, емоціоналізації, формату, вербалізації, акцентування
уваги на “корисній” інформації, заміни цілей, дистанціювання, візуалізації, опитування суспільної думки,
нейролінгвістичного програмування. [6]
Отже, створення позитивного іміджу підприємства несе за собою певні витрати, але приносить й
економічний результат. Як правило, позитивний образ організації економить її ресурси, а негативний —
збільшує ризики втрат. [5]
1.Строцюк Ю.В.- Сутність та значення позитивного іміджу для підприємства
Волинський
національний університет імені Лесі Українки, 2010. 2.Королька В.Г. Паблік рілейшнз. Наукові основи,
методика, практика. — К: Скарби, 2001. 3.Мойсеєв В. А. Паблік Рілейшнз: Навч. посіб. – К.: «Академвидав». –
2007. 4Шморгун Л.Г. Менеджмент організацій: Навч. посіб. / Л.Г. Шморгун. — К. : Знання, 2010. 5.Власні
судження на основі: Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посібник / Орбан-Лембрик Л. Е. – К. :
Академвидав, 2003. – 568 с. 6.Примак Т.О. - Паблік рилейшнз у бізнесі, 2006 7. B. Gee - Winning the Image Game,
2000. 8.Власна розробка.
Івашків Ю. Б.
МЕ – 32
Науковий керівник – д.е.н., зав. каф. МО Карий О.І.
КАР’ЄРИЗМ: ДОБРЕ ЧИ ПОГАНО?
Поняття успіху вживається сьогодні не тільки для позначення вдалої кар'єри, а і як синонім здатності
людини потурбуватись про свою родину, проводити час із друзями, усюди бути бажаною та незамінною. Проте
основне визначення успіху стосується в першу чергу все ж таки роботи, адже більшу частину свого життя
кожний із нас проводить саме на роботі.
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Кожна людина в певний момент починає серйозно думати у своєму майбутньому про кар'єру. Знання
про те, що таке кар'єра, які є види й моделі кар'єри, як управляти кар'єрою, і навіть знання своїх здібностей,
слабких і сильних сторін допоможуть вибрати роботу у організації, що надає особі можливості професійного
розвитку і підвищення рівня життя.
Кар’єра - це успішне просування у сфері суспільної, службової, наукової та іншої діяльності. Вона є
невід’ємною частиною життєвого устрою тієї людини, яка хоче досягнути успіху в житті. З організаційної
точки зору кар'єра розглядається як сукупність взаємопов'язаних рішень особи про вибір того чи іншого
варіанта майбутньої діяльності, виходячи з можливостей, які перед нею відкриваються, подолання
розбіжностей між реальним і бажаним її посадовим становищем [1].
XXІ століття поставило зміст слова "кар'єра" на якісно новий рівень. Уже важко собі представити
успішну й стабільну компанію, яка б не анонсувала можливості кар'єрного росту. Ще складніше уявити собі
фахівця, який би не мріяв про позицію керівника відділу, департаменту, компанії, холдингу. У надрах подібних
прагнень і народилося нині настільки часто вживане слово "кар'єрист".
На кар'єру людини впливають, перш за все, внутрішні чинники - мотиви, рівень домагань, самооцінка,
здоров'я, а також і зовнішні чинники - соціально-професійне середовище, тип професійної організації, а також
банальна випадковість.
Кар'єра не визначає тільки успіхи або невдачі, а містить внутрішню позицію і поведінку, поступову зміну
навичок, здібностей і професійних можливостей, пов'язаних з діяльністю [2].
На жаль, більшість робить кар'єру, тому що так треба , тому що, якщо ти отримуєш більше грошей і
займаєш краще місце, якість життя стає вище. Але якби все було так просто, світ би не знав сумних мільйонерів
і успішних бізнесменів в найжорстокішій депресії. Кар'єра і гроші - ще не все. Якість життя - це не тільки
робота, але й повноцінний відпочинок, і насичене особисте життя. І не завжди людині легко обрати: будувати
кар’єру чи особисте життя? [3].
Тема жіночої кар'єри досить широко представлена у суспільстві. Зі століття в століття суспільство і
традиція, пропонували жінці, незалежно від її соціального стану, вирішити у своєму житті два важливі
завдання: вийти заміж і народити дітей. Зараз до цих завдань додалася не менш важлива - пов'язана з роботою.
Жінка вийшла за рамки своєї традиційної ролі господині, матері, дружини. Вона стала прагнути до реалізації
свого потенціалу за межами дому і дуже часто ставати господинею своєї власної справи. Материнство і турботу
про сім'ю часто представляють як перешкоду для жінок у тих областях, для яких характерна конкурентна
боротьба. І якщо в питанні вибору «дитина-кар'єра» перевага буде віддано народженню дитини, жінка ризикує
стати неконкурентоспроможною, втратити швидкість професійного розвитку за час, відданий материнству.
Хоча деякі жінки встигають під час декрету написати і захистити дисертацію, підготувавши собі тим самим
гідну підставу для впевненого просування по кар'єрних сходах. Жіноча кар'єра може початися одночасно з
чоловічою, однак найбільш плідний і яскравий період для жінки до 35-40 років. Саме в цей момент може
статися сильний стрибок у рівні професійної самореалізації. Як будь-який інший шлях, кар'єра вимагає часу і
сил, сміливості і захопленості, і, що найголовніше, чіткого уявлення про мету. Неготовність жінки піти на певні
жертви заради кар'єри, безсумнівно, створює перешкоди її кар'єрному просуванню. Але жінка, в кінцевому
підсумку, сама приймає рішення про вибір того чи іншого шляху самореалізації [4].
Отже, кар’єризм - це добре чи погано? Остаточної відповіді немає, адже у кожної людини є свої цінності,
свої цілі до яких вона прагне. для когось на першому місці стоїть кар’єра, а потім вже сім’я і все інше, а у
когось навпаки. Особисто для мене як для дівчини на першому місці сім’я, а потім вже кар’єра.
1. Кар'єрні пастки та ілюзії. – Режим доступу - http://megasite.in.ua/54762-kar-ehrni-pastki-ta-ilyuzi-trohipraktiki.html
.2.
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сучасної
особистості.
–
Режим
доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/10169/1/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%
B0.pdf 3. Кар’єра не для всіх. – Режим доступу: http://megasite.in.ua/125180-kar-ehra-ne-dlya-vsih.html 4. Жіноча
кар'єра: заборони і дозволи. – Режим доступу: http://megasite.in.ua/813-zhinocha-kar-ehra-zaboroni-i-dozvoli.html
Іллейш Н. Б.
МЕ-32
Науковий керівник – професор Карий О. І.
КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ
Яким повинен бути успішний бізнес? Це питання включає в себе багато аспектів. Підприємці задаються
питанням, на кого або на що орієнтуватися при веденні своєї підприємницької діяльності. Одні вважають
запорукою успішного бізнесу чітко визначені цілі та організовану працю. Інші відстоюють думку, що потрібно
встановити якнайтісніші контакти із споживачами, а також налагодити внутрішню атмосферу в організації. Але
на сьогоднішній день таких підприємств дуже мало, тому що більшість людей вважають, що на соціальну сферу
затрачаються занадто великі кошти і це не збільшить прибутки компанії, а навпаки призведе до зайвих витрат.
Чи потрібно підприємству приділяти велику увагу своїм працівникам та споживачам? Чи, можливо,
достатньо мати контакти суто по справі, яка ведеться?
Уільям Тейлор у своїй статті [1] «Радикальне досягнення успіху» наводить факти успішності
американської компанії «Zappos». Він стверджує, що запорука успішності даної компанії полягає в її політиці,
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яка передбачає витрати на соціальну сферу, що в подальшому компенсуються збільшенням обсягів продажу
через задоволеність клієнтів. Історія даної компанії, стійкість на ринку та успішність компанії «Colgate», яка
ставить перед собою три фундаментальні цінності – піклування, глобальна колективна робота та постійне
вдосконалення, а також успіх золотої шахти «Redlake», наведені в статті «Золота думка» [2], завдяки прекрасній
роботі лідера доводять, що організована праця, а також чітка орієнтація на споживача відіграють важливу роль
в досягненні успіху в бізнесовій діяльності.
Американські психологи Джозеф Кенджем і Казимир Ковальські дослідили особливості поведінка 100
діючих керівників вищої ланки. В результатах своїх досліджень [3] серед числених особливостей виділять
здатність до співпраці, здатність робити ставку на інших, гнучкість і зацікавленість не у власних цілях, а в
досягненні успіху компанії.
Я погоджуюся з тим, що справжній лідер повинен вірити і надіятись на свою команду. З життєвого
досвіду можу сказати, що будучи лідером команд у різних конкурсах або спортивних змаганнях без
налагодженої роботи досягти успіху було неможливо. Потрібно було враховувати думку кожного і розробляти
стратегію для перемоги спільно, так створювалася приємна атмосфера і навіть не досягнувши найкращого
результату всі були задоволені і залишилися приємні спогади. Крім того, з наведених мною прикладів я можу
зробити висновок, що соціальна сфера відіграє дуже важливу роль у веденні підприємницької діяльності.
Однозначної відповіді на питання «Що ж є запорукою успішної діяльності?» нема. Тому дане питання
потребує подальших досліджень.
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ПРІОРИТЕТНІСТЬ ФУНКЦІЙ ТА ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАЛОГО
ПІДПРИЄМСТВ
Метою діяльності будь-якого підприємства є одержання прибутку. Зростання розміру прибутку можливе
за зростання доходів або зменшення витрат підприємства. Оскільки для малого підприємства досить складно
впливати на кон’юнктуру ринку, тобто збільшувати дохід за рахунок розширення виробництва, то доцільно
впливати на розмір прибутку за рахунок управління витратами.
На відміну від великих корпорацій, для яких скорочення витрат дає наслідки тільки через деякий час, у
малому бізнесі управління витратами передбачає негайну користь, а отже, його ефективність визначається
часом [1].
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та
носіїв за постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження [2].
Система управління витратами (СУВ) є однією з підсистем системи управління підприємством. Отже,
розподіл функцій і завдань СУВ необхідно здійснювати узгоджено із функціями управління:планування,
організування, мотивування, контролювання, регулювання, графічне зображення [3]. Схему функціонального
аспекту системи управління витратами на малому підприємстві наведено на рис. 1.

Рис.1. Функції управління витратами на малому підприємстві
Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну підтримку малого підприємства» суб’єктами
малого підприємства є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти
підприємницької діяльності, та юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно130

правової форми, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не
перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 10 млн. євро.
Як будь-яке утворення мале підприємство має свої проблеми, до них відносять:
1. Труднощі в залученні великих капіталів;
2. Не завжди є рівний доступ до ресурсів;
3. Необмежена відповідальність за боргові зобов’язання;
4. Недостатня ефективність менеджменту;
5. Невизначеність перспективи [4].
Виходячи із особливостей та проблем малого підприємництва, пріоритетом в управлінні витратами має
функція планування витрат та контроль, адже невелика кількість підрозділів та процесів не вимагає значних
затрат часу для функції організування, мотивування та регулювання.
Планування витрат — це визначення цілей підприємства та його підрозділів у формі постановки
виробничих завдань і вибору засобів для їх виконання. Плани конкретизують у кошторисах, які відображають
витрати в грошовій формі. Отже, планування витрат полягає у виявленні складу витрат та їх кількісної оцінки
[5]. Для малого підприємства важко впливати на попит та кон’юнктуру ринку, саме тому на таких
підприємствах особлива увага приділяється не довгостроковому, а поточному плануванню витрат.
Функція контролю (моніторингу) у системі управління витратами забезпечує зворотний зв'язок,
порівняння запланованих і фактичних витрат.
Контроль витрат є важливою складовою системи управління витратами, без якої неможлива повноцінна
реалізація інших її функцій. До основних завдань контролю витрат відносять:
− моніторинг – систематичне відстеження динаміки витрат і факторів, які на неї впливають;
− виявлення відхилень фактичних показників рівня витрат від їх запланованих значень;
− аналіз відхилень, обґрунтування необхідності здійснення регулювальних заходів під час виконання
планових завдань, участь у їх розробленні [6].
Система управління витратами малого бізнесу визначається специфікою його діяльності. Так, усі
функції управління витратами перебувають у тісній взаємодії одна з одною, проте пріоритетним є планування
та контролювання витрат. Планування виступає стратегією і водночас індикатором для контролю витрат на
підприємстві.
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КОРУПЦІЯ У МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ
Підтримка становлення та розвитку малого і середнього бізнесу в Україні є одним з визначальних
пріоритетів державної політики. Малий та середній бізнес є одним із дійових засобів вирішення соціальноекономічних проблем, і, насамперед, створення додаткових робочих місць та забезпечення зайнятості
населення. Проте малі й середні підприємства в Україні продовжують стикатися з суттєвими перешкодами
власному розвитку, одними з цих перешкод є корупція [1].
Незмога стриматися від спокуси скоротити термін розгляду справ чи видачі документів, уникнути сплати
великого штрафу, «відкупитись» від проблем, гарантовано перемогти у тендерах часто виявляється занадто
великою. Також найбільше до проявів корупції спонукає те, що у 99% МСБ частина заробітної плати
знаходиться в тіні через надмірне податкове навантаження [3].
Також до корупції малого та середнього бізнесу призводить: низький рівень оплати чиновників, що
обумовлює їхнє бажання мати постійний додатковий заробіток, причому не за рахунок публікації наукових
праць. Серед лідерів-корупціонерів: чиновники сфери ліцензування, податківці, митники [2]. Крім того,
необ'єктивне формування механізмів та застосування інструментів штрафів і санкцій; небажання влади
полегшувати підприємницьке середовище обумовлює обов'язкову наявність "консультантів", які за рахунок
власних зв'язків допомагають "вирішувати" численні проблеми, які виникають "на рівному місці";
урегулювання спорів з владою несправедливе і упереджене. Проти підприємця діє широке трактування норм
законодавства.
131

Таким чином, теорія часто розбігається із практикою. Закони, які стосуються малого і середнього бізнесу
зовсім несумісні з реальним життям підприємства. Таким чином, реалізація державної політики підтримки
розвитку малого і середнього бізнесу в Україні має розглядатися як комплекс взаємоузгоджених заходів у сфері
правової, адміністративної, регуляторної, макроекономічної та інституційної політики.
1. [Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://vgolos.com.ua/blogs/
malyy_ta_seredniy_biznes_nevelychkyy_likbez_dlya_mozhnovladtsiv_112967.html
2. [Електронний ресурс] //
Режим доступу:http://www.ukrajina. fnst.org/files/1179/_SME_in_Ukraine_UKR_final.pdf. 3. [Електронний
ресурс] // Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/.
Левенець В. П., Фуртак Р. Р.
МОРм-23
Науковий керівник – доц. Лісовська Л.С.
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
Головним елементом комерційної діяльності виробничих підприємств України в нинішніх умовах
економіки є наявність розробленої та розвинутої збутової політики.
Збутова політика – це сукупність взаємопов’язаних елементів збутової діяльності, спрямованих на
задоволення потреб споживачів, шляхом оптимального використання збутового потенціалу підприємства і
забезпечення на цій основі ефективності продажу [1].
Для промислового підприємства основною метою є отримання прибутку шляхом реалізації виготовленої
продукції. Отримання прибутку можливе тільки в тому випадку, якщо товар задовольняє покупця. Для
реалізації виготовленої продукції необхідно знати коли, куди, в якій кількості її необхідно виготовити і
доставити. Збутова політика для підприємства займає провідну роль у підтримці ліквідності і
конкурентоспроможності так як вона є показником, що визначає здатність підприємства пристосовуватися до
внутрішніх і зовнішніх змін, і реалізовувати продукцію з найбільшою вигодою для підприємства.
Для виживання в ринкових умовах вітчизняні виробничі підприємства повинні виготовляти те, що
продається, а не продавати те, що вони виготовляють. Головна мета збуту – реалізація економічного інтересу
виробника на основі задоволення платоспроможного попиту споживачів. В ринкових умовах планування збуту
передує виробничій стадії і полягає у вивчені кон’юктури ринку та можливостей підприємства виробляти
перспективну продукцію, що користується попитом, а також у складанні планів продажів, на основі яких
повинні формуватися плани постачання і виробництва[2].
Збутова діяльність підприємства має бути підпорядкована визначеним цілям. Перш за все, вона має
забезпечувати доставку виробленої продукції в необхідній кількості в зазначене місце та час. По-друге, має
сприяти залученню уваги з боку споживачів до продукції підприємства. Отже, основними цілями формування
збутової політики є:
 збільшення ринкової частки підприємства;
 максимізація збуту;
 вибір раціональних каналів розподілу;
 мінімізація витрат на розподіл.
Під час аналізу факторів, що впливають на збутову діяльність підприємства необхідно вивчити
економічну ситуацію в країні та регіоні. Також треба дослідити чинні законодавчі акти, що регулюють збутову
діяльність підприємств.
Діагностика ефективності збутової політики передбачає аналіз факторів, що вплинули на відхилення
планових і фактичних показників збуту. Оцінка ефективності збутової політики передбачає порівняння у
динаміці та визначення темпів зміни і відхилення показників ефективності збутової політики. До таких
показників належать [3]:
 обсяг збуту;
 чистий прибуток від реалізації продукції;
 собівартість реалізованої продукції;
 рентабельність продукції;
 фонд оплати праці збутового персоналу.
Важливим елементом оцінки збутової політики є дослідження товарного портфелю підприємства з
метою виявлення найбільш привабливих товарних груп на основі виявлення сили їх позиції по відношенню до
інших товарних груп асортименту. Проводити такий аналіз варто на основі модифікованої матриці Бостонської
консалтингової групи (БКГ), в якості параметрів якої слід використовувати темп приросту обсягу збуту
товарної групи і частку цієї товарної групи в загальному обсязі збуту підприємства [5].
Також ефективність збутової діяльності аналізують за допомогою аналізу збуту. Аналіз збуту являє
собою вимірювання фактичного об’єму продажів і порівняння його з запланованим. Для цього застосовують
такий метод як аналіз відхилення збуту (аналіз різних факторів на розрізи фактичного і планового об’ємів
продажів). В процесі аналізу ідентифікуються фактори, дія яких не дозволила достигнути планових показників
(ціноутворення, низький об’єм продажів, особливості місцевості)[4].
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Проаналізувати ефективність збутової діяльності підприємства можна на основі розробки матриці
ключових факторів ризику й можливостей (PEST – аналіз).
В умовах конкурентної боротьби підприємство має приділяти увагу оцінці збутової політики. Від
ефективності збутової політики залежить фінансова стійкість підприємства. Грамотно побудована збутова
політика на підприємстві здатна забезпечити конкурентоспроможність компанії.
1. Балабанова Л. В. Оптовая торговля: маркетинг и коммерция / Л. В. Балабанова. – М. : Экономика, 1990. – 206 с. 2. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: підручник/ П.І.Белінський;
Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 623с. 3.Комерційна
діяльність / [Криковцева Н.О., Казакова О.Б., Саркісян Л.Г. та ін..]. – К.: центр учбової літератури, 2007. –
296 с. 4. Маркетинг менеджмент. Екс прес-курс 2-е вид./Переклад з англ. Під ред. С.Г.Божук. – Х.:2006. – 464
с. 5. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / Шершньова З.Є. – 2-е вид., перероблене і доповнене.
– К.: КНЕУ, 2004. – 699с.
Мартинишин К. І.
МОРм-23
Науковий керівник – зав. каф. МО, д.е.н., проф. Карий О. І.
ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У СФЕРІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
З бурхливим розвитком економіки щоразу важливішу роль відіграє забезпечення соціальних потреб
суспільства. Важче стає здивувати клієнта та задовольнити вимоги найбільш прискіпливих знавців у цій сфері.
Для того, щоб втримати конкурентну перевагу на довгий час, необхідно продумати стратегію і стиль діяльності
відповідного закладу, вдало поєднати концепцію і шляхи її впровадження. Підібрати відповідний
кваліфікований персонал, який допоможе здійснити задумане.
Обслуговування споживачів і підвищення конкурентоспроможності підприємств є актуальною темою і
для науковців. Підтвердженням цього є праці І. Ансоффа [1], Д. Ламберта [2], М. Портера [3], Крикавського
Є.В. [4], Чухрай Н.І. [5], Ястремської О.М. [6].
Об’єктом даного дослідження є ресторани та кав’ярні у місті Львів. Як свідчить досвід діяльності цих
підприємств, на вибір закладу та оцінку відвідувачів впливає низка факторів:
 розташування;
 інтер’єр;
 меню;
 ціни;
 обслуговування;
 кількість клієнтів у закладі;
 загальна атмосфера (гучність музики).
Всі ці аспекти заздалегідь продумані до найменших дрібниць їхніми власниками.
Оскільки Львів – туристичне місто, необхідно врахувати і принципи чужої ментальності. Для
обслуговування клієнтів на найвищому рівні, варто проявляти повагу до клієнтів на всіх етапах (від привітання
до прощання) в незалежності від посади працівника. Важливу роль відіграє кваліфікація персоналу. Якою б
геніальною не була концепція закладу чи смачною страва, позитивне враження легко може перекреслити
необізнаний працівник.
На кожному рівні управління відповідний керівник повинен мати докладну інформацію про те, чого
очікує клієнт від закладу та робити усе необхідне, щоб задовольнити його потреби. Український споживач
нечасто висловлює своє незадоволення або звертається до відповідних органів, але для забезпечення
найкращого обслуговування тема рекламацій є актуальною і належне її вирішення часто може повернутися
позитивом у бік компанії. При прийнятті найважливіших рішень або впровадженні змін важливу увагу
необхідно приділяти тому, як ця зміна вплине на наших клієнтів, особливо – постійних, адже самі клієнти і
являються найкращою рекламою.
Для того, щоб обслуговування було якісним, важливо, щоб все здійснювалося вчасно. З власного досвіду
роботи у сфері обслуговування в Україні, Польщі та США, можу зауважити, що основною проблемою з якою
стикаються клієнти у вітчизняних закладах – є довге очікування: спершу на офіціанта, далі на подачу
замовлення, а згодом і на розрахунок. Для оптимізації цього процесу необхідно чітко розділити обов’язки
працівників.
У львівських закладах в основному розрахунок здійснюється централізовано на касі у бармена, що
спричиняє низку проблем: припинення виконання замовлення барменом та його послідовності, очікування
офіціанта. Для цього необхідно відповідальність за розрахунок теж передати обслуговуючим офіціантам, що й
оптимізує час працівників.
Для європейських клієнтів частою проблемою є неможливість модифікацій страв навіть за додаткову
платню. Варто врахувати цей момент також, адже клієнти можуть бути алергетиками, вегетаріанцями, мати
інше віросповідання, що не дозволяє їм споживати певних продуктів.
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Отже, для забезпечення конкурентної позиції у сфері ресторанного бізнесу, необхідно враховувати
побажання найбільш вимогливих клієнтів, у своїй діяльності орієнтуватися на провідних лідерів та
впроваджувати цікаві ідеї для ведення діяльності.
1.Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. – СПб. : ПитерКом, 1999. – 416 с. 2.Lambert
D. M. Strategic Logistics Management / D. M. Lambert, J. R. Stock. – Wyd. 3. – Illinois, 1993. 3. 2.Портер М.
Стратегія конкуренції / М. Портер; пер. з англ. А. Олійник, P. Скільський. – К. : Основи, 1998. – 390 с.
3.Крикавський Є. В. Логістичне управління: [підручник] / Є. В. Крикавський. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська
політехніка», 2005. – 684 с. 4. Чухрай Н. І. Логістичне обслуговування: [підручник] / Н. І. Чухрай. – Л. : Вид-во
Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 298 с. 5. Ястремська О. М. Сутність та значення діяльності
міжнародних інтегрованих структур бізнесу // Корпорації та інтегровані структури : проблеми науки та
практики: моногр. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – С. 115–141. 6. Крикавський Є. В. Промисловий маркетинг:
[підручник] / Крикавський Є. В., Чухрай Н. І. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. – 448 с.
Мних Я.
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ЗБУТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
У РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Конкуренція на ринку будівельних матеріалів України стає дедалі жорсткішою: кількість нових гравців
збільшується, роздрібні мережі поповнюються новими магазинами, маркетингова активність стає дедалі
помітнішою. Зростання конкуренції також пов’язане з кращою організацією діяльності, використанням
сучасних технологій роздрібної торгівлі та більш складних маркетингових інструментів [1]. Саме тому в умовах
зростання конкуренції основним завданням є залучення і розширення контингенту клієнтів, а, відповідно,
постає питання вибору ефективної методики продажу будівельних матеріалів (БМ).
Специфіка здійснення операцій з продажу БМ включає різноманітні явища, що виникають у процесі
здійсненні збутової діяльності. Тому характер і структура таких операцій залежить, в першу чергу, від виду
точки продажу (DIY, professional, невеликі магазини, магазини продажу окремих груп товарів тощо),
асортименту товарів та пропонованих послуг.
Стосовно продажу товарів метод повинен дати відповідь на питання, яким чином продавець може
переконати покупця у доцільності купівлі ним певних виробів. Виходячи із викладеного, обґрунтуємо
застосування різних методів продажу БМ. У роздрібній торгівлі деякі автори виділяють такі методи продажу
товарів, як індивідуальне обслуговування (через прилавок), самообслуговування, за зразками товарів, із
відкритим їх викладом та за попередніми замовленнями [2].
Продаж БМ через прилавок відносять до більш традиційних: прямий контакт з покупцем, виявлення його
намірів чи потреб, на основі яких формуються пропозиції та демонстрація товарів, допомога у виборі,
консультації, проведення технологічних операцій (вимірювання, нарізка і т.д), якщо у них виникає потреба,
розрахункові операції, операції з пакуванням товару та його видача. Цей метод доцільно використовувати для
стаціонарних торгових точок, торгових точок на відкритих будівельних ринках – лотків, невеликих
спеціалізованих магазинів.
Продаж БМ на основі самообслуговування – один з найзручніших для покупців методів продажу товарів:
вільний доступ до викладених в торговому залі товарів, можливість самостійно оглядати і відбирати їх без
допомоги продавця, при потребі звернутись за допомогою до консультантів. Метод самообслуговування
дозволяє прискорити операції з продажу товарів, раціональніше розподілити функції між робочим персоналом,
збільшити пропускну спроможність магазинів та обсяги реалізації товарів.
Продаж БМ за зразками передбачає здійснення аналогічних операцій, що і при самообслуговуванні,
тільки з урахуванням викладення зразків в торговому залі (демонструються в зібраному вигляді лише зразки
наявних у продажу товарів, а самі робочі запаси розміщуються в інших приміщеннях магазину): покупець
самостійно або з допомогою продавця чи консультанта ознайомлюється із товаром, здійснює вибір та оплачує
покупку товару згідно з вибраним взірцем. Метод є зручним для торгівлі БМ, оскільки переважно
застосовується для продажу технічно складних товарів та товарів, які потребують додаткового вимірювання чи
нарізки перед продажем, а також не потребує значних торгівельних площ, його доцільно поєднувати із
доставкою товару.
Більш прогресивним вважають метод продажу з відкритим викладанням товарів (на прилавках, стендах)
та вільним доступом до них – поєднує елементи традиційного методу продажу товарів через прилавок,
обслуговування і самообслуговування. Як наслідок, затрати часу покупців на придбання товарів є більшими,
ніж при самообслуговуванні, а тому соціальна та економічна ефективність даного методу є порівняно низькою.
Проте, перевагою є створення умов для ознайомлення покупців з відкрито викладеними зразками товарів, які не
відволікають при цьому продавців на виконання функцій з показу товарів та інформування про їх асортимент.
Як наслідок – покупці швидше обслуговуються, зростає пропускна спроможність магазину та підвищується
продуктивність праці персоналу.
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Вищевказані методи характерні для використання у точках продажу будівельних матеріалів формату
DIY та professional, а також у інших торгових точках, які здійснюють продаж будівельних матеріалів. Проте,
популярності набирає продаж БМ за методом попередніх замовлень: зручно для покупців, оскільки дозволяє їм
економити час на придбання товарів. Замовлення можна здійснювати безпосередньо в торгових точках, через
торгового агента, за допомогою телефону, через інтернет-магазини БМ шляхом розгляду віртуальних взірців,
каталогів тощо.
Отже, у зв’язку із тенденцію розвитку конкуренції на ринку роздрібної торгівлі будівельними
матеріалами, власникам торгівельних організацій варто зосередити увагу та скерувати зусилля на формування
такої методики продажу, яка б забезпечила лояльність споживачів та максимізацію прибутку.
1. Дячун О. Д. Методи продажу товарів, їх класифікація / О.Д. Дячун // Галицький економічний вісник. –
Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т 45. – № 2. – С. 164-169. 2. Лошенюк І.Р. Актуальні аспекти використання
маркетингових програм на ринку будівельних матеріалів / І.Р. Лошенюк // Маркетинг в Україні. – 2004. – №2. –
с.37-42.
Наумчук С. І.
МЕ-32
Науковий керівник - проф. Карий О.І.
ЩО ПЕРЕМОЖЕ «ГРАМОТНА» ЧИ СПРАВЕДЛИВА МІСІЯ?
У великій мережевій павутині наведено безліч визначень поняттю «місія», проте не усі вони чітко
окреслюють даний термін. Перш за все, місія – це те, що повинно об’єднувати людей, задля досягнення цілей
організації. По- друге, місія це тільки прозора, доступна та зрозуміла коротка інформація про основну
діяльність компанії. Власне саме вона дає відповідь на питання, для чого власне існує компанія та для чого
займає певне місце на ринку.
На превеликий жаль, часто ми стикаємось із такою проблемою як невідповідність слів та дій. Зокрема,
компанії вдаються до таких собі «грамотних» місій, які розписані як у найкращому вигляді та спрямовані на
привернення уваги клієнтів, у будь-який спосіб [1]. Але рано чи пізно все стає явним та за статистикою
успішність цих компаній зростає тільки на початку їхньої діяльності, допоки реклама ще діє на споживачів. Але
з часом правда «вилазить» на поверхню і наступає не що інше як відраза та недовіра збоку покупців та зрештою
компанія зазнає краху. Тобто «грамотна місія» - це така собі візуальна картина діяльності компанії, яка
служить для опису найкращих якостей організації та отримання прибутку.
Генрі Форд, керівник, що добре розумів значення прибутку, визначав місію компанії "Форд" як надання
людям дешевого транспорту. Він правильно відзначав, що, якщо хтось це робить, то прибуток навряд чи пройде
мимо [2].
Для успішної діяльності будь–якої компанії, потрібно розпочати з ключового фактора – справедливої
місії. Тобто організація повинна розуміти, що від проголошення місії, наступає відповідальність за вираженні
слова. Найбільш типовою помилкою компаній є пряма та зухвала заявка про те, що краще нас немає у цілому
світі. Формулюючи місію, не потрібно наголошувати на тому, що компанія є найкращою, адже розумний та
свідомий споживач знає хто є хто. На мою думку, слід зазначити цільовий ринок та основну діяльність
компанії.
Яскравим прикладом чіткої та справедливої місії є компанія Apple. Компанія прагне запропонувати
кращі комп'ютерні технології студентам, вчителям, людям творчих професій і споживачам всього світу за
допомогою своїх інноваційних апаратних рішень, програмного забезпечення та мережевих додатків. Місія
компанії Apple є стимулюючою та прогресивною [3]. Мене просто вражає той факт настільки продуманим є
кожне слово, без єдиної помарки та заперечень. Все що сформували засновники, працює до сьогодні, і це
безперечно найвищий успіх.
Саме така справедлива місія здатна значно посилити ефективність менеджменту компанії, саме така
місія, однозначно, має право на життя.
1. Левченко Т. "Найзаповітніша корпоративна мрія", або "Місія: естетично чи прагматично?" / Таїсія
Левченко. - Режим доступу: http://www.hrm.ua/community/blog/HR-strategiya/1104.html
2.Порохня В.М.
Стратегічне управління. - К.: Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. 3.Лагода Р. «Місія компанії Apple» /
Робін Лагода. – Режим доступу: http://mobcompany.info/interesting/missiya-kompanii-apple.html
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ АКВАПАРКІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
Сьогодні питання використання вільного часу та дозвілля для розвитку й удосконалення особистості
стають усе більш актуальними. Індустрія розваг виступає як самостійна, відносно відокремлена ланка
економічної системи, яка залучає значні матеріальні, фінансові, трудові ресурси [4, с. 113]. У цьому плані
підприємства індустрії розваг характеризуються специфічними технологіями, системами управління,
результатами діяльності, організацією праці персоналу. Ринок аквапарків є невід’ємною складовою ринку
індустрії відпочинку та розваг.
У всьому світі індустрія відпочинку та розваг є прибутковим бізнесом, а сегмент аквапарків – одним із
найбільш прибуткових. Рентабельність аквапарків у середньому становить 65% до виплати податків. [1, с. 18].
Обсяг ринку світової індустрії розваг у 2013 р. становив 1,96 трлн дол. Обсяг українського ринку індустрії
розваг у 2013 р. становив близько 9,1 млрд. грн. Індустрія розваг та відпочинку в Україні характеризується не
високими темпами зростання серед східноєвропейських країн . Для порівняння: США на сьогодні є найбільшим
світовим ринком розваг з обсягом близько 960 млрд. дол., займає лідируючі позиції у світі за кількістю
аквапарків, розвинутою інфраструктурою та прибутковістю. Серед країн світу за кількістю аквапарків на 1 млн
жителів лідируючі позиції займають Фінляндія та Кіпр. Цей фактор зумовлений більшим потоком туристів. В
Україні на 1 мільйон населення припадає - 0,0004 аквапарків. Середній аквапарк у Європі окупається за 3–5
років (для порівняння: інвестиції в торговельний комплекс у великому європейському місті повертаються за 7–
9 років), а в Україні за 7-10 років. Аквапарки посідають одне з перших місць за кількістю відвідувань у
розрахунку на квадратний метр робочих площ. Середнє завантаження аквапарку в Європі становить близько
80% [2, с. 14] , а в Україні близько 30%. І це при тому, що критий аквапарк – споруда недешева. Вартість
такого комплексу середньої величини в Європі коливається від 30 до 50 млн. дол. Найбільш популярні криті
аквапарки розташовані в Європі й Америці. Зазвичай вони містять тренувальні басейни з мінливим (1,4–1,6 м)
або постійним рівнем води, навчальні басейни, призначені для навчання дітей плавання з інструктором, кафе в
зоні ігрового басейну з організацією харчування за типом швидкого обслуговування, а також від одного до
п’яти різних кафе (ресторанів). Ці приміщення, як правило, розміщують в інтер’єрі зимового саду з
незвичайним плануванням залу, максимально стилізованого під натуральні ландшафти й краєвиди. Практично
щороку велике місто в Німеччині, Нідерландах, Данії, Франції (тобто в країнах зі схожими з Україною
природно-кліматичними умовами) отримує у свою інфраструктуру подібний комплекс. Тільки в Європі
функціонує близько 10 широких мереж подібних комплексів, розташованих у різних країнах. У свою чергу, у
США один муніципальний або приватний басейн припадає на 240 осіб, а один аквапарк – на 330 тис. осіб. За
даними Всесвітньої асоціації аквапарків (World Water Association), на початок 2013р. в усьому світі
налічувалося близько 10 тис. великих і дрібних аквапарків, із яких 3 тис. розташовані в США та Канаді. При
цьому щорічно аквапарки США відвідують більше ніж 70 млн осіб. Однак це досить специфічний і
капіталомісткий вид розважальних центрів.
Підрахувати точну кількість українських аквапарків дуже складно. У першу чергу це пов'язано з
відсутністю в нашій країні чіткого визначення поняття "аквапарк". У класичному розумінні він передбачає не
тільки наявність різних гірок і басейнів, але й паркову зону. В Україні в багатьох аквапарках зелена зона
відсутня. Аквапарком можуть назвати і просто кілька гірок на березі, і басейн із якимось одним атракціоном.
Проводячи порівняння обсягу реалізованих послуг у сфері спорту, розваг і відпочинку у Львівській
області за 2012-2014 роки можемо побачити їх зміну (табл.1).
Таблиця 1
Обсяг реалізованих послуг 2012-2014р.р.
2012 р

2013р

2014р

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн.

66769,5

32088,4

29588,8

Обсяг реалізованих послуг, %

6,1

3,3

3,1

За даною таблицею обсяг реалізованих послуг у 2013р. зменшився на 34681,1 тис.грн. відносно 2012р., а
у 2014р. ще на 2499,6 тис.грн. відносно 2013 р. Причиною цього є зменшення реальних доходів населення, а
відтак - зниження обсягів платоспроможного попиту населення на даний вид послуг, посилення конкуренції із
іншими закладами відпочинку в Україні та закордоном, що стали доступними забезпеченим верствам населення
із відкриттям кордонів.
Основними проблемами, які впливають на не конкурентоспроможність українських аквапарків є :
- зведення аквапарку в місті - технічно досить складний процес, з яким не кожен вітчизняний
девелопер може впоратися;
- аквапарки іноді є просто пристойним приводом для отримання високоліквідної ділянки поблизу
води, яка потім використовується не за призначенням;
- розвиток аквапарків гальмується через проблеми з фінансуванням;
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велика вартість землі для побудови аквапарку у великих містах, тому вони, як правило, знаходяться за
межею міської забудови. Адже спорудження такого об'єкта вимагає досить великої території;
- приватні інвестори не поспішають вкладати гроші в аква-індустрію, банківське кредитування як таке
відсутнє у всьому секторі комерційної нерухомості, і навіть якщо воно відновиться, не факт, що
відповідь з боку банку буде позитивною. Сьогодні актуально реалізовувати проекти з швидким
поверненням інвестицій. Аквапарк експерти поки не відносять до таких. Адже і в більш благополучні
докризові часи банківські установи неохоче надавали кредити під аквапарки, аргументуючи відмову
відсутністю у вітчизняних фінансових інститутів досвіду фінансування подібних об'єктів;
- найчастіше інструктори - це студенти, які знайшли підробіток на час літніх канікул, тому відсутня
кваліфікована медична допомога і низький професійний рівень співробітників. У закордонних
аквапарках персонал проходить атестацію на проведення рятувальних робіт і має навички надання
першої медичної допомоги;
- страхування від нещасних випадків практикують далеко не всі українські аквапарки, тому вирішення
питання про матеріальну компенсацію за отриману на водних атракціонах травму залежить в
основному від позиції адміністрації. Така ситуація пов'язана з відсутністю стандартів, які могли б
регламентувати експлуатацію аквапарків;
- посприяти більш активному розвитку сегмента могла б держава, але аквапарки не розглядалися як
вкрай важлива і необхідна інфраструктура. Місцеві державні адміністрації можуть допомогти, і то
лише в питаннях землевідведення та узгодження проектів;
- у деяких аквапарках використовується обладнання, що було у вжитку в інших країнах, і це загрожує
безпеці дозвілля українців;
- незважаючи на непопулярність методу, ним охоче користуються багато підприємців, безпідставно
підвищують вартість послуг, що веде до різкого зменшення відвідувачів. Перш ніж використовувати
даний спосіб, необхідне дослідження ринкової кон'юнктури. Тільки на підставі аналізу отриманих
даних слід приймати рішення про зростання вартості послуг. Для проведення даного дослідження
опитано 300 респондентів:42% з них віком до 20 років, 37% - віком від 21 до 35 років, 12% - віком
від 36 до 45 років і 9 % віком більше 45 років. Послугами аквапарку не користуються близько 15 %,
часто користуються – 38 %. Найчастіше користуються послугами водних спортивних секцій ( 51%)
та фітнес – клубів ( 43 %). Найбільш оптимальний час перебування в аквапарку, щоб поплавати,
респонденти вважають 30 хв. (48%)( хоча найменший час , який розрахований по тарифу 1 година).
Люди з середнім і нижче середнього доходами готові платити в межах від 70 до 210 грн. (71%), з
високими доходами – від 300 до 500 грн. (19%). В основному якість наданих послуг респонденти
вважають задовільними і враження від перебування в аквапарку загалом добрі.
- зниження витрат на управлінські витрати, на оплату праці персоналу і загальну собівартість послуг
(наприклад, поміняти партнера і набувати більш дешеве обладнання, хімреагенти, атракціони, меблі
та ін.). Однак власнику аквапарку слід добре подумати, перш ніж вдаватися до даного способу
збільшення прибутку, тому, що бізнес водних розваг тісно пов'язаний зі здоров'ям і навіть життям
клієнтів.
- зниження витрат у сфері надання водно-розважальних послуг .Воно може бути правильним в
єдиному випадку, коли власник здійснює заміну морально застарілого обладнання на сучасне,
принципово нове, енергозберігаюче, яке за визначенням забезпечить в майбутньому фактичне
зниження тепло- і енерговитрат, більший термін експлуатації і т.д.
- не бажання підвищувати якість надаваних послуг. Між поняттям якість і ефективність послуг існує
пряма залежність. Зростання якісних складових незмінно спричиняє за собою підвищення
ефективності надаваних послуг.
Найчастіше саме якість послуг, наданих аквацентром , стає вирішальним при виборі парку, саме воно
забезпечує конкурентоспроможність того чи іншого об'єкта (а не ціна або, скажімо, місце розташування)..Під
високою якістю послуг слід розуміти як наявність безпечного і надійного обладнання, сучасних інноваційних
методів обробки (очищення) води в басейнах, ваннах, джакузі, так і професіоналізм персоналу - від топменеджерів до прибиральників приміщень. Потрібна раціональна розстановка і ротація персоналу, планування
робочих місць, розумна реклама, участь у виставках, тендерах, впровадження додаткових послуг і т.д. Як
результат - постійно зростаюча клієнтська база та можливість диференціювання цінових пропозицій.
-

1. Аквапарки: бизнес на гребне волны [Текст] // Property Times. – 2005. – № 3. – С. 18–19. 2. Аквапарки в
світі і Україні [Текст] //. – 2009.. 3.Діяльність підприємств сфери послуг – 2011 [Текст] : статбюлетень. – К.,
2011. 4. Пацюк В. Індустрія дозвілля як складова туристичної сфери [Текст] / В. Пацюк // Вісник КНУ ім.
Тараса Шевченка. – 2008. – № 55. – С. 51–52. 5. International Association of Amusement Parks and Attractions
[Electronic resource]. – Mode of access: http://www.iaapa.org/. 6. World Waterpark Association [Electronic
resource]. – Mode of access: http://www. waterparks.org/. 7. Топ-10 кращих аквапарків світу [електронний
ресурс]. – Режим доступу: http:// desyatka.info. 8. Історія аквапарків [Електронний- ресурс]. – Режим доступу:
http://www.mako. Ru.
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ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВИХ СТРАТЕГІЙ РОСТУ РИНКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Внаслідок змін форм господарювання, удосконалення процесів, що відбуваються в зовнішньому
середовищі підприємства, перед організаціями постають численні проблеми. Сьогодні виживання та розвиток
підприємства в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку і
відповідно адаптувати свою діяльність. За відсутності розробленої стратегії розвитку та комплексу заходів з її
реалізації гальмується розвиток організації або взагалі виникає загроза зникнення її з ринку.
Як відомо, стратегія – це комплексна управлінська модель, спрямована на розвиток підприємства в
майбутньому в умовах невизначеності ринкового середовища. Вона формує цілі та основні шляхи для їх
досягнення, таким чином, що підприємство має спільний напрямок розвитку[3].
Однією із моделей, які підприємство може використовувати для прийняття стратегічних рішень є
матриця «продукт-ринок» Ансоффа, що призначена для генерації стратегій в умовах ринку, який зростає, і
передбачає використання чотирьох альтернативних стратегій маркетингу для збереження або збільшення збуту:
проникнення на ринок; розвиток ринку; розроблення товару; диверсифікація. На основі цієї моделі будується
матриця можливостей по товарах та ринках, яка наведена в структурно-логічній схемі 1[2].
Базові стратегії росту ринкової діяльності
Матриця «продукт-ринок» Ансоффа
Ринок
Старий

Новий

Старий

Стратегія глибокого
проникнення на ринок
Стратегія розвитку
(спрямована на
ринку (вихід товарів, які
інтенсивніше використання користуються попитом на
вже освоєного ринку та
освоєному ринку, на нові
передбачає: більше
ринки).
продавати сталим
Недоліки: підвищується
покупцям, завойовувати
ризик роботи на нових
покупців та конкурентів,
ринках внаслідок
схиляти до покупки нових
відсутності досвіду;
покупців).
високі витрати на
Недоліки: ефективна, коли
маркетинг
ринок ще не насичений

Новий

Стратегія розробки товару
(базується на досвіді
роботи з вже освоєними
ринками; її мета –
розмістити серед відомих
покупців нові або
вдосконалені товари).
Недоліки: ризик полягає в
самих товарах;
витрати на маркетинг
концентруються на
виведенні на ринок нового
або вдосконаленого
товару

Товар

Стратегія диверсифікації
(передбачає вихід на нові
ринки з новими
продуктами).
Недоліки: великий ризик;
високі витрати на
маркетинг

Структурно-логічна схема 1. Базові стратегії росту ринкової діяльності
Стратегія глибокого проникнення (старий товар - старий ринок) ефективна, коли ринок ще не насичений.
Пропонуючи старі товари на старому ринку, можна домогтися переваги, лише знижуючи витрати виробництва і
продаючи товари за цінами, нижчими від цін конкурентів. Наприклад, завод, що випускає важкі трактори середньої
якості, може зацікавити своєю продукцією споживачів, орієнтованих на трактори конкурента, тільки завдяки
низьким цінам, в основі яких лежать низькі витрати, якщо, звичайно, завод обрав саме цю стратегію [1, 2].
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Стратегія розвитку ринку (старий товар - новий ринок). За її допомогою підприємство намагається
збільшити збут існуючих товарів на нових ринках або на нових сегментах наявного ринку. Наприкад,
використовуючи цю стратегію, тракторобудівний завод може почати експортувати свою продукцію [1,2].
Стратегія розроблення товару (новий товар - старий ринок) ефективна за наявності у підприємства низки
успішних торговельних марок. Вона полягає у створенні нових модифікацій товару для існуючих ринків. Але
тут необхідно враховувати правило: споживач купує не товар, а потребу, тобто у разі тих самих корисних
властивостей новий товар повинен бути, наприклад, дешевшим від старого [1,2].
Стратегія диверсифікації (новий товар - новий ринок) застосовується для усунення залежності
виробника від якогось одного товару або ринку. Припустимо, виробник тракторів може переключитися на
випуск вантажних автомобілів, міні-сільгосптехніки, комбайнів, річкових катерів тощо або випускати їх
додатково [2,3].
У діяльності підприємства, як правило, комбінують ці стратегії розвитку. Таким чином, матриця
«продукт-ринок» Ансоффа має відповідні переваги та вади. До переваг слід віднести наочне структурування
справжнього стану справ та простоту її використання, а до недоліків – однобічну орієнтацію на зростання та
обмеження за двома характеристиками (продукт і ринок).
1.Козак Ю.Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку: навч. посіб для вузів / Ю.Г. Козак, Ю.І.
Єхануров, В.В. Ковалевський. – Київ: Центр навч. літератури, 2005. – 353 с. 2. Немцов В.Д. Стратегічний
менеджмент: [навч. посібник для вузів] / В.Д. Немцов. – Київ: ЕксОб, 2002. – 560 с. 3.Сазерленд Дж,
Стратегический менеджмент: ключевые понятия [Пер. с англ. Е.Е. Козлова]/ Сазерленд Дж., Кэндэлл Д. –
Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 422 с.
Ткач І. С.
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СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ
В умовах стрімкого спаду економіки та загостреної конкурентної боротьби, розроблення програми
стимулювання збуту в управлінні збутовою діяльністю підприємства дозволить на визначений час збільшити
вихідну цінність товару чи послуги та прямо стимулювати купівельну активність споживачів, роботу
дистриб'юторів і торгового персоналу.
Теоретичні та практичні аспекти проблемних питань організації збутової діяльності досліджували такі
вітчизняні науковці, як: Павленко А. Ф.[4], Войчак А. В.[4], Гаркавенко С. С.[6], Юсупова О. [2].
Останнім часом частка витрат на стимулювання збуту в загальних витратах на просування значно
зростає, оскільки знизилась ефективність реклами внаслідок збільшення її вартості, засоби масової інформації
перенасичені рекламними зверненнями, а споживачі практично не довіряють більше традиційній рекламі [3].
Основними завданнями стимулювання збуту є [1]: забезпечення швидкого зростання обсягів збуту
продукції підприємства; заохочення споживачів попробувати товар чи здійснити повторні закупки; заохочення
системи посередницьких торговельних організацій та працівників власного збутового апарату інтенсифікувати
зусилля з реалізації продукції фірми.
Засоби стимулювання збуту можна поділити на три групи, кожна з яких призначається для певної
цільової аудиторії: засоби стимулювання споживачів; засоби стимулювання торгових посередників; засоби
стимулювання торгового персоналу фірми.
Основними засобами стимулювання споживачів є такі [2]: знижки - зменшення відпускної ціни при
придбанні великої партії продукції; зниження цін - продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у
конкурентів; безоплатні зразки товарів - надання товару споживачам безкоштовно «на пробу»; купони спеціальні сертифікати, які надають споживачам право придбати конкретну кількість товару за низькими
цінами; премії - товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами як подарунок за придбання
іншого товару; гарантії - зобов'язання товаровиробника компенсувати витрати споживачів у разі, коли товар не
відповідатиме встановленим стандартам; упаковки - комплекти товарів, які пропонуються споживачам за
пільговими цінами; демонстрації - влаштування спеціальних експертиз для безпосереднього ознайомлення
споживачів з продукцією; картки лояльності - спеціальні облікові картки відвідування споживачем конкретного
торговельного закладу, відповідна кількість відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на
знижку чи безкоштовне придбання товарів.
Засоби стимулювання торгових посередників [4]: знижки за велику партію придбаного товару, за
купівлю товару в певний час; подарунки, безкоштовна додаткова кількість товару, а також різні сувеніри;
конкурси, творчі зустрічі, виставки, підвищення майстерності торгівельного персоналу.
По відношенню до власних працівників використовуються такі форми стимулювання [5]: грошові премії;
подарунки; додаткові відпустки; конкурси.
Використовуючи різні комбінації поєднання вище названих засобів необхідно розробити програму
стимулювання збуту табл. 1.
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Таблиця1
Алгоритм програми стимулювання збуту
Етапи програми стимулювання збуту

Планування та розробка програми
стимулювання збуту

Характеристика етапу
На цьому етапі необхідно визначити: цільову
аудиторію, засоби стимулювання збуту,
тривалість програми стимулювання, бюджет
на проведення заходів стимулювання, бажані
результати здійснення програми
стимулювання.

Здійснення програми збуту

На другому етапі реалізовується програма
стимулювання і в разі потреби корегується
працівниками фірми, які відповідають за
стимулювання збуту.

Оцінка результатів програми

На заключному етапі у більшості випадків
критеріями ефективності програми
стимулювання збуту є зростання обсягу
реалізації товару, про те слід співвідносити
дохід отриманий продажів у результаті
демонстрації товару чи дохід від погашених
купонів до витрат на реалізацію програми

Джерело: [4].
Отже, розв’язати проблему спаду збуту з якою на даний час стикнулось чи не кожне вітчизняне
підприємство можна за допомогою програми стимулювання збуту, що порівняно з рекламою дозволяє швидко
впливати на попит, допомагає залучати нових покупців і підтримувати прихильність до товарів. Проте слід
також пам’ятати, що програма стимулювання збуту призводить до короткочасного зростання об’ємів продажу,
може використовуватись як додатковий елемент просування та не може застосовуватись постійно.
1.Кальницький А.Є., Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні
маркетингової діяльності підприємства/А. Є. Кальницький, Я. Ф.//Стимулювання збуту : Науковий вісник
Ужгородського університету – 2014 р. 2.Юсупова О. Стимулювання покупців у роздрібній торгівлі/О.
Юсупова//Стимулювання покупцій//: Вісник КНТЕУ-2014 р. 3.Цопа М. Б., дослідження засобів стимулювання
збуту безалкогольної продукції виробничих підприємств/М. Б. Цопа// Дослідження засобів стимулювання
збуту: Економiчний часопис-XXI, 2012, № 03-04 4.Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг [Електронний
ресурс]/А. Ф. Павленко// Стимулювання збуту – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua
/content/view/390/44/1/1/ 5. Овсюк Н.В., Мотивація та стимулювання праці: сутність понять та відображення
їх в обліку/Н. В. Овсюк//Мотивація та стимулювання парці: збірник наукових праць всеукраїнської науковопрактичної інтернет - конференції - 2015 р. 6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник / С. С. Гаркавенко. – К. :
Лібра, 2004. – 712 с
Юрків М.І.
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Науковий керівник – к.е.н.,доц. Г.В.Рачинська
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ ПО ВИРОЩУВАННЮ ПТИЦІ В УКРАЇНІ
Вирощування птиці – це рентабельне виробництво, яке характеризується швидкими темпами обертання
обігових засобів, відносно невеликими витратами кормів на одиницю продукції, ефективним використанням
ресурсів. Стабільний попит на продукцію птахівництва, зумовлений її властивістю задовольняти потреби
населення в дієтичному, порівняно дешевому м'ясі, підвищеному попиті на кондитерські вироби та випічку, при
виробництві яких використовуються яєчні продукти - недороге і доступне джерело протеїну. Окрім того,
птахівництво дає цінну побічну продукцію – пташиний послід, пір'я і пух, які є цінноюсировиною для легкої
промисловості. Відходи інкубації і забою птиці, використовують при виробництві кормового борошна, тощо.
Станом на 2015 р. найбільше поголів’я птиці зосереджено в Київській та Вінницькій областях – 27,3 млн.
голів (12,7% від загального) та 27 млн. голів (12,6%). Значне поголів’я утримують в Черкаській області – 24,6
млн. голів (11,4%), Дніпропетровській – 18,2 млн. голів (8,4%) і Херсонській – 12,6 млн. голів (5,9%). Відносно
менше поголів’я спостерігається в Хмельницькій - 9 ,6 млн. голів (4,5%), Харківській та Львівський областях –
8,73 млн. голів (4,1%) та 8,68 млн. голів (4%). Разом всього поголів’я птиці в цих областях утримується – 59,6 %
(рис. 1)
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Рис. 1. Частка найбільших областей України за кількістю утримуваного поголів’я птиці станом
на 2015 р. [1]
Споживання м'яса на душу населення у розвинених країнах більше як у 2 рази перевищує цей показник у
країнах, що розвиваються. Якщо порівняти рівень споживання курятини в США й Україні, то можна відзначити
про те, що у нас просто величезний запас зростання. Наприклад, на одного мешканця Євросоюзу в середньому
на рік припадає 17,1 кг курятини. А ось у США, які є найбільшими в світі виробниками і споживачами м'яса
курки, відповідно припадає 44 кг. Частка споживання курятини в США складає одну п'яту світового обсягу. В
Україні споживання курячого м'яса перевищує середній рівень країн ЄС, і становить до 22,7 кг на рік на кожну
людину [2].
Прогнозоване зростання світового торговельного балансу за даними Організації світового економічного
співробітництва і розвитку (OECD) та Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO)
демонструє значне позитивне зростання м’яса птиці. Це є показником того, що даний вид м’яса користується
попитом на ринку м’яса і має великий потенціал для розвитку виробництва, а також збільшення експортноімпортних операцій в умовах глобалізації. До 2019 торговельні баланси свинини та яловичини майже не
зміняться, в той час як експорт м’яса птиці буде зростати і в загальній структурі експортно-імпортних операцій
в 2019 році буде складати 63% [3].
Фахівці з вирощування птиці стверджують, що мінімальні витрати на організацію при посадці 1ооо голів
складають:
 на спорудження або обладнання приміщення - 20 тис. грн.;
 на придбання пташенят та кормів - 130 тис. грн., пропонується покрити шляхом відкриття у банку
кредитної лінії;
 сплата щомісячних відсотків - 1,5 тис. грн. за банківський кредит на придбання пташенят та кормів;
 необхідний обсяг наявних власних заощаджень до започаткування розведення птиці обраховано в
сумі 50 тис.грн.
За прогнозованими розрахунками бізнес по вирощуванню птиці є не лише повністю окупним, а й
дозволяє, при сприятливих природно-кліматичних умовах та дотриманні ветеринарно-санітарних вимог,
отримати за рік - 244 тис. грн. чистого прибутку, при рентабельності 150%.
Таким чином, розведення і вирощування птиці - перспективний бізнес, який вимагає дотримання науково
- обгрунтованих норм її вирощування, а також ретельного моделювання організаційно - економічного
механізму стратегічного управління підприємствами даної галузі. Окрім того, бізнес по вирощуванню птиці
можна розглядати і як потужне джерело поповнення державної казни валютою, в результаті експорту продукції
птахівництва за кордон.
1. Державна
служба
статистики
України.
[Електронний
ресурс].Режим
доступу:http://www.ukrstat.gov.ua / 2. Розвиток м’ясного виробництва у світі. [Електронний ресурс].- Режим
доступу:file:///C:/Users/User/Downloads/nvlnu_2012_14_2(4)__15.pdf. 3. Формування та перспективи розвитку
світового ринку м‘яса птиці. [Електронний ресурс].- Режим доступу:http://www.khntusg.com.ua
/vestnik_126/20.pdf.
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«Управління інноваційним розвитком в Україні»
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ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО
ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Згідно даних журналу «Forbes», у 2016 році інвестиції в маркетинг соціальних медіа для більшості
компаній стануть необхідністю, а не розкішшю. Хоча більшості наших вітчизняних підприємств такі прогнози
практично не стосуються, оскільки маркетинг в Україні все ще має суттєві недоліки, для підприємств малого та
середнього бізнесу, які ще завойовують нішу на ринку, соціальні медіа (англ. – Social media, далі – SM) є
найголовнішим засобом поширення інформації про продукцію, яку виробляють такі підприємства, чи про
послуги, які вони пропонують споживачу. Посада Social media (SM) менеджера на підприємстві, його
професіоналізм та грамотне використання потенціалу соціальних мереж дозволить дослідити кількість
потенційних покупців та суттєво збільшити обсяги продаж [1].
Проблеми менеджменту в соціальних медіа закордоном досліджували такі науковці і практики, як Роберт
Воллан, Нік Сміт, Майк Фрідріхсен, Вольфганг Мюль-Бенінгхаус та інші. В Україні це питання у своїх роботах
описували Марія Суханова та Юрій Шойдін. Думки двох останніх практиків у сфері Social Media Management
(SMM) стали відомими завдяки їх лекціям і презентаціям у You Tube, а також групам, організованим ними у
соціальних мережах.
Можна виділити такі основні проблеми менеджменту в соціальних медіа на підприємствах малого та
середнього бізнесу України:
• неграмотне використання соціальних мереж, що виражається в занадто нав’язливій піар-компанії
своєї продукції замість створення контенту, який привабить відвідувачів Інтернет-сторінки і водночас
покаже позитивні сторони купівлі тієї чи іншої продукції;
• відсутність серед інструментів фірми, що застосовуються для її просування в Інтернет-просторі,
новинок програмного забезпечення SMM;
• брак високваліфікованих працівників сфери SMM;
• несерйозне ставлення більшості власників (керівників) бізнесу до потенціалу соціальних мереж, що
базується на їх неготовності до Інтернет-новацій.
У процесі розширення бізнесу в організації завжди повинні бути кадри, які відповідають за SMM. Це
може бути частина обов’язків одного працівника, коли організація лише формується, а в перспективі, і
окремий структурний підрозділ у відділі маркетингу, коли організація вже знаходиться в стадії зрілості, має
свій імідж і старається тільки розширювати базу своїх клієнтів.
Вищезгадані проблеми SMM на підприємствах малого і середнього бізнесу в Україні пропонуємо
вирішувати наступним чином.
За активність компанії в соціальних медіа має відповідати SM-менеджер. До його обов’язків має
входити:
- створення спільнот організації в соцмережах (Facebook, Twitter, Instagram, VK);
- піар-огранізації в різних популярних спільнотах локального рівня (скажімо, якщо підприємство
функціонує на теренах Львівської області – варто зробити рекламний пост в пабліку «Так люблю той
Львів, що бракує ми слів», 293,5 тис. підписників);
- створення якісного контенту спільноти - якщо підприємство працює в галузі легкої промисловості і
виробляє одяг, свою спільноту варто на дві третини приваблювати останніми новинами в світі моди,
цікавими матеріалами, і лише на одну третину – рекламою про свій товар;
- постійне розширення спільноти, збільшення кількості підписників, а разом з тим і збільшення
клієнтів організації.
Кожному SM-менеджеру слід використовувати програмне забезпечення для аналізу активності клієнтів у
інтернет-спільноті його організації, а саме програми: HootSuite, Buffer, SocialOomph, TweetDeck, CrowdBooster
та інші [2].
Також працівнику сфери SMM для підвищення кваліфікації потрібно відвідувати тренінги, бути присутні
на семінарах, вебінарах, присвячених даній тематиці, а також ознайомлюватися з результатами роботи
іноземних практиків, які вже мають досить суттєві досягнення в SM-менеджменті.
Такі ж знання повинні отримувати і власники бізнесу, оскільки соціальні медіа – найпростіший і
найдешевший спосіб отримання визнання покупця і нарощування клієнтської бази, а найпростішим його
робить виважений і правильний менеджмент в соціальних медіа.
1. Cunningham, Carolyn. Social Networking and Impression Management/ Carolyn Cunningham. – Lexington
Books, 2013. – 336 p. 2. Wollan, Robert and oth. The social media management handbook: everything you need to
know to get social media working in your business/ Robert Wollan, Nick Smith, Catherine Zhou. – Amazon, 2011. – 352 p.
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ПРОТИРІЧЧЯ В ЗАСТОСУВАННІ ПОЛІТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ
Політичний маркетинг - це некомерційний маркетинг, діяльність якого спрямована на створення,
підтримання чи зміну поведінки людей щодо конкретних політичних лідерів, організацій, ідей громадського
значення. Слід відзначити, що специфікою маркетингового підходу є направленість не просто на вивчення
ринку, але й на управління ним [1].
Аргументи прихильників щодо доцільності застосування політичного маркетингу в політиці можна
розглядати з різних сторін:
1. Пропагандистський характер політичних кампаній та ринкова орієнтація партій. Політична
пропаганда виконує істотну роль в передвиборній ситуації, вона здатна інтегрувати дії різних чинників, що
впливають на поведінку виборців, організувати цей вплив і підпорядкувати його виборчій стратегії даної партії
або кандидата [3]. Концепція політичного підходу допомагає політичним силам виявляти актуальні проблеми,
підмічені виборцями, і способи їх вдалого вирішення, тим самим моделювати свою поведінку.
2. Політичний маркетинг розкриває, а не створює слабкі сторони, характерні для демократії. Як
зазначають дослідники, більшість слабких місць сторін демократії, які пов’язують із застосуванням політичного
маркетингу, – зростання популізму, слабкість політичних лідерів, залежність політиків від «великих» грошей,
маніпулювання масами, – має таку ж довгу історію, як і сама демократія. Політичний маркетинг як технологія
демократизації суспільства сприяє інформуванню населення про певні політичні аспекти суспільства, вивчає
політичний ринок та виступає фактором відкритості перед суспільством, що й сприяє демократизації
суспільства [2].
3. При вивченні впливу політичного маркетингу на політичний процес його розглядають не як
використання маркетингових інструментів в політиці, а як перенесення якостей маркетингової дисципліни на
політику [4]. Таке поняття дає можливість відкрити новий ракурс для вивчення політичних процесів, на
відмінну від маркетингових інструментів, які мають підпорядковане значення.
Застосування політичного маркетингу впливає на покращення взаємовідносин між владою і громадян,
через те, що:
• структури влади стають більш демократичними та відповідальними перед виборцями;
• в державних структурах відбувається дебюрокритизація;
• для громадян відкривається більше можливостей впливу на політичний процес;
• сприяє зміцненню зв’язків між партіями і виборцями.
Зважаючи на сьогоднішню ситуацію в Україні, стоїть питання про доцільність витрачати немалі кошти
для застосування інструментів політичного маркетингу. Найбільше фінансування передвиборної агітації, як
складової маркетингу у сфері політики йде на рекламу в медіа-ресурси. Для прикладу, за офіційними даними
фінансових звітів партій, оприлюднених на офіційному сайті ЦВК, на останніх парламентських виборах
близько 90 % (600 млн. грн.) усіх витрат виборчих фондів партій були використані саме на оплату політичної
реклами на телебаченні та радіо. На президентських виборах 2014 року аналогічні витрати складали близько 70
% загалом по всіх кандидатах, а в окремих кандидатів - до 85 - 95 % витрат виборчого фонду.
За даними, на каналі "ICTV" одна хвилина політичної реклами коштує 124 552,8 грн., на "Інтері" - 138
600 грн, на "СТБ" - 190 920 грн, на "5 каналі" - 33 259 грн, на "Новому каналі" - 47 988 грн. Для порівняння,
один бронежилет, випущений компанією, у якій офіційно закуповуються бронежилети для сил АТО, коштує
коло 5 тисяч грн, а шоломи коштують від 3 тисяч грн. [5].
У більшості країн Західної Європи платна передвиборна агітація в аудіовізуальних ЗМІ, тобто на ТБ та
радіо, заборонена повністю – це, зокрема, Франція, Данія, Великобританія, Ірландія, Норвегія, Швейцарія,
Швеція, Бельгія, Мальта, Нідерланди, Німеччина та інші країни [6]. Це робиться, у першу чергу, для того, аби
зменшити вплив великих грошей на політику, а направити їх в більш корисне русло.
Кращий інструмент агітації – це необхідність працювати із громадською думкою шляхом проведення
прес-конференцій, дебатів, дискусій, круглих столів, що і є свідченням переконливих програмних засад, які б
могли стати конкурентними перевагами у виборчих змаганнях.
Незважаючи на всі протиріччя між прихильниками і критиками політичного маркетингу, він не втрачає
своєї популярності і розвивається швидкими темпами від виборів до виборів в Україні.
1. Коваль, Н. Стан наукового опрацювання дефініції "Політичний маркетинг" [Електронний ресурс] /
Н. Коваль // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Політологія. Соціологія. Філософія / Варзар
І., Вегеш М., Денисенко В. та ін. – Ужгород : Говерла, 2014. – Вип. 17. – С. 31–34. – Рез.– укр., англ. – Бібліогр.:
с. 33–34 (11 назв). - Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu. ua:8080/jspui/handle/lib/627 2.Сущенко В.
Політичний маркетинг як чинник демократичного розвитку суспільства [Електронний ресурс]/Сущенко В. //
ВісникНаукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету
імені Василя Стефаника . –2012. –Вип. 3.- Режим доступу: http://nato.pu.if.ua/journal/2009-2/2009-2-47.pdf
3.Гурицька М. С. Політична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу [Електронний ресурс] / М. С.
Гурицька. // Політологічні записки. - 2013. - № 7. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Polzap_2013_7_24.pdf
4.Вплив політичного маркетингу на політичний процес: позитивний досвід [Електронний ресурс] / Н.В.
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Лікарчук // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2009. — Вип. 17. — С. 168-175. —
Бібліогр.: 18 назв. — укр. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bits tream/handle/123456789/26649/23Likarchuk.pdf 5.Соболєв Є.В,. 04.08.2015. Пояснювальна записка до проекту Закону про заборону політичної
реклами [Електронний ресурс]/ Соболєв Є.В, Березюк О.Р., Ляшко О.В - Режим доступу:
w1.c1.rada.gov.ua/pls/.../webproc34 6.Шевченко Т., Семилетко Т. Жизнь без политической рекламы: олигархи без
микрофонов[Електронний ресурс]//Т.Шевченко, Т. Семилетко.// Украинская правда.- 2014. - Режим доступу:
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/ 2014/08/14/7034794/
Кирик Н. Р.
МЕ-35
Науковий керівник – Семін І.Є.
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Економіка будь-якої країни функціонує циклічно. Одним з чинників зростання у цій сфері є інноваційні
процеси, що виникають в державі. До них відносяться: запровадження нових технологій у різних галузях
господарства, модернізація вже існуючих систем тощо. Стан економіки та інноваційний розвиток у країні є
взаємозалежні.
Через низку негативних подій, світова спільнота спостерігає занепад та кризові явища в економіці
України. Нестабільність в країні розпочалась у листопаді 2013 р. під час громадянський повстань у зв’язку з
відмовою тодішньої влади продовжити інтеграційні процеси з Європейським Союзом. Після анексії РФ
півострову Крим та початку антитерористичної операції на Донеччині та Луганщині, ситуація в економіці
загострилась. Через нестабільну політичну ситуацію, частка іноземних інвестицій значно зменшилась.
Зростання податкового тиску на малий та середній бізнес призвели до ліквідації безлічі підприємств і,
відповідно, до зростання безробіття та зниження загального рівня життя населення. Проблемою у сфері
зайнятості також стала велика кількість молодих спеціалістів, що перевищує пропозицію на ринку праці у
декілька разів. Згідно з даними державної служби зайнятості, за період з січня по червень 2015 року, кількість
безробітного населення працездатного віку, розрахована за методологією МОП, становила у процентному
вимірі 9,6% до економічно активного населення[1]. До кінця 2015 року Кабінет міністрів України прогнозує
рівень безробіття на рівні 10,2%. Таким чином, ситуація в секторі зайнятості загострюється. Одним з шляхів
подолання перенасиченості ринку праці є зменшення кількості ВНЗ, часткове реформування системи освіти.
Наприклад, популяризація технічних спеціальностей, налагодження співробітництва між ВУЗами та
роботодавцями з метою встановлення відповідності навчальних програм вимогам до сучасних фахівців,
виявлення незадоволених потреб ринку праці.
Негативні тенденції спостерігаються також і при здійсненні аналізу макроекономічних показників. У
2014 році реальний ВВП знизився відносно попереднього року на 6,8%, до кінця поточного року за прогнозами
падіння ВВП складе близько 5,5%. Однією з причин цієї регресії є те, що економіка України головним чином
функціонує за рахунок зовнішніх кредитів. Через ці позики у першому кварталі 2015 р. сформувався зовнішній
борг - 126 млрд дол.[2]. Уряду України слід звернути увагу на те, що додаткове залучення кредитних ресурсів
має чималі наслідки для населення нашої держави. Так, було проведено пенсійну реформу, в результаті якої
збільшено пенсійний вік. Крім того, значно зросли ціни на комунальні послуги. Такі дії погіршують рівень
життя населення. Щоб акумулювати вільні кошти необхідно переглянути видатки держбюджету та вибрати
більш та менш пріоритетні напрямки фінансування у всіх сферах правління державою.
В Україні вкрай напружена ситуація у сфері державних фінансів та банківській системі. Одна з
найбільших проблем держави – це тіньова економіка. За серпневими підрахунками, рівень тіньової економіки в
Україні складає 47% від ВВП. Для уникнення цього явища потрібно зменшити податковий тиск на підприємців.
Щодо держбюджету, то Мінфін зазначає, що зведений бюджет за I півріччя 2015 року виконано з тимчасовим
перевищенням доходів над видатками або з профіцитом у сумі 12,3 млрд грн, водночас як за аналогічний період
минулого року зведений бюджет виконано з дефіцитом на рівні 20,8 млрд грн. Це одна з небагатьох позитивних
тенденцій в українській економіці. Але такий результат був досягнутий за рахунок декількох нових
одноразових надходжень до бюджету, наприклад, 6,1 млрд гривень за рахунок надходжень від продажу 3Gліцензій. Ще один проблемний напрямок економічного сектору держави – це падіння банківської сфери. На
сьогодні у восьми банківських установах запроваджено тимчасову адміністрацію, в число яких входять такі
великі банки, як «Дельта банк», банк «Фінанси та Кредит», у 54 банках ведеться процедура ліквідації[3].
Загалом, в Україні ще залишилось кілька великих банків, які не зазнають банкрутства головним чином через
велику частку іноземного капіталу.
Міжнародні та вітчизняні експерти наголошують, що Україна стоїть на порозі дефолту не лише через
військові дії на Сході країни. Уникнути краху економіки можна лише радикальними реформами та інноваціями
По-перше, необхідно створити сприятливий клімат для іноземних інвесторів. Слід заохотити їх створювати або
переносити у державу потужності своїх виробництв, адже в Україні відносно Європейського Союзу є дешева
робоча сила. Це дозволить зменшити безробіття, а також збільшити податкові надходження у державу. Інший
шлях виходу з кризи – це поступове виведення тіньової економіки України з підпілля, перш за все, за рахунок
реформування системи податків. Зменшення податкового навантаження значно підвищить рівень надходжень
до держбюджету. По-третє, потрібно спонсорувати наукову діяльність та викорінювати застарілі технології.
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Нові методики, продукти можна вигідно продавати за кордоном та збагачувати державну скарбницю, виходити
на нові ринки. Таким чином, уряд України повинен спрямувати усі сили на підвищення економічної
стабільності у державі та вихід країни з кризи.
1. Державна служба статистики України, статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим
доступу - http://www.ukrstat.gov.ua/ 2.Українська економічна правда [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.epravda.com.ua/news/2015/06/22/547818/ 3.Фонд гарантування вкладів фізичних осіб [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.fg.gov.ua/not-paying - Виведення банків з ринку. – Дата звернення:
29.09.2015
Колтико А. М.
МОРм-23
Науковий керівник – к.е.н., доц. Рачинська Г.В.
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розвиток ринкових відносин активно крокує вперед. Щороку на ринку простежується активна
трансформація підприємницьких взаємин: зникаючи з ринку через стрімку конкуренцію одні бізнес-одиниці
дають змогу на зародження іншим підприємствам, ще натхненним ідеями щодо перспективного розвитку.
Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств є актуальними для переважної більшості сучасних
компаній, адже ринок товарів та послуг є прогресуючим і сприяє створенню нових організаційних одиниць.
Конкурентоспроможність підприємства виявляється у сукупності наявних порівняльних переваг, що
забезпечують здатність виробляти та реалізовувати товари та послуги на ринку, цінові і якісні критерії яких є
кращими ніж в конкурентів. Конкурентоспроможність формує внутрішній потенціал організації, міцність якого
забезпечує підприємству виграшні позиції на ринку [1]. Ефективність та дієвість роботи підприємства в межах
жорсткої боротьби неможлива без систематичного та цілеспрямованого процесу управлінням конкурентоспроможністю. Управління конкуренто- спроможністю підприємства полягає у формуванні цілеспрямованих
дій, спрямованих на дослідження поведінки потенційних конкурентів, оцінюванні їхніх сильних та слабких
сторін, а також на створення конкурентних стратегій, для підтримання довгострокових конкурентних переваг.
Управління конкурентоспроможністю підприємств будується шляхом виваженої оцінки ключових
компетенцій організації, серед яких виділяємо: виробничу, технологічну, маркетингову, фінансову, логістичну
та збутові компетенції.
Згідно проведених досліджень Кириченко Л.В. встановлено, що на управління конкурентоспроможністю
підприємства здійснюють вплив фактори внутрішнього середовища: організаційно-правова форма організації,
структура підприємства, ресурси, науково-технічний рівень виробництва, соціально-психологічний клімат
колективу, культура та створення ділового іміджу. До зовнішніх факторів науковець відносить: ринок товарів,
виробниче середовище, науково-технічне, соціальне та державне регулювання.
На противагу Кириленко Л.В., Гетьман О.О., Шаповал В.М., зазначають, що основними факторами
впливу на конкурентоспроможність вітчизняного підприємства є: імідж товару на ринку, положення
підприємства серед конкурентів, можливості збуту товару, методи товароруху та виробничий потенціал
організації [2]. Зважаючи на ці фактори впливу, до основних проблем пов’язаних з
управлінням
конкурентоспроможністю доцільно віднести:
- недостатній контроль з боку організації за якістю виготовленого товару (переважання бракованих
виробів, що не відповідають стандартам продукції, використання дешевої сировини та застарілого
устаткування);
- відсутність проведення маркетингових досліджень стану галузевих ринків (наявність конкурентів,
постачальників сировини, цінові тенденції);
- неорганізована збутова політика компанії (відсутність стратегії просування товарів та послуг на
ринок, слабкі комунікації з контрагентами, недостатня рекламна компанія, відсутність після
продажного обслуговування);
- низька фінансова дисципліна підприємства (значні заборгованості, обмежена ліквідність та ділова
активність.
Виявлення ключових проблем пов’язаних з управлінням конкурентоспроможністю вітчизняного
підприємства здійснюють за допомогою використання різноманітних методів, до яких відносять: матричні
методи (SWOT-аналіз), методи переваг, методи інтегральної оцінки (критерій задоволення споживача, критерій
ефективності виробництва, функціональні методи (концентрація виробництва та капіталу, бар’єри для входу ,
просування товарів, фінанси), графічні методи (ступінь задоволення споживача за різними критеріями на основі
побудови багатокутника з максимальною площею), бальна оцінка конкурентоспроможності. Використання
зазначених методів відображає сукупну діагностику підприємства за всіма цільовими параметрами, починаючи
від виробничої, маркетингової, фінансової діяльності та закінчуючи оцінкою сукупних потенціальних
можливостей на ринку. Застосування даних методів під час організації підприємницької діяльності відображає
сукупність слабких сторін організації, що потребують дієвих методів управління.
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Розвиток ефективного управління конкурентними перевагами підприємства потребує зважених дій щодо
оцінки сукупного потенціалу організації, спрямованого на вчасне виявлення недоліків та оперативне їх
усунення з метою ефективного функціонування на ринку товарів та послуг у майбутньому.
1.
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія / Н. П. Гончарова, О. С.
Федонін, Г. О. Швиданенко та ін. : за заг. ред. проф. О. С. Федоніна. – К. : КНЕУ, 2006. – 288 с. 2. Оцінка
конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навч.-практ. посіб. / ОМ Сумець, ОЄ
Сомова, ЄФ Пєліхов - К.: Професіонал, 2007- 208 с.
Корецька О. І.
МОРм-23
Науковий керівник – к.е.н., доц. Дубодєлова А.В.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВЩИНИ
Лісові господарства є основою лісової галузі України, адже вони здійснюють заходи щодо охорони і
збереження лісів, забезпечують відтворення та вдосконалення якості, сприяють раціональному використанню
лісового фонду. Ведення лісового господарства Львівщини має давню історію, що пов’язана зі зміною
обсягів лісозаготівлі та структури споживання деревини, але значною мірою залежать від особливостей
екологічних, економічних і соціальних факторів. У сучасних соціально-економічних умовах вимоги до роботи
лісогосподарських підприємств області надзвичайно високі. Першочерговими завданнями лісівників є
лісовідновлення, вирощування та охорона лісу, підвищення їх продуктивності та покращення якісного складу,
раціональне використання лісових ресурсів [4].
Розглядаючи перспективи і тенденції розвитку лісогосподарської сфери Львівщини варто зазначити те, що ліси
займають 31,8% її території, тоді як у середньому по Україні цей показник складає 15,7%, що майже удвічі менший.
Ліси на Львівщині займають площу 694,6 тис. гектарів, що становить понад 8 % загальної площі лісів держави [1].
Для лісів Львівщини характерна різноманітність деревних порід, що дає змогу формувати найбільш
стійкі і продуктивні змішані насадження, задовольняти найрізноманітніші потреби в лісовій продукції. Весь
лісовий фонд Львівської області можна поділити на 3 групи: 1) захисні ліси, їх площа становить 124,6 тис.га, з
них можливі для експлуатації становлять – 319,1 тис.га; 2) природоохоронні ліси, історико-культурного та
наукового призначення, їх площа становить 132,8 тис.га; 3) ліси рекреаційного призначення, які займають 295,1
тис.га. Ліси на території області розміщені нерівномірно, найбільш лісистими районами області є Сколівський,
Турківський та Яворівський. Загальний запас лісів Львівської області становить 153,6 млн м3 або 252 м3 на 1 га
вкритої лісовою рослинністю площі, що значно вище, ніж в середньому в Україні [1].
Сьогодні визначають неефективність лісового господарства, вказуючи на такі проблеми, як незаконна
вирубка лісів, низький рівень насаджень, тіньовий обіг деревини. Вдосконаленню і модернізації повинна
піддаватися вся інфраструктура цієї галузі [3].
На Львівщині функціонує багато лісогосподарських підприємств, кожне з яких має свої характеристики в
залежності від залісненості території, економічного розвитку цієї галузі в регіоні. За 2010–2015 роки лісогосподарськими підприємствами області на рубках головного користування було заготовлено близько 3,5 млн м3 [2].
Лісові господарства Львівщини є активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Обсяг
реалізації продукції за 2014 рік, за даними Львівського обласного управління лісомисливського господарства
(ОУЛМГ) склав 502,7 млн.грн., з неї на експорт було відвантажено деревини на суму 285,1 млн.грн. Як видно з
діаграми доходи від розвитку лісового господарства з кожним роком збільшуються (рис.1).
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Рис.1. Динаміка реалізації продукції підприємств Львівського ОУЛМГ
Взявши до уваги що при теперішньому розвитку економіки підприємства, які орієнтуються на експорт отримують високий пріоритет розвитку і довготривалий прогрес. Разом зі збільшенням експорту збільшуються наповнення в бюджети районів, області і країни. За 2014 рік нараховано податків та платежів до зведеного бюджету в
сумі 63 млн. грн., в тому числі до місцевого бюджету–29,5 млн.грн., Єдиного соціального внеску – 50,0 млн. грн [3].
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Підбиваючи підсумки можна сказати, що лісогосподарські підприємства Львівщини з урахуванням всіх
показників перебувають у позитивному стані. Враховуючи позитивний ефект від експорту продукції варто
спочатку в повній мірі забезпечувати власні потреби в лісозаготівлі, а вже потім забезпечувати потреби
зовнішнього ринку. Також варто відмітити і те, що продукт лісогосподарських підприємств покидає область як
сировина і вже потім повертається у вигляді будівельних матеріалів, меблів тощо.
1.Програма розвитку лісового господарства Львівської області на 2010-2015 рр. [Електронний
ресурс] // Режим доступу: http://www.lvivlis.com.ua/file/LL_proekt.pdf 2.Концепція формування та розвитку
лісового господарства України // Лісовий і мисливський журнал. – 2012 №3. – с.3-9. 3.Карпук А.Розвиток
зовнішньої торгівлі України деревинною продукцією /А. Карпук // Товари і ринки.—2011.—№2.—С. 26–36.
4.Дишко І.Ю.Конкурентоспроможність вітчизняної лісопродукції: відповідність рівнів якості та витрат
вимогам світового ринку / І.Ю. Дишко // Актуальні проблеми економіки. – 2009.– № 8 (98). – С. 26-32.
Кошик О. В.
МІДм-11
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кулиняк І.Я.
ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
У сучасних умовах швидких технологічних змін, необхідною складовою ефективної діяльності
підприємства є його інноваційний потенціал. Саме зараз, як ніколи раніше найціннішим елементом діяльності
підприємства є його інноваційна складова, адже наукоємна, інноваційна продукція створює для підприємства
високу конкуренту перевагу на ринку.
Проте, досить багато вчених стикаються з нерозумінням поняття розвиток, тому ми пропонуємо
визначення науковців Гапоненко О. Л. та Пакрухин А.П., що характеризують розвиток як рух уперед,
формування нових рис, становлення нових структурних характеристик об'єкта, його еволюцію, поліпшення,
удосконалювання, прогрес, а також ріст і розширення [1].
Отже, розвиток – це не те чого ми уже досягли, а те чого ми хочемо досягти, а також важливою умовою є
те, що наші бажаннями повинні бути підкріплені можливостями. Тобто, розвиток, в першу чергу, передбачає
бажання та можливість задовольняти власні потреби підприємства та потреби їх споживачів.
У свою чергу, Ілляшенко С. подає визначення терміну «інноваційний розвиток» і пояснює його як процес
господарювання, що спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу
підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії та прийнятої мотивації
діяльності і пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту [2].
Інноваційна діяльність за своєю природою є взаємозалежна з будь-якою іншою, саме тому на її стан та
перспективи подальшого розвитку впливає багато чинників, зокрема до них слід віднести:
• фінансовий стан підприємства;
• готовність працівників до змін;
• рівень конкуренції у галузі;
• готовність менеджерів до ризику;
• рівень НТП у галузі.
До головних перешкод на шляху активізації інноваційного процесу на підприємствах України можна
віднести [3]:
• дефіцит фінансових ресурсів для забезпечення наукових досліджень і впровадження інноваційних
розробок;
• недосконалість нормативно-правової системи регулювання і стимулювання інноваційної діяльності;
• невідповідність корпоративної структури, яка формується в Україні, головним вимогам інноваційного
розвитку та ін.
Основним етапом в аналізі інноваційного розвитку підприємства є оцінювання його рівня. Саме тому ми
пропонуємо ряд показників, за допомогою яких можна оцінити рівень інноваційного розвитку підприємства (табл. 1).
Таблиця 1
Показники оцінювання інноваційного розвитку підприємства
Показники

Одиниці вимірювання

Зміна кількості розробок або впроваджень нововведень-продуктів і нововведень-процесів

шт.

Зміна обсягу інвестицій на інновації

гр. од.

Зміна кількісті нових видів продуктів

шт.

Зміна частки обсягу інноваційної продукції в загальному обсязі
Зміна кількісті новітніх технологій виробництва (ноу-хау, патентів, програмного забезпечення та ін.)
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%
шт.

Продовження табл.. 1
Показники

Одиниці вимірювання

Зміна рентабельності інноваційних проектів

%

Зміна терміну окупності інновацій

роки/місяці

Зміна середньої тривалості інноваційного процесу (від ідеї до комерціалізації)

роки/місяці

Зміна приросту фінансового результату (прибутку)

гр. од.

Також дані показники в подальшому можуть стати вагомим підґрунтям для формування стратегії
інноваційного розвитку підприємства, а також оцінювання його конкурентоспроможності у галузі.
Отже, усі вищезазначені показники несуть вагомий вплив на інноваційний розвиток підприємства, а
також дозволять охарактеризувати його всебічно. Саме тому такий аналіз можна адаптувати під будь-який вид
діяльності, а також на його основі сформувати ряд заходів, що дадуть змогу підвищити рівень розвитку та
створити умови для подальшої інноваційної активності.
1.
Економічний розвиток підприємства: планування та моделювання [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2011/iem/bashkevich/library/tez8.htm. 2. Ілляшенко С.М. Управління
інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посібник для студ. вузів / С.М. Ілляшенко. – Суми:
ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с. 3. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Economics/37559.doc.htm.
Кушинська І. В.
МОРм-23
Науковий керівник – к.е.н., доц.. Матвій І.Є.
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Електроенергетика – базова галузь економіки України. Вона одна з найстарших у країні. Виробництво
електроенергії ґрунтується на спалюванні вугілля, мазуту, природного газу, використанні атомної енергії,
енергії рік. Виробництво електроенергії в Україні здійснюється за рахунок атомних (51%), теплових (37%),
гідроелектричних та інших джерел енергії (12%). Забезпеченість власним вугіллям оцінюється на рівні 92%,
нафтою – на 18%, природним газом – на 22%. Ядерне паливо практично повністю імпортується. Частка
власних ресурсів в паливно-енергетичному балансі України становить майже 50% [1].
Сучасна електроенергетика має чимало проблем, вони зумовлені високою вартістю пального, негативним впливом на екологію тощо. За обсягами викидів забруднювальних речовин теплова електроенергетика
перевершує будь-яку іншу галузь промисловості. ТЕС – є безперервно діючими джерелами викидів в
атмосферу продуктів згоряння палива та скидів стічних вод, які є причиною термічного забруднення водоймищ.
Низька якість вугілля, використання застарілих технологій спалювання, а також застарілих очисних споруд
робить теплові станції найбільш вагомими джерелами забруднення атмосферного повітря в Україні [1].
Крім того, застосування парових турбін на ТЕС потребує відведення великих площ під ставки, в яких
охолоджується відпрацьована пара. Варто відзначити, що ТЕС, яка працює на вугіллі, викидає в атмосферу
більше радіоактивних речовин, ніж АЕС такої самої потужності [2].
Гідроенергетичні технології мають багато переваг, але є й значні недоліки, зокрема, будівництво гребель
є причиною багатьох проблем: переселення мешканців, пересихання природних русел річок, замулення
водосховищ, перешкоджання міграції риб. Будівництво ГЕС на рівнинних річках призводить до затоплення
великих територій. Значна частина площі водойм, що утворюються, – мілководдя. У літній час за рахунок
сонячної радіації в них активно розвивається водяна рослинність, відбувається так зване «цвітіння» води.
Багатокаскадні ГЕС уже зараз перетворили річки на низку озер, де виникають болота, а навколо них
змінюється мікроклімат, ще більше руйнуючи природні екосистеми.
Реальний радіаційний вплив АЕС на природне середовище є набагато меншим припустимого. Якщо
врахувати екологічну дію різноманітних енергоджерел на здоров'я людей, то серед не відновлюваних джерел
енергії ризик від нормально працюючих АЕС мінімальний як для працівників, діяльність яких пов'язана з
різними етапами ядерного паливного циклу, так і для населення. Глобальний радіаційний внесок атомної
енергетики на всіх етапах ядерного паливного циклу нині становить близько 0,1 % природного фону і не
перевищить 1 % навіть при найінтенсивнішому її розвитку в майбутньому [2].
Видобуток і переробка уранових руд також пов'язані з несприятливою екологічною дією. Але головною
проблемою залишається поховання високоактивних відходів. Крім цього, ще одним недоліком АЕС є теплове
забруднення води, тобто її нагрівання.
Зростання масштабів використання електричної енергії, загострення проблем охорони навколишнього
середовища тощо зумовлюють пошук шляхів виходу із ситуації, що склалася.
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Основними шляхами вирішення існуючих проблем в енергетичній галузі України є:
– активізація пошуків та впровадження екологічно чистіших способів вироблення електричної енергії. З
цією метою інтенсивно розробляються способи використання непаливної відновлюваної енергії – сонячної,
вітряної, геотермальної, енергії хвиль, припливів і відпливів, енергії біогазу тощо [2];
– подолання проблеми енергозбереження. Неефективне використання енергетичних ресурсів,
споживання та експорт легкодоступної нафти, неекономне використання електроенергії підприємствами чи
домогосподарствами змушують серйозно замислитись над проблемою енергозбереження у країні[3];
– модернізація та реконструкція виробничих потужностей, які використовуються для вироблення електроенергії з метою збільшення їх потужностей, підвищення надійності та економічності, покращення екологічних
показників;
– реалізація інвестиційних проектів з метою вирішення завдань охорони навколишнього середовища, а
саме, модернізації очисного обладнання, введення систем оборотного водопостачання, вдосконалення систем
очищення стічних вод тощо.
1. Енергетика в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cd.greenpack.in.ua/teplovaenergetyka/ 2. Сучасні проблеми енергетики та перспективи розвитку різних джерел енергії на сучасному етапі
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-5351-1.html 3. Землюк Г.Я. Проблеми
енергозбереження в Україні / Г.Я. Землюк, А.В. Круць. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68195.doc.htm
Садова М. І.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ
Теплозабезпечення населених пунктів України – одна з найважливіших функцій житлово-комунального
господарства (ЖКГ). Сьогоднішній стан цієї сфери господарювання – наукове, технічне, фінансово-економічне,
нормативно-законодавче забезпечення – можна охарактеризувати як близький до критичного.
За останні десятиліття перед комунальною теплоенергетикою постало чимало серйозних викликів.
Найбільш важливими чинниками, що загрожують теплозабезпеченню населених пунктів України і на усунення
яких повинна бути спрямована державна політика, на нашу думку, є: 1) поглиблення розшарування суспільства
«багаті-бідні» в умовах стійкого тренду підвищення непрозорих тарифів за послуги з теплопостачання;
2) переважне використання монопалива (природного газу), що демонструє жорстку залежність країни від
імпорту природного газу від одного постачальника [1]; 3) перехід за допустимі межі фізичного та морального
зношення основних виробничих фондів підприємств комунальної теплоенергетики; 4) ослаблення системи
державного контролю, що призводить до розширення діяльності тіньових структур у сфері приватизації
об’єктів теплопостачання; 5) значна нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів (кризові,
депресивні), порушення виробничо-технологічних зв’язків між підприємствами, розрив між рівнем
виробництва і ВВП на душу населення, наявність екологічно кризових підприємств, що спричиняє різні рівні
оплати за тепло та різні умови фінансування об’єктів галузі; 6) нестабільне фінансове становище підприємств,
несприятливий інвестиційний клімат та інші проблеми, пов’язані з фінансовою дестабілізацією в економічних
відносинах об’єктів, що входять в господарську систему теплопостачання [2].
В концентрованому вигляді у сфері теплозабезпечення населених пунктів України для всіх залучених до
цієї системи учасників можна визначити такі проблеми. Так, проблеми населення — низька якість тепла і
висока вартість послуг; недостатні обсяги тепла, перебої в його постачанні, неможливість оплати послуг
значною частиною населення; відсутність приладів обліку теплоти, договорів з продавцем послуг (чи товару),
неможливість контролю послуг; монополізм виробника.
Проблеми виробника тепла – дороге первинне паливо; застаріла матбаза; недостатнє фінансування;
низький рівень менеджменту, зумовлений переважно специфічною формою власності (комунальною); недоліки
дотаційної політики (перехресне субсидіювання, зменшення допомоги промислової теплоенергетики);
руйнування системи централізованого теплопостачання; попередні борги споживачів; обмежена рентабельність
виробництва, економічно необґрунтована ціна на тепло.
Проблеми місцевої влади – перевитрати місцевого бюджету; випадки руйнування системи
централізованого теплопостачання, перехресне субсидіювання; неефективна тарифна політика. Проблеми
держави – залежність від імпорту палива, енергетична небезпека; зростання соціальної напруженості, особливо
в умовах подорожчання теплових послуг; забруднення довкілля; проблеми в управлінні (на рівні місцевої
влади); непрозорість пільг у теплових послугах, великі втрати тепла в процесі транспортування і кінцевого
використання, монополізм виробника і транспортувальника; неринкова тарифна і цінова політика; відсутність
законодавства і нормативної бази з використання альтернативних, відновлюваних і місцевих видів палива;
застарілий житловий кодекс; застарілі будівельні норми і правила [2].
За даними Статистичного бюлетеня «Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових
мереж України» загалом по Україні в 2014 р. 70% котелень працювали на газу. 18,2% із установлених котлів
експлуатуються понад 20 років. 18,6% теплових мереж є аварійними.
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Із заг. обсягу теплопостачання по країні на населення пішло майже 60%, а його обслуговування
супроводжують дотації, фінансування за рахунок яких становить проблему. Втрати теплової енергії в
інженерних мережах за 2014 р. зафіксовано як 14,7 % від загального обсягу [3].
Необхідною умовою успішного функціонування комунальної теплоенергетики та інших структурних
складових ЖКГ має стати: прозорість політики державних органів щодо процесу управління та тарифного і
цінового регулювання; ефективний автоматизований контроль параметрів постачання та втрат енергоносіїв;
отримання споживачами компенсацій за неповні й неякісні послуги енергопостачання; участь українських
регіональних органів влади (муніципалітетів) у регулюванні розподілу тепла, його економному споживанні.
1.
Патон Б.Є. Проект державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на
2012–2016 роки — інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів
України / Б.Є. Патон, А.А. Долінський, Б.І. Басок, Є.Т. Базаєв. - Вісник НАН України. - 2012. - № 9. - с.14-28.
2. Патон Б.Є. Пріоритети національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України / Б.Є. Патон,
А.А. Долінський, В.М. Геєць та ін. - Вісник НАН України. - 2014. - № 9. - с.29-47. 3. Статистичний бюлетень
«Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні за 2014 рік». – Державна
служба статистики України. – Київ, 2015. – 17с.
Сороківський Ю. А.
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АНАЛІЗУВАННЯ СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ, АКТУАЛЬНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ
Енергетика – важлива галузь промисловості України, це ключова галузь, яка визначає економічний і
соціально-політичний стан будь-якої держави, ступінь її національної безпеки, залишається пріоритетним напрямом
розвитку науки і техніки. Будь-які кризові моменти в області енергетики загрожують серйозними наслідками для
розвитку економіки країни та її екології. В Україні енергетика базується на використанні традиційних видів
(теплових і гідро-) електростанцій із відхиленням від середньосвітової статистики в бік використання атомних
електростанцій. Велика частина існуючих об’єктів енергетики в даний час потребує модернізації. Вийнятком є
порівняно молода ядерна енергетика України, що за світовими стандартами є цілком сучасною. Атомна енергія була
б найбільш перспективною, якщо б були відомі рентабельні способи переробки радіоактивних відходів і якщо б
існувала абсолютно безвідмовна техніка. Способи поховання відходів які застосовуються сьогодні, не можуть
гарантувати того, що відходи в найближчому майбутньому не отруять навколишнє середовище.
В Україні діє потужний енергетичний комплекс із виробництва, розподілу і збуту електричної і теплової
енергії. За результатами 2013 року структура виробництва електроенергії в Україні виглядала наступним
чином: ТЕС і ТЕЦ – 57,5%, АЕС – 29,6%, ГЕС і ГАЕС (гідроакумулюючі електростанції) – 12,4%, сонячні ЕС –
0,3%, вітряні та геотермальні ЕС – 0,2%. [1] Кожного року наведені дані змінюються, але загальна картина
залишається приблизно однаковою. Енергетична стратегія України передбачає введення в експлуатацію
протягом 2015-2030 років дев'яти нових атомних реакторів. Світові тенденції ж суперечать нашій стратегії, тож
необхідно переглянути енергетичну політику України.
Останнім часом по всьому світу лунали заяви про призупинення або перегляд ядерних програм. Ядерні
програми призупинили Швейцарія, Венесуела, аналогічні заклики звучать у Бразилії. Франції тощо.
Україна має всі можливості для використання альтернативних і нетрадиційних джерел енергії. Ми маємо
значну перспективу розвитку вітроенергетики за рахунок освоєння вітрового потенціалу степових та гірських
районів, зокрема причорноморського та приазовського районів. У майбутньому виробництво електроенергії
шляхом створення та експлуатації вітроелектричних установок може становити 15-20 відсотків електроенергії,
виробленої традиційними електростанціями.
Сонячна енергетика в Україні поки не набула широкого господарського використання, проте передумови
для цього є. Вона здатна забезпечити економію за рік до 6 млн. тонн умовного палива. Потенціал її розвитку
становить власна наукова і промислова база, сприятливі кліматичні умови у східних і південних регіонах
України, конструкторські бюро, що проектують сонячні колектори, нанотехнології тощо. Термін повернення
інвестицій залежно від регіону, розміру сонячної електростанції та обладнання може становити від 4,5 до 6
років. Електростанції потребують мінімального обслуговування, а термін роботи сонячних панелей в
середньому становить 25–30 років. Щодо суми інвестицій, то, наприклад, проект для Івано-Франківської
області передбачає встановлення сонячних панелей на площу 8 га, які вартуватимуть близько 4 млн. євро, при
річному доході з продажу електроенергії приблизно 700 тис. євро, тобто строк окупності такого проекту
вписується в стандартні рамки і становить 6 років, а отже такі інвестиції дуже вигідні.
Для України реальним є забезпечення розвитку гідроенергетики шляхом спорудження гідроелектростанцій потужністю 20-50 МВт та малих гідроелектростанцій на існуючих водоймищах, магістральних каналах,
об’єктах утилізації енергії технічних систем водозабезпечення та водовідведення.
Україна має значний ресурс геотермальної енергії, що становить 27,3 млн. куб. метрів на добу гарячої води.
Річний теплоенергетичний потенціал країни становить понад 12 млн. тонн умовного палива. Ресурси акумульованої
в навколишньому природному середовищі низько-потенційної теплоти, що можуть використовуватися у
теплонасосних системах теплопостачання, перевищують існуючі та перспективні потреби в тепловій енергії. [2]
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На сьогодні біомаса як паливо використовується в обсязі лише близько 1 млн. тонн умовного палива,
тому значна кількість біомаси, придатної для виробництва енергії, знищується або вивозиться на звалища.
Сумарні ресурси основних видів біомаси, придатної для енергетичного використання, за сучасних обсягів
господарської діяльності в Україні становлять близько 20 млн. тонн умовного палива на рік. [2]
Пріоритетами розвитку біоенергетики є створення котелень для спалювання відходів деревини,
соломоспалюючих котелень, електростанцій з використанням біогазу звалищ, дооснащення існуючих теплових
електричних станцій для спалювання побутових та промислових органічних відходів.
Таким чином найактуальнішими ресурсами для України у найближчому майбутньому могли б бути
вітер, сонце, гірські ріки тощо.
На сьогодні вже існують технології які дозволяють ефективно отримувати енергію з альтернативних
джерел, якими ми поки що практично не користуємося у масштабах держави. Проте потенціал є та і світові
тенденції просто зобов’язують Україну розвивати «зелену» енергетику.
1.Енергетика України [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki. 2. Альтернативні джерела енергії [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://cxem.net/electric/ electric49.php.
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ
ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Сьогодні серед розвинених країн немає такої, де держава тими чи іншими методами не прагнула б
сприяти розкриттю власного інноваційному потенціалу (ІП). На сьогодні ступінь фізичного й морального зносу
насамперед технологій та основного капіталу досягла в Україні критичного рівня, тому вирішенням цих
проблем може стати модернізація виробництва та підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому і
зовнішньому ринку вітчизняної продукції через її оновлення. Саме формування потужного науково-технічного
комплексу та високорозвиненого інноваційного потенціалу дозволить створити основу для підвищення
міжнародної конкурентоспроможності нашої країни.
Використання досвіду розвинених країн, де частка інноваційних підприємств досягає 70%, виробництво і
експорт наукомісткої продукції забезпечує до 80-90% приросту ВВП [1], має ключове значення для розвитку ІП
України, яка намагається задати внутрішнім реформам європейську направленість. Головною причиною
нашого відставання є суперечлива інноваційна політика, несприятливий інвестиційний клімат, нестабільне і
недостатнє фінансування інноваційної діяльності (ІД) [2].
Для поліпшення ситуації з регулюванням ІД в Україні була розроблена ще у 2009 р. «Стратегія інноваційного
розвитку в умовах глобалізаційних викликів» [3]. Зокрема ключові ідеї Стратегії у формі Концепції були ухвалені
Верховною Радою України. Дана Концепція містить опис кількох можливих сценаріїв науково-технічного та
інноваційного розвитку країни на 2010-2020 роки. Обґрунтування реалізації цих сценаріїв провели українські на
закордонні експерти, які використали показники Європейського інноваційного табло (ЄІТ). Так, у випадку
позитивного науково-технічного та інноваційного розвитку («найкращий сценарій») за узагальненою оцінкою
можливості розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні у 2020 р. імовірно досягнуть 80-85% від
рівня держав ЄС, у науково-дослідній діяльності – 85–90%, у розвитку промисловості – 70–75%, у впровадженні
нових патентів, торгових марок, промислових зразків – 20–30% [4]. Але необхідно зазначити, що динаміка багатьох
показників здебільшого залежатиме від швидкості структурних зміни в Україні.
Безумовними лідерами у виробництві світової наукової продукції є США і Японія. США створює 80%
усіх світових інновацій. Витрати США на НДДКР перевищують витрати Англії, Франції, Німеччини та
Італії разом узятих [1]. Сьогодні в США продається 90% нових товарів і тільки 10% старих, що надійшли на
ринок більше як 5 років тому [4]. Другою світовою державою, що здійснює величезні витрати на новації, є
Японія. За цими витратами на душу населення вона знаходиться на одному рівні зі США. Якщо раніше Японія
багато інновацій «позичала» із Заходу та з країн колишнього СРСР, то сьогодні вона вийшла на перше місце у
світі з виробництва суден, автомобілів, тракторів та іншої техніки.
Аналізуючи рівень регулювання державою ІД у розвинених країнах, можна виділити два полюси [4].
На одному знаходяться США та Велика Британія, де рівень втручання держави – найменший, на іншому –
Франція та Японія, в яких держава найбільш активно підтримує інноваційні процеси всіма можливими
методами. Отож, англо-американська модель характеризується найповнішою автономією підприємництва в
інноваційній сфері. Тоді як франко-японська модель доводить ефективність значного впливу держави на
інноваційні процеси, зокрема і неринковими методами (шляхом прямих дотацій і субсидій підприємствам і
організаціям, які займаються ІД). Важливим є досвід у сфері інновацій Німеччини, адже ця країни за
розвитком ІД займає перше місце в Європі й одне з перших місць у світі. Показником масштабу такої
діяльності є, наприклад, існування понад 400 фірм, що працюють у сфері нанотехнологій, чи 600 фірм – у сфері
біотехнологій. Базою для створення фірм служать наукові досягнення численних дослідницьких центрів [5].
Досвід провідних європейських країн доводить, що Україні було б доцільно перейняти в Америки досвід
державної підтримки ІД та венчурного бізнесу, в Японії – досвід фінансування інноваційних проектів, у
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Фінляндії – активність її інституцій, а в ЄС – формування спільного інноваційного простору, в силу того, що
сьогодні жодна країна самотужки не в змозі проводити масштабні наукові дослідження й наодинці розвивати
прикладну науку. Тільки шляхом вивчення вже існуючих механізмів та моделей переходу країн лідерів на
інноваційний розвиток, та шляхом вироблення власних – Україна буде спроможна подолати індустріальну
зацикленість і поліпшити свою позицію серед конкурентів.
1.
Стратегія економічних реформ і соціального розвитку України (2004-2015) „Шляхом
Європейської інтеграції” / Гальчинський А.С., Геєць В.М. та ін.: Нац. ін-т страт. досл., Ін-т екон. прогноз.
НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. –
416 с. 2. Сайт Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: [E-ресурс]. –
Режим доступу: www.dkrp.gov.ua. 3. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах
глобалізаційних викликів. – К.: Парламент. вид-во, 2009. – 632 с. 4. Росія та Україна у світлі показників ЄІТ /
Іванова Н.I., Єгоров I.Ю. та ін. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2008. – 93 с.
Стасів Н. В.
студ. групи МЕ-34
Наук. керівник – доц. Процак К. В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
В умовах перехідної економіки виробнича сфера в Україні переживає не найкращі часи. Відсутність
фінансування розвитку галузей, підприємств з боку держави та інвестицій, застаріле обладнання, низькі доходи
від збуту продукції, політична криза не лише знижують конкурентоспроможність окремих галузей економіки,
але і призводять до занепаду промислових регіонів та економіки країни загалом.
На жаль, Україна займає дуже низькі позиції за рівнем конкурентоспроможності згідно з міжнародними
рейтингами. Наприклад, у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму
(ВЕФ) за 2015 рік Україна втратила 3 позиції і спустилась з 76-го (у 2014 році) на 79 місце серед 140 країн
світу. Україна знаходиться між Гватемалою та Таджикистаном. Причому показник конкурентоспроможності
країни також знизився: на 0,11 з 4,14 до 4,03 [1].
Основною причиною даних результатів стали чинники зношеності основних засобів у промисловості (у
різних галузях – 75-80%) темпи старіння яких перевищують темпи оновлення, що впливає на якість продукції.
Також необхідно зазначити, що для економіки країни характерними є структурні диспропорції, висока
матеріало- та енергоємність, сировинно-експортна спрямованість вітчизняного виробництва.
Подолання соціально-економічної відсталості та наближення до розвинених країн можливе за рахунок
використання на практиці успішних стратегій розвитку економіки зарубіжних країн, що дає змогу в певній мірі
зекономити зусилля та час, а також уникнути значних помилок.
Задля досягнення позитивних зрушень у своїй реформаторській діяльності Україні, перш за все, слід
посилатись на Китай та Японію, адже економічний потенціал саме цих країн постійно зростає.
В процесі модернізації Японія орієнтувалась на залучення передових технологій та управлінських інновацій, а
згодом і на розвиток власної науково-технічної сфери. Саме наголос на технічному прогресі зумовив зростання
показників конкурентоспроможності японських підприємств на світовому ринку, адже це передусім прямий внесок в
розвиток економічного потенціалу, що виявляється в розповсюдженні крупносерійного виробництва, зниженні
виробничих витрат, а також спосіб покращення соціального забезпечення та благоустрою вцілому. Протягом
багатьох років в Японії реалізуються програми підвищення конкурентоспроможності, проводиться активна політика
щодо питань якості, а також здійснюється довгострокове планування якості.
Україні ж варто звернути увагу на реформування провідних переробних галузей промисловості, що
може посприяти розвитку сільського господарства та торгівлі, створить додаткові можливості для збільшення
експортного потенціалу. Реформування та вдосконалення потребує і макроекономічна політика держави, що
впливає на економічний стан країни. Отож, забезпечення високої професійності урядових кадрів, створення
фахового апарату спеціалістів із галузевих міністерств та відомств; розширення сфери виробництва
матеріальних благ у системі середнього та малого бізнесу, а також формування системи потужного
внутрішнього попиту на вітчизняну продукцію є необхідними кроками на шляху до вдосконалення. Також,
необхідно запровадити контроль за якістю продукції та її відповідністю європейським стандартам.
Яскравим прикладом, якого варто було б дотримуватись країні є японський менеджмент, який поєднує в
собі три основні напрямки діяльності: комплексне управління якістю продукції; створення системи економії
виробничих ресурсів; гнучкість технологічного режиму використання робочої сили. Усі ці напрями ставлять за
мету здійснення виробництва у визначений момент часу [2].
Україні краще було б повністю перейти до інтенсивного методу виробництва. За основу варто було б
взяти китайський метод “п‘яти збалансувань”, який включає:
1. Планомірний розвиток міста та села на засадах рівноправності.
2. Розвиток промислових регіонів.
3. Внесення конструктивних змін у економіку та соціальну сферу.
4. Реформування соціальної сфери методом “злагоджена взаємодія”
людини та оточуючого середовища.
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5. Внутрішній розвиток і зовнішня відкритість, а також теза “людина перш за все” [3].
Запорукою успіху є також орієнтування на США, яке передбачає, що контроль якості чинить значний
вплив як на створення конструкції високого технічного рівня, так і на високоякісне виготовлення і
обслуговування продукції в сфері експлуатації. Саме тому, контроль якості продукції повинен посилюватись на
всіх стадіях життєвого циклу товару.
Отож, варто зазначити, що підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України
неможливе без значної технічної, технологічної реструктуризації на основі підвищення їх інноваційності,
використання сучасних технологій та запозичення іноземного досвіду.
1.
Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності 2015. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://reforms.in.ua/ua/news/ukrayina-u-reytyngu-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2015. 2. Фісун А.
Японська модель розвитку економіки / А. Фісун // Економіка України. – 2009. – № 9. – С. 79-87.
3.
Мозиас П. Восточная Азия: перспективы развития. Идеология экономических реформ в Китае: основные
этапы эволюции / П. Мозиас // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 11. – С. 62-68.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ АУТСОРСИНГУ
Аутсорсинг та аутстафинг є відносно новими термінами, які, проте, міцно вкоренились у ІТ сферу.
Аутсорсинг та аутстафинг часто плутають, і хоча обидва терміни означають віддалену роботу, основною їхньою
відмінністю є кількість віддаленого персоналу. У той час як аутсорсинг означає передання певного процесу на
віддалене функціонування, аутстафинг має на меті наймання декількох професіоналів, які працюють над проектом,
котрий контролюється безпосередньо власником бізнесу [1]. По суті, аутсорсинг – це делегування певного проекту
чи функції аутсорсинговій фірмі, яка має кваліфікований персонал та обладнання для реалізації даного проекту.
Глобальна задача аутсорсингу полягає у створенні можливості для концентрації на основній функції компанії.
Компанія, яка вдається до допомоги аутсорсера, економить на оформленні в штат висококваліфікованого
співробітника на постійній основі, натомість оплачує послуги аутсорсингової фірми, які в підсумку обходяться
зазвичай дешевше.
ІТ-аутсорсинг в умовах економічної кризи – це спосіб зменшити видатки та досягнути максимальної
фінансової ефективності ІТ-інфраструктури [2]. Завдяки аутстафингу компанія може найняти необхідний ІТ
персонал, на визначений термін, для виконання конкретних завдань. Ось як це працює: компанія наймає працівників
компанії-аутстафера, які продовжують працювати на тому ж місці, але фактично змінюють роботодавця, і
виконують конкретні завдання компанії-замовника.
Тоді як аутсорсинг є реалізацією складної функції чи проекту, основною функцією аутстафингу є наймання
персоналу. Зазвичай, аутстафери працюють віддалено, проте інколи їх запрошують долучитись до команди
замовника на постійній основі [1]. За останні роки у світі з’явились нові види аутсорсингу, які базуються не лише на
людському потенціалі, а й на технологіях.
Краудсорсинг - веб-сайт, контент якого створюється його ж відвідувачами, ситуація, коли клієнти масово
беруть участь у створенні продукції, або випадки, коли комп’ютер не може виконувати певну просту роботу і її
доручають великій кількості звичайних людей за невелику платню. Такий вид роботи називають краудсорсингом
через його масовість, і у виробництві продукції за участю клієнтів стає все більшою тенденцією на ринку
аутсорсингових послуг.
Яскравим прикладом краудсорсингу є компанія Threadless – виробник футболок із Чикаго. Її унікальність
полягає в тому, що дизайн всіх футболок виготовляється не в надрах Threadless, а в рамках конкурсу серед
відвідувачів сайту. Ще одним прикладом краудсорсингу є Вікіпедія – вільна енциклопедія, до створення та
редагування якої може долучитись кожен охочий. [4]
Завдяки сучасному швидкому темпу розвитку технологій не дивно, що з’являються нові методи
аутсорсингу, які навіть не потребують втручання людей, процеси виконуються автоматично, кандидатів шукають через інтернет, а інформацію зберігають в хмарі. Яскравим прикладом такого віртуального аутсорсингу є
колокейшин, або колокація – це послуга, в рамках якої, провайдер розміщує обладнання клієнта у власному датацентрі, та забезпечує його обслуговування. Виділений сервер – це та ж колокація, але з використанням обладнання
провайдера. Також, в останні роки великого поширення набули різноманітні хмарні платформи на рішення, які не
вимагають обслуговуючого персоналу, та дозволяють аутсорсити різні ІТ функції, як зберігання чи захист інформації
на віддаленому сервері. [3]
На сьогоднішній день аутсорсинг, безперечно заполонив терени українського ІТ простору. Більшість
вітчизняних ІТ компаній надають послуги з аутсорсингу та аутстафингу закордонним компаніям та проектам. Кожен
з вищеописаних методів є дієвим, та здатен суттєво спростити життя замовника. Вибір серед аутсорсингу,
аутстафингу, краудсорсингу чи колокейшину залежить від потреб та специфіки роботи компанії замовника.
1.
[Електронний
ресурс]
//
Режим
доступу:
http://mobidev.biz/blog/custom_software_development_outsourcing_vs_outstaffing 2. [Електронний ресурс] // Режим
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Науковий керівник – к.е.н., доцент Процак К. В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ
Сучасний ринок характеризується перенасиченням інформацією і кожну хвилину нашого життя ми
стикаємось з рекламою, яку у буденних справах навіть не помічаємо. Саме тому необхідним є пошук нових,
ефективних засобів комунікації.
Сьогодні з’являється все більше інноваційних методів просування товарів на ринку. До них можна
віднести нейромаркетинг, сенсорний та вірусний маркетинг, партизанський та епатажний маркетинг [1].
Нейромаркетинг передбачає дослідження підсвідомості людини із застосуванням наборів зображень.
Картинки стимулюють у споживачів позитивні емоції і запускають приховані образи-метафори, що спонукають їх
здійснити покупку. На їх основі створюють графічні колажі, які згодом закладають в основу рекламних роликів.
Маркетингова технологія ZMET популярна у замовників, її використовують багато відомих компаній, в тому
числі "Nestle", "Eastman Kodak", "Procter&Gamble", "Соса-Cola", "General Motors", "General Mills",
Також новим напрямком є сенсорний (чуттєвий) маркетинг (від англ. sense - "почуття") або маркетинг
відчуттів. Він пов'язаний з впливом на п'ять видів чутливості людини: зір, слух, нюх, смакове сприйняття і дотик.
Найбільш розповсюдженим різновидом чуттєвого маркетингу є аромамаркетинг – присутність приємного запаху в
повітрі для стимулювання продажів і сприятливого впливу на покупця. Неповторність сенсорного маркетингу
полягає в тому, що можна впливати на аудиторію не тільки при безпосередньому контакті в місцях продажу, але і
через рекламу, посилаючи покупцям не тільки раціональні мотиви придбання, а й емоційний заклик згадати, відчути.
Вірусний маркетинг використовує звичку людей ділитися інформацією з оточуючими. Суть його полягає в
тому, що користувачі транслюють повідомлення, що містить потрібну інформацію, добровільно за рахунок того, що
вона їм цікава. Вірусний маркетинг є стратегією, при якій товар, послуга або їх реклама так впливають на людину,
що вона "заражається" ідеєю поширення певного контенту і сама стає активним ретранслятором. Даний метод
передбачає ситуацію, коли людина не шукає товар спеціально, а бере участь в грі або конкурсі, і за допомогою цього
спілкується з брендом. "IBM", "Microsoft", "Volvo", "Mercedes", "Adobe", "American Express", "Procter & Gamble",
"Nissan" та інші великі корпорації активно використовують вірусний маркетинг для просування своїх товарів.
Ще одним інноваційним методом просування товарів є партизанський маркетинг, який спрямований на
пошук організацією своєї маркетингової ніші шляхом відмови від відкритого конкурування. Також, партизанському
маркетингу властиві гнучкість та мобільність. Іноді його ще називають «малобюджетним», чи «маловитратним».
Поширеним видом партизанського є епатажний маркетинг. Епатажний маркетинг не має стандартного
механізму дії, але за декілька останніх років уже встигли сформуватися певні прийоми даного виду маркетингу.
Найпоширенішими з них є [2]:
1. Сity teaser – це технологія міських провокацій.
2. Scandal strategy – технологія, що спирається на використання шокуючих ситуацій та має сильний
емоційний вплив на аудиторію. Така технологія, як і Sexvertising , також має обмежену сферу застосування.
3. Life placement – маркетингове просування досягається влаштовуванням театральних дій безпосередньо
в самому житті людей. Акторами є промоутери даної компанії, товар підприємства виступає реквізитом, а текст
заздалегідь спланований і представлений як рекламна кампанія.
4. Флеш-моб – заздалегідь спланована масова акція, у даному випадку епатажного характеру, у якій
велика кількість людей з’являється в певному місці в домовлений час і виконують протягом декількох хвилин
заплановані дії абсурдного характеру і таким же несподіваним чином розходяться. Ефект даного прийому
базується на психологічному тиску на людину.
5. Viral marketing – маркетингова техніка, яка для інформування про бренд чи товар використовує
соціальні мережі .
Застосування одного з цих прийомів, або можливо навіть декількох з них в комплексі, здатне значно
підвищити популярність товару того чи іншого підприємства чи самого підприємства в цілому. Активно
використовують епатажний маркетинг для просування свого товару такі великі корпорації, як "IBM",
"Microsoft", "Volvo", "Mercedes", "Adobe", "American Express", "Procter & Gamble", "Nissan".
Отже, на даний момент існує велика кількість інноваційних прийомів товарів, при правильному
використанні яких компанії отримують значну конкурентну перевагу - можливість прогнозувати поведінку
клієнтів, партнерів і конкурентів, а також чинити на нього вплив.
1.Волкович А. Р. Інноваційні технології в системі маркетингових комунікацій / А.Р Волкович, Л.К
Яцишина// Ефективна економіка. – 2014. - № 3.- С. 63-67. 2. Лысенина С. А. Инновационный инструментарий
маркетинговых коммуникаций на В2С рынке / С. А. Лысенина, Л. В. Пучкина, Е. В. Солдатова // Системное
управление. – 2013.−№1.– С. 18-24.
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Науковий керівник - к.е.н., доц. Лісовська Л.С.
НОВІ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ
Кардинальні зміни умов функціонування компаній зумовили необхідність формування нової
управлінської парадигми, яка базується на процесній ідеології. Бізнес-моделювання як складова процесу
розвитку підприємства сьогодні актуальна для всіх підприємств незалежно від напрямів, масштабів діяльності й
національної приналежності. Бізнес-модель дає уяву про логіку бізнесу, розкриває ланцюг причинонаслідкових зв’язків, уможливлює переосмислення методів та механізмів організації бізнесу. Досвід успішних
підприємств свідчить, що на етапі проектування бізнес-моделі виникають передумови посилення ключової
компетенції, яка внаслідок унікального сполучення бізнес-процесів створює невідтворні конкурентні переваги.
У стислій формі бізнес-модель розкриває всю багатогранність функціонування підприємства, тому її можна
вважати не тільки стратегічним активом, але й надзвичайно ефективним засобом комунікації. Бізнес-модель
кожного підприємства є індивідуальною, оскільки в процесі її формування використовується специфічний набір
стратегічних ресурсів і можливостей.
Ревуцька Н.В. пропонує, що «бізнес-модель підприємства – це сукупність елементів, які характеризують
принципову, відмінну від конкурентів логіку його функціонування на основі використання ключових
компетенцій для максимально ефективного розподілу стратегічних ресурсів у системі бізнес-процесів із метою
створення продукту (послуги), що відповідає пріоритетам споживачів».
Більш глибоко сутнісну характеристику бізнес-моделі підприємства розкрито через її функції:
визначення стратегічного бачення та перспектив розвитку підприємства на існуючому і перспективних ринках;
вивчення майбутніх пріоритетів споживачів; забезпечення оптимального розподілу наявних та орієнтація на
мобілізацію нових (потенційних) стратегічних ресурсів підприємства; організація ефективної системи бізнеспроцесів; формування, використання та розвиток інтелектуального капіталу підприємства; ідентифікація та
реалізація ключових компетенцій; залучення капіталу інвесторів; збільшення ринкової вартості та
прибутковості підприємства; підвищення конкурентоспроможності та забезпечення унікальності підприємства
на ринку.
В основу формування бізнес-моделі підприємства покладено такі базові елементи: майбутні пріоритети
споживачів; існуючі та потенційні стратегічні ресурси; ключові компетенції компанії; система бізнес-процесів;
бізнес-портфель підприєммства. Бізнес-моделі можуть створюватися для певного продукту чи послуги (групи
однорідних продуктів чи послуг), для підприємства в цілому, для груп підприємств чи холдингу.
При формуванні бізнес-моделі збутової політики підприємства варто дотримуватися чіткого визначення
поняття «збутова політика».
Маслова Т.Д. пропонує, що «збутова політика - це поведінкова філософія або загальні принципи
діяльності, яких фірма збирається дотримуватись у сфері побудови каналів розподілу свого товару та
переміщення товарів у часі та просторі». Сьогодні доцільним є використання бізнес-моделей, які передбачають
реалізацію продукції через інтернет. Віртуальна комерція є найважливішим складовим елементом електронного
бізнесу. Під електронною комерцією маємо на увазі будь-які форми ділових операцій, при яких взаємодія
сторін здійснюється електронним способом замість фізичного обміну, або безпосереднього фізичного контакту,
і в результаті якого право власності, або право користування товаром, або послугою передається від однієї
особи іншій.
Електронну комерцію можна розділити на наступні категорії: бізнес-бізнес (business-to-business, В2В);
бізнес-споживач (business-to-consumer, В2С); бізнес-адміністрація (business-to-administration, В2А); споживачадміністрація (consumer-to-administration, С2А); споживач-споживач (consumer-to-consumer, С2С).
Бізнес-модель В2В включає всі рівні взаємодії між компаніями. Бізнес-модель В2С складається з
елементів електронної роздрібної торгівлі (інтернет-магазини). В2А – взаємодія бізнесу і адміністрації включає
ділові зв'язки комерційних структур з державними організаціями, починаючи від місцевих органів вдали і
закінчуючи міжнародними організаціями. С2А – цей напрям розвинений найслабше, проте має достатньо
високий потенціал, який може бути використаний для організації взаємодії державних структур і споживачів,
особливо в соціальній і податковій сфері. С2С – включає можливість взаємодії споживачів для обміну
комерційною інформацією.
Бізнес-моделі збутової політики, що передбачають використання електронної комерції дозволяють
підприємству ефективно і гнучко здійснювати внутрішні операції, більш повно взаємодіяти з постачальниками і
швидше реагувати на запити і очікування замовників. Підприємство отримує можливість реалізовувати
продукцію на існуючих ринках із мінімальними витратами, а також можливість виходу на глобальний ринок
товарів і послуг.
1. Ревуцька Н. В. Теоретичні аспекти формування бізнес-моделі підприємства // Стратегія
економічного розвитку України. – К.: КНЕУ, 2002. – Випуск 6 (13). – С. 232 – 235.
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КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ
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Науковий керівник - к.е.н., доц. Косар Н.С.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ СПОЖИВАЧАМ
Контент-маркетинг - це розповсюджена в сучасній маркетинговій практиці технологія привернення уваги
та залучення цільової аудиторії до бренду за допомоги створення та поширення пов'язаної з ним актуальної та
цінної інформації [1].
Діє контент-маркетинг трохи інакше, ніж звичайна інтернет-реклама, тому дозволяє ще більше
розширити охоплення цільової аудиторії під час різних кампаній з розкрутки сайту в інтернеті.
Контент-маркетинг — це не метод «швидкого» продажу, це планомірна робота на перспективу. Завдяки
контент-маркетингу компанії і їхні сайти стають більш впізнаваними, зміцнюють свій авторитет, позиціонують
себе як експертів у тих чи інших галузях діяльності. При цьому контент-маркетинг вимагає менших витрат
порівняно з класичними способами інтернет-реклами, що робить його ще й вигідним [2].
Діяльність контент-маркетингу визначається тим, що згідно з дослідженням Nielsen Сompany, інтернеткористувачі з усього світу витрачають на соціальні мережі та блоги понад 110 млрд. хв. або близько 22% всього
часу, проведеного в онлайні [6].
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 [1].
Міжнародне агентство «Econsultancy» провело дослідження серед 1000 фахівців у сфері контентмаркетингу, щоб визначити основні ключові цілі даної технології маркетингу. Головною метою контентмаркетингу більшість вважає залучення аудиторії (52%), другою за популярністю відповіддю є залучення
трафіку на веб-сайт компанії (42%), третє ж місце займає наступний варіант: інформування користувачів про
компанію і бренд [3].
Використання мобільних технологій вносить вагомі зміни у створення інформаційного наповнення.
Швидкість завантаження сторінки, контекст, швидкість «споживання» інформації, збільшення кількості
відвідувачів, відсоток утримання і повернення становлять основу ключових показників індексу ефективності
сайту в 2015 р. Тепер недостатньо добре написати статтю і створити гарні заголовки. Потрібно потурбуватися
також про те, щоб сайт був легким для перегляду на всіх можливих пристроях і браузерах, оптимізованим для
пошукових систем і служив засобом просування і залучення уваги в соціальних мережах [4].
Якщо звичайні методи інтернет-реклами передбачають прямий вплив на цільову аудиторію і часто
дратують інтернет-користувачів, то при контент-маркетингу вплив є непрямим, коли потенційним покупцям і
споживачам послуг пропонується зробити власний вибір на основі представлених фактів, аргументів,
висновків. У цьому полягає головна особливість і перевага контент-маркетингу [2].
Основними ризиками, що пов'язані з використанням контент-маркетингу, є наступні: агресивне
рекламування; лімітовані можливості електронної комерції; правові питання та недостатній рівень контролю
над брендом [5].
На сьогодні технологію контент-маркетингу вже залучили провідні компанії світу, зокрема Coca-Cola,
яка у сфері комунікації співпрацює з Google.com, Twitter, YouTube, Facebook [6]. В Україні контент-маркетинг
використовують такі компанії, як Watsons, Roshen, Волиньхолдинг, САН ІнБев Україна та багато інших.
1. Content Marketing Institute Official Webpage (2012) What is Content Marketing? [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://content marketinginstitute.com/what-is-content-marketing/
2. Сайт: Webstudio2u.
[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://webstudio2u.net/ua /internet-ad/652-kontent-marketing.html 3.
Wesson M. (2012). Marketers Are Missing Key Content Metrics (Infographic). [Електронний ресурс] / M. Wesson –
Режим
доступу:http://www.business2community.com/
infographics
/marketers-are-missing-key-content-metricsinfographic-0317818 4. Тетяна Вакуненко. Контент-маркетинг у 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://intelsea.com/ua/content-marketing.html
5. Dicke, Philipp, and Svetlana Lesidrenska. “Social-Media
Platforms and Its Effect on Digital Marketing Activities.” Marketing ì Menedžment Innovacìj..3.1(2012):44-52.
Directory
of
Open
Access
Journals.Web.13Feb.2013 :http://archive.
nbuv.gov.ua
/portal/
Soc_Gum/Mimi/2012_1/1_4.pdf 6. Рибакова І. Контент маркетинг – єдина вірна стратегія маркетингу в наші
дні // Новий маркетинг. – 2010. – № 5. – с. 35
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Денеко С. Ю.
ст. гр. МЕ-24
Науковий керівник – Кузьо Н.Є.
ТУРИСТИЧНИЙ ЛЬВІВ ДЛЯ ЛЬВІВ’ЯН
Реформування економічних процесів в Україні, які стрімко відбуваються одночасно зі зміною
політичного напряму держави, без винятку стосуються усіх галузей національної економіки. Туристична сфера
як одна з високорентабельних галузей світової економіки стає провідною в економічному соціальному розвитку
України. Туристичний ринок, як і всі інші ринки, функціонує на основі законів попиту та пропозиції.
У зв’язку з ситуацією, яка склалась в Україні протягом 2014-2015 рр., зменшилась можливість українців
обирати закордонні тури. Це пояснюється значною девальвацією української валюти, падінням розвитку
економіки. Проте українські туроператори змінили свою маркетингову політику і пропонують туристам багато
цікавих екскурсій по Україні. Таким чином туристичні фірми розширюють внутрішній туризм.
Зокрема львівські туристичні фірми розробили цікаві та пізнавальні тури для львів’ян.
Нещодавно, 17 серпня 2015 р. екскурсоводи Львова організували екскурсію для львів’ян «Дахами Львова»,
яка була безкоштовною і надзвичайно цікавою. На екскурсію зареєструвалось більше 200 жителів Львова, які були
надзвичайно задоволені екскурсією. Екскурсія тривала понад 4 години і проходила за такий маршрутом: оглядовий
майданчик костелу «Ольги і Єлизавети», оглядовий майданчик в готелі «Дністер», «Rius», площадка ТЦ «Магнус»,
тераса «Криївки», ресторан в готелі «Швейцарський». Екскурсію проводила туристична організація TOUR.U [1].
Також є надзвичайна екскурсія під’їздами Львова. Старі під'їзди рідко бувають гарними, але у Львові є
дивовижні винятки. На вулиці Валовій, 20 знаходиться Управління охорони історичного середовища Львівської
міської ради. Відповідно оформлений під’їзд - тут і ліпнина на стіні у вигляді відомих львівських будівель, і
оригінальна люстра зі стрічками національних кольорів та писанками. Доповнюють інтер’єр незвичайні, як для
звичних під’їздів, кам’яні "арсенальські" стіни та дерев’яні сходи на другий поверх. Окрім всього, у під’їзді
зберігаються старі двері, решітки та дбайливо складена плитка для підлоги. Під’їзд у будинку номер 10-12 по вулиці
Вербицького, як і попередній, оздоблений з думкою про Львів. Стіни прикрашають обриси львівських кам’яниць, а
сонце потрапляє до приміщення через кольорові вітражі у дверях. Тут є і невід’ємний атрибут міста – годинник на
міській Ратуші, а також улюблений засіб пересування багатьох львів’ян – велосипед. На вулиці Героїв Майдану 6, за
брамою будинку, збудованого 1902 року, ховається неймовірної краси вестибюль. Стіни розмальовані в стилі
пізнього середньовіччя, а кольорова клепінчаста стеля нагадує готичну архітектуру та середньовічні храми. Зорі на
стелі, зображення людей, істот, дивні знаки на стінах створюють захопливе казкове враження для кожного, хто
потрапить сюди. У будинку на вулиці Ставропігійській 9, зникає відчуття самотності – тут тварини та птахи з різних
континентів та закохана пара, і, навіть, здається, що можна почути звук сопілки [2].
Надзвичайно цікавою є екскурсія підземеллями Львова, шанувальники старовини на екскурсії пана
Радковця - поринуть у таємничий світ трьох найцікавіших львівських підземель. Учасники мандрівки зможуть
побачити підземелля колишнього костелу Петра і Павла ордену єзуїтів, в які потраплять через барокові ковані
двері і оглянуть рештки княжих мурів (ХІV ст.), побачать фрески (1741-1742 р.), різьблений алебастровий
саркофаг (ХVІІІ ст.). А ось привид Чорного монаха, зможуть зауважити лише найспостережливіші туристи.
Також екскурсія поведе у підземелля церкви Преображення Господнього, де знаходяться найбільші за
розмірами підземні зали із нині доступних підземель у Львові [3].
Отже, Львів є надзвичайно привабливим містом не тільки для туристів, але і для жителів Львова. Корінні
жителі Львова можуть відвідати надзвичайно багато цікавих екскурсій і місць у Львові, таких як: оглядові
майданчики костелу «Ольги і Єлизавети», готелю «Дністер», екскурсії підземеллями Львова, дахами Львова,
під’їздами Львова, астрономічну обсерваторію та багато іншого. Туристичні фірми знайшли вихід із скрутної
ситуації, коли населення не може собі дозволити поїхати за кордон, і тому запропонували туристам і жителям
міста цікаві екскурсії Україною і Львовом.
1. Екскурсія «Дахами Львова» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tour-u.in.ua. 2. Десять
дивовижних під’їздів, які «сховалися» у львівських будинках [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/260249-desiat-dyvovyzhnykh-pidizdiv-yaki-skhovalysia-u-lvivskykh-budynkakh. 3.
Від підземель до дахів: топ кращих екскурсоводів та екскурсій у Львові [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://lviv.vgorode.ua/news/dosuh_y_eda /259096-top-5-kraschykh-ekskursovodiv-i-ekskursii-u-lvovi.
Добрянська Ю.О.
ст. гр. ЕМРм-22
Науковий керівник – к.е.н., доц. Косар Н.С.
ПРИВАТНА ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Сучасне суспільство визнає важливість професійної підготовки фахівців, адже завдяки якісній освіті
відбувається стрімкий прогрес виробничих, інформаційних, комп’ютерних технологій тощо.
Україна, як і інші країни пострадянського простору, успадкувала досить високий рівень освіти та
розгалужену систему навчальних закладів. За часів Радянського Союзу, державна система освіти забезпечувала
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доступність та безкоштовність освіти для населення. На сьогоднішній день, після переходу до ринкової
економіки, в Україні сформувався ринок освітніх послуг, що стало передумовою для появи недержавних
навчальних закладів та платних відділень у держаних ВНЗ [1].
Основною відмінністю між двома видами ВНЗ, є їх власник. У державних закладах – це держава, у
приватних – окремий підприємець, або група акціонерів. Всі документи, ліцензії, дозволи отримуються обома
видами ВНЗ на рівних умовах [2].
Сьогодні, приватні ВНЗ зайняли значну нішу на ринку освіти України та продовжують розвивати свій
сегмент. Так, за даними Державної служби статистики України, у складі університетського сектору країни (вузи III—
IV рівнів акредитації), без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя
та частини зони проведення антитерористичної операції, станом на 2014/15 навчальний рік, налічувалося 277 вищих
навчальних закладів, з яких 65 % — державної, 4,2 % — комунальної, 30,8 % — приватної власності [3].
У світовій спільноті розвиток приватного навчання розглядають як чинник, що сприяє конкуренції,
підвищенню якості освітніх послуг, створенню інноваційних підходів до навчання [1].
Приватна вища освіта має ряд суттєвих переваг над державною. В першу чергу це гнучка цінова
політика; більш передові, сучасні програми та методи навчання; індивідуальний підхід у навчанні;
клієнтоорієнованість співробітників та викладачів ВНЗ; викладачі – практики, які часто консультують
власників бізнесу; спільні міжнародні освітні програми та проекти; додаткові курси та тренінги протягом
навчання; більш високорозвинена технічна інфраструктура у порівнянні з держаними ВНЗ.
Сьогодні приватні ВНЗ – це мобільне впровадження найновітніших навчальних технологій, які
забезпечують високоякісну підготовку випускників. Як результат – тісні контакти з роботодавцями і досить
високі показники працевлаштування [4].
Проте, незважаючи на чималий список переваг, в Україні все ще з недовірою ставляться до недержавних
закладів вищої освіти. Адже, практиці відомі такі випадки, коли комерційний ВНЗ припиняв свою діяльність взагалі,
чи позбувався ліцензії, що автоматично означає визнання диплому недійсним. Ще одним недоліком можна вважати
те, що не у всіх приватних ВНЗ передбачена військова кафедра. Для багатьох абітурієнтів рушійним фактором
вибору на користь державного закладу є наявність державних місць, стипендій та гуртожитків.
Попри значні досягнення приватного сектору вищої освіти, його дискримінація продовжує посилюватися
і багато проблем впродовж декількох років залишаються відкритими.
Однією з найгостріших проблем є проблема правового забезпечення діяльності. В Україні ще не
прийнято Закону про комерційну діяльність відповідно до якого ВНЗ приватної форми власності повинні бути
внесені в так званий третій сектор економіки: некомерційні установи, що не ставлять метою одержання
прибутку. На даний момент, діяльність вузів віднесена не до освітньої, а до підприємницької, що ставить їх у
досить несприятливе положення щодо податків у порівнянні з навчальними закладами [4].
Другою, значною проблемою є наявність у державних органах управління подвійних стандартів, що створює
неоднакові умови ліцензування і акредитації та відсутності матеріальної допомоги для приватних ВНЗ з боку держави.
Приватні заклади витрачають на придбання основних фондів власні кошти, платять значно більші податки до
держбюджету та не отримують пільг при оплаті за землю, техніку, підручники, тощо.
Висновки. Отже, в сучасних умовах, ринок приватної вищої освіти характеризується постійним
розвитком та з кожним роком здобуває довіру в свідомості громадян. Станом на 2015 р., частка приватних ВНЗ
становить більше 30% на українському освітньому ринку. Приватна освіта має ряд значних переваг та виконує
соціальні функції, але подальший розвиток стримується значними проблемами.
Розв’язання усіх наявних проблем та стимулювання розвитку, можливе лише за рахунок сприяння
держави. Насамперед змін потребує законодавча база, що регулює діяльність приватних ВНЗ.
1. Ромащенко К. М. Актуальні проблеми розвитку приватної вищої освіти в Україні / К. М. Ромащенко,
Т. І. Ромащенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2829. 2.
Широкова Н. Державні та недержавні ВНЗ: відмінності та переваги одних над іншими, Н. Широкова
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/1029.html. 3. Державна служба
статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Аналітична записка
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Україні
[Електронний
ресурс].
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Режим
доступу:http://assoc.eu.in.ua/uploads/word/Analitichna_zapiska_OSNOVNA_12_05_dodatok2.doc.
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Науковий керівник – к.е.н., доц. Мамчин М. М.
ЕПАТАЖНИЙ МАРКЕТИНГ
Інновації приходять в наше життя не з кожним днем, а з кожною хвилиною. Вже не потрібно володіти
великим фінансовим капіталом, щоби успішно представити товар на ринку чи підвищити власну
конкурентоспроможність. Застарілі методи маркетингу стали занадто нав’язливими для споживачів, вони не
звертають на них уваги, а часто й сприймають їх негативно. Тому, для того, щоби зацікавити потенційних
покупців, компанії різного статусу та з різним доходом почали застосовувати прийоми інноваційного
маркетингу, серед якого вагоме місце займає епатажний маркетинг.
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Епатажний маркетинг - це один із різновидів партизанського маркетингу, особливістю якого є
шокування публіки, що чітко позиціонує товар і відрізняє його від конкурентів. Власне, сам термін «епатаж»
наштовхує нас на розуміння того, що епатажна реклама застосовує, в основному, спеціально задуману
скандальну витівку, яка шокує людей і тим самим стає приводом для дискусій. Для компанії важливо, щоби про
неї говорили, адже саме в цьому полягає ефективність епатажного маркетингу.
Фахівці пояснюють, що з точки зору психології, ефективність провокації та епатажу полягає в атакуванні
культурних людських норм і людина підсвідомо захищається, відстоюючи свої уявлення. І в цей момент вона,
сама того не бажаючи, максимально активно сприймає епатажне повідомлення. [1]
Зазвичай, епатажний маркетинг має сильний вплив на людей, що дозволяє фірмі доволі тривалий час
тримати інтригу та залишатися конкурентоспроможною. Багато відомих компаній експериментують з даним
видом реклами та використовують безпрограшні теми, такі як: еротика і секс (L'Oreal), соціально-політичні
проблеми (Pepsi).
Основне, що повинні дотримуватися компанії у використанні епатажного маркетингу – це відчуття міри
та абсолютне усвідомлення того, що саме повинно втілитися в заздалегідь спланованій скандальній поведінці.
Головними перевагами епатажності в маркетингових заходах є економія коштів, безперечне привертання
уваги споживачів та ненав’язливість характеру. Проте, існує величезний ризик того, як саме буде подана дана
реклама та що вона міститиме в собі. Для прикладу, згадаємо нещодавно нашумілу рекламу відомої німецької
фірми Henkel, яка презентувала новий освіжувач, що нагадує за кольором і формою прапор України, який
закріплюють під обідком унітазу і змивають. Це викликало шквал негативної критики не лише з боку українців,
але й людей різної національності, які вважають неприпустимим таке відношення до країни та людей, які в ній
проживають.
В Україні епатажний маркетинг застосовується в меншій мірі ніж у Євпропі. Це пояснюється тим, що
українці вважаються доволі консервативним народом і лише з початком ХХІ століття починають відходити від
усталених правил та норм. Епатаж – справа доволі тонка, тому його застосування є справжнім мистецтвом,
оволодіння яким потребує досвіду, часу і стійкості моральних принципів.
Як би не дивно це звучало, але епатажний маркетинг став необхідністю не лише для компаній, які
позиціонують товар на ринку, але й для споживачів, які чекають чогось революційного та скандального у сірій
буденності рекламної індустрії, за винятком аморальності та вседозволеності.
На думку фахівців, найбільш актуально використовувати епатажний маркетинг в комунікації з цільовою
аудиторією, яка не відноситься до привілейованих верств суспільства. Цей вид маркетингу працює у просуванні
товарів для молоді, для створення провокаційного образу марки, який актуальний в індустрії моди. Але в той
же час такі прийоми не прийнятні в бізнесі, орієнтованому на серйозну аудиторію, наприклад у сфері
фінансових послуг або в операціях з нерухомістю і т.д. Використання епатажного маркетингу в цих напрямках
неминуче позначиться на репутації компанії. [2]
Таким чином, можна зробити висновок, що при всій своїй привабливості епатажний маркетинг буде
безпечним і ефективним тільки при дотриманні трьох обов'язкових умов: високої якості ідеї, абсолютного
розуміння цільової аудиторії продукту / бренду, чіткого асоціювання рекламованого продукту з застосовуваним
методом. Застосування епатажу в рекламній діяльності підприємства повинно нести виключно позитивну
інформацію, не нав’язувати своєї позиції та давати можливість людям осмислювати і сприймати дану
інформацію лише у вигідному для компанії світлі.
1. Морозова І. Рекламний сталкер. Теорія і практика структурного аналізу рекламного середовища. –
М.: Гелла-прінт, 2002. – 272 с. 2. Ю. Шилін «Епатажне просування», журнал «Новий маркетинг», 2011, № 1. 3.
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua.
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КРЕАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ
Особливості постійно мінливого сучасного ринку вимагають від підприємств використання сучасних
маркетингових підходів. Часто успішні рішення в маркетингу засновані на суб'єктивному почутті, підсвідомому
відчутті, яке можна охарактеризувати як креативність. Сучасний маркетинг завдяки своїм технологічним,
інформаційним і креативним можливостям значно впливає на процес соціального конструювання реальності.
Саме на це акцентують увагу у своїй науковій праці П. Берґер та Т. Лукман. На їх думку, особлива позиція
маркетингової діяльності полягає і в тому, що вона задля свого ефективного функціонування має відстежувати
та враховувати всі суттєві зміни у житті людини й оперативно реагувати на них.
Креативний маркетинг — вид маркетингу, що має функції оцінювання потенційного ринку і
перетворення прихованого попиту на реальний шляхом розробки нових ефективних товарів [1].
Креативний маркетинг «винаходить» конкретні форми і зміст маркетингових комунікацій. Незважаючи
на творчу природу креативного маркетингу, творчість повинна строго відповідати обраній стратегії
маркетингової діяльності. Від недоречного креативу страждає маркетинг багатьох підприємств. Якщо
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зусиллями директорів з маркетингу, рекламістів і креаторів був зроблений неправильний креатив, то можна не
тільки втратити вкладені в рекламу гроші, але і зазнати збитків та погіршити власні конкурентні позиції.
Чудовим прикладом креативного маркетингу може слугувати рекламна війна між трьома відомим
автогігантами (рис.1).
Початок цій війні поклав німецький концерн BMW. Вперше в своїй рекламі німецькі виробники
допустили іронічну насмішку у бік компанії Mercedes у 2003 році. Наступною жертвою став бренд Audi.
У 2007 році компанія BMW активізувала свою рекламну міць з новою силою. В 2009 році в Каліфорнії
компанія Audi розмістила рекламу зі словами "Твій крок, БМW?". Але й концерн BMW в боргу не залишився.
Поруч із зухвалим заголовком від Audi BMW розмістили величезний плакат із зображенням нового автомобіля
BMW M3 зі слоганом "Шах і мат". Саме на цій рекламі в даний час закінчується війна автомобільних гігантів,
але якщо простежити хронологію появи «образливих» плакатів, можна помітити, що з'являються вони з
періодичністю раз в 1-2 роки, а це означає - головна сутичка ще попереду! Реклама автомобілів - один з
найяскравіших видів рекламного мистецтва.
В умовах сучасного ринку, які характеризуються загостренням конкурентної боротьби, постійно
потрібні нові ідеї.
BMW

голодний гепард BMW Х5 полює
за зеброю Mercedes ML

Audi

Mersedes- Benz

Ось що відбувається, коли у
Вас немає quattro»

«Мерседес теж може приносити
задоволення».

Audi

BMW

«Твій крок, БMW? »

«Шах і мат»

Рис.1. Приклади креативного маркетингу провідних компаній світу.
Джерело : Розроблено на підставі [2,3,4]
Нові ринкові ніші відкриваються інноваційними ідеями. Нові види продукції, нові способи продажів,
нові методи маркетингу, нові знання, нові ідеї в рекламі, просуванні та комунікації − все це відрізняє успішні
компанії від аутсайдерів. Креативний маркетинг привабливий для підприємств, які досі практикували лише
традиційний маркетинг. Традиційні підходи до маркетингу часто не працюють, особливо, коли потрібно знайти
нову нішу на ринку та поліпшити конкурентні позиції. Креативний маркетинг є особливо доцільним для
невеликих підприємств, що діють на ринках товарів масового споживання або обслуговування і відчувають
тиск з боку конкуруючих брендів. Вимагаючи від людей творчих підходів до маркетингу і підтримуючи
креативних співробітників і їх ідеї, бізнес-лідери та інноватори маркетингу можуть досягти реактивного
зростання свого бізнесу та значно підвищити конкурентоспроможність товарів.
1. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/advert/creative_mind.html.
2. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://groshi-v-kredit.org.ua/reklamni-vijny-bynkiv-i-ne-tilky.html.
3. [Електронний ресурс]. // Режим доступу: http://rikauto.com.ua/ua/news_full/219. 4. [Електронний ресурс]. //
Режим доступу: http://dizarno.com.ua/reklamni-vijni/
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АВТЕНТИЧНИЙ ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ: ШЛЯХ ДО УСПІХУ ОСОБИСТОСТІ
Сьогодні люди мають великі можливості в побудові успішного особистого бренду. Персональний
брендинг явище відносно нове і найчастіше воно поширюється на соціальні медіа-мережі та блоги.
Персональний брендинг використовується не тільки для особистих, а й для професійних ролей. Бобом
Дігненом, одним із директорів York Associates, було розроблено один з комплексних методичних підходів до
формування персонального бренду особистості. Ця методика була удосконалена за рахунок додавання вміння
презентувати себе, тобто в будь-якій ситуації при нагоді зуміти зробити само презентацію, що допоможе
спеціалістові посилити свій персональний бренд та досягти успіху в професійній сфері [1].
Нову методику формування персонального бренду – автентичний брендинг – пропонує Х’юберт
Рамперсад, президент Personal Branding University. Побудова автентичного персонального бренду – це процес,
який дозволяє зрозуміти у чому унікальність особи.
Автентичний персональний бренд – ментальна конструкція, що базується на реальних елементах
структури особистості, які складають бренд-платформу. Елементи структури персонального бренду подані в
табл. 1.
Таблиця 1
Елементи структури персонального бренду [2]
Елемент структури бренду (брендплатформи)
Контекст
Дія
Стратегії
Цінності
Ідентичність
Місія

Характеристика
Фінансові показники, ціни, масштаб, географія, кількість клієнтів
тощо
Що робить фахівець
Чим фахівець відрізняється від інших
Чим фахівець керується при прийнятті рішень
Хто я?
Навіщо я?

Сильний автентичний персональний бренд є дуже важливою і цінною якістю, це ключ до особистого
успіху, що є стратегією позиціонування багатьох успішних людей в світі. Традиційні концепції персонального
брендингу спрямовані на маркетинг, побудову іміджу, продаж, коректування зовнішності, власну рекламу. І як
результат, оточуючі сприймають людину як особу егоцентричну та егоїстичну. Автентичний персональний
бренд відповідає справжньому характеру особистості. Він побудований відповідно до цілей, цінностей,
унікальних рис, таланту та спеціалізації людини [3].
Новий підхід робить великий акцент на розумінні самого себе і потреб інших, і яким чином ці потреби
повинні гармоніювати з життєвими цінностями. В якості результатів персонального брендингу можна назвати
безліч прикладів, зокрема: Генрі Форд, Стів Джобс, Білл Гейтс, Роман Абрамович, Джорджо Армані, Олег
Винник, Діана Дорожкіна, Катерина Осадча, Андрій Шевченко. Ці бренди побудовані таким чином, що вони
сприймаються як органічні, автентичні, сильні, особливі, важливі та ті, які запам’ятовуються.
Отже, персональний бренд - це той образ, який спливає у свідомості людей при першій згадці, виділяє з
натовпу та забезпечує успіх. Персональний бренд, як і його власник, постійно розвивається, але в цілях
збереження лояльності цільових аудиторій він повинен залишатися сильним і особливим, що вимагає від
людини послідовності і наполегливості.
Усвідомлюючи важливість такого напряму як автентичний персональний брендинг для розвитку
особистості як у психологічному, інтелектуальному та творчому плані, можна з упевненістю сказати, що в
цього напряму велике майбутнє. Розроблення проектів персонального брендингу є актуальним для фахівцівмаркетологів, оскільки творчій людині фізично бракує часу займатися брендингом своєї персони.
1.
Біловодська О.А. Персональний брендинг як важливий інструмент успішної професійної
діяльності / О.А. Біловодська, М.В. Пузікова // Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей науковотехнічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та
менеджменту, присвяченої дню науки в Україні, Суми, 18-22 квітня 2011 року / Відп. за вип. А.Ю. Жулавський.
– Суми : СумДУ, 2011. – Ч. 4. – С. 223-224. 2. Жданова Т. Персональный брендинг как один из способов жить
со
смыслом
/
Т.
Жданова
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.blog.brandhouse.com.ua/philosophy/personalnyj-brending-1.html.
3.
Рамперсад
Хьюберт,
К.
Аутентичный персональный брендинг как способ саморазвития личности/ Х.К. Рамперсад, Л. Мартиросян//
Управление развитием персонала. — 2010. — №1. — С. 12-14
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МАРКЕТИНГОВІ ВІЙНИ БРЕНДІВ
Маркетингова війна – це мистецтво ведення “бойових дій” на ринках з метою досягнення переваг над
конкурентами. Маркетингова війна є функцією конкуренції і ефективною стратегією з воєнними принципами
для утримання та розвитку підприємства. Сьогодні будь-який успіх оплачується чиєюсь невдачею і крахом.
Мабуть метою війни є захоплення доходу іншого бренду, його переваг на ринку і, при цьому, за рахунок
збільшення продажів прийде відповідне збільшення прибутку. Цілі визначають стратегію, яка і визначає
тактику війни. Розглянемо декілька прикладів маркетингових війн брендів.
Яскравим прикладом маркетингових війн серед брендів є Burger King та McDonald’s, Canon та
Nikon, Visa та MasterCard, BMW, Audi та Mercedes, Samsung та Apple, Axe та Old Spice, Nike, Puma та Adidas.
Окремо слід виділити інформаційну війну між брендами Pepsi та Coca-Cola, історія якої налічує понад
столітню боротьбу. Взаємовідносини гігантів важко назвати війною: по суті, ці бренди мирно співіснують і не
влаштовують цінових війн - холодильники обох фірм мирно стоять пліч-о-пліч у магазинах. Залучення Девіда
Бекхема для реклами бренду Pepsi можна назвати найбільш вдалою знахідкою. На відміну від свого основного
конкурента, Pepsi орієнтований саме на молодіжний сегмент. У той же час "традиційність" Coca-Cola дозволяє
майже повністю зайняти сегмент споживачів старших 25 років і на цій території дуже ефективно відбивати
атаки Pepsi [1, с.2].
Мало хто знає, що за звичними іменами брендів стоять імена двох братів Адольфа і Рудольфа. Мова йде
про Adidas і Puma. Війна між братами переросла у війну між брендами. Ареною стали світові спортивні
змагання такі, як Олімпійські ігри та Фінали чемпіонатів світу з футболу. Але сьогодні обидві фірми вже не є
сімейним бізнесом, вони давно стали акціонерними компаніями. Adidas і Puma хоча і залишилися конкурентами
на ринку спортивного взуття і одягу, але конкуренція ця перейшла в сферу бізнесу. А покупці, вибираючи між
Puma, Adidas або Nike найчастіше не знають про реальні історії народження компаній.
Canon і Nikon очевидні лідери на ринку дзеркальних камер. Останнім часом ці дві компанії старанно
уникають прямої конкуренції: їх моделі завжди «трохи» відрізняються за характеристиками і за ціною. Ринок
цифрових фотокамер зараз дуже висококонкурентний, вибухове зростання давно позаду. Тому всі кроки
головних гравців дуже ретельно прораховані. Практично одночасний вихід схожих моделей - це швидше
виняток з правил. Майже одночасно, з різницею в один день, були анонсовані дві напівпрофесійні дзеркальні
камери: Canon EOS 50D і Nikon D90. Незважаючи на деякі відмінності у фунціоналі, ці моделі можна вважати
практично однаковими [2, с.2].
Двома найцікавішими смартфонами першої половини 2015 року стали Samsung Galaxy S6 і LG G4. Два
відомі бренди випустили практично однакову продукцію. У плані продуктивності Samsung набагато
потужніший та виграє саме через можливість економити заряд. Але, що стосується практичності, то LG G4
вийшов більш цікавішим, ніж Galaxy S6. Перед покупкою, обидва телефони слід обов'язково потримати в
руках, щоб вибрати між шкірою з пластиком (LG G4) і склом з металом (Samsung Galaxy S6).
Наступним прикладом маркетингових баталій буде Аudi, яка є однією з найбільш задиристих компаній
серед автовиробників. Однак, найбільше дістається BMW, яка ніколи не залишає виклик конкурента без уваги.
Їх рекламна баталія почалася з реклами BMW, яка "щиро" привітала Audi з перемогою у конкурсі "Автомобіль
року-2006" в Південній Африці, "ненав'язливо" підписавшись "Від переможця конкурсу" Кращий автомобіль у
світі 2006". Audi звернулася до суперника у відповідному постері: "Вітаємо BMW з перемогою у конкурсі"
Кращий автомобіль в світі 2006", нижче "скромно" підписавшись: "Від шестикратного переможця перегонів"
Ле-Ман 24 години" (2000-2006). До словесної рекламної баталії двох автогігантів приєдналася Subaru,
випустивши постер з написом: "Ауді і БМВ – молодці, що перемагають в конкурсах" і додали: "Від переможця
міжнародного конкурсу". У 2009-му році в Південній Каліфорнії, з'явився рекламний щит компанії Audi з
рекламою нового автомобіля A4 із закликом: "Твій хід, BMW". Трохи пізніше на протилежному боці вулиці,
прямо навпроти білборда, був встановлений рекламний щит BMW M3 - "Шах і мат".
Розглянемо також український приклад маркетингових баталій. В Україні стартував запуск 3G-зв’язку,
що дозволяє абонентам користуватися інтернетом на більш високих швидкостях. Розгортання мереж третього
покоління почалося в травні з дуелі між «Київстаром» і «Астелітом» (TM Life). Два оператора з «великої
трійки» вибрали схожі стратегії розвитку 3G-послуг в Україні. Після оприлюднення лінійок тарифних планів
виявилося, що і вартість 3G-зв’язку компанії оцінили приблизно однаково.
Створення і підтримку хорошого бренду можна без перебільшення назвати дуже складною і
ризикованою справою сучасного бізнесу. Від цього залежить доля бренду, дохід, кількість споживачів і
найголовне - це прибуток [3.с.2].
1. Кіслов Д. В. Інформаційні війни: монографія / Д. В. Кіслов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. 300 c. 2. Війна_брендів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ua referat.com/ 3. Рекламные войны
между брендами [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.bugaga.ru/interesting /1146739622reklamnye-voyny-mezhdu-brendami.html

162

Метінська В. О.
ст. гр. МЕ-23
Науковий керівник – к.е.н., доцент каф. МЛ Чорнописька Н.В.
МИСТЕЦТВО МАРКЕТИНГОВОГО ВПЛИВУ
Засновник теорії маркетингу Філіп Котлер стверджує, що: "Маркетинг - це мистецтво і наука правильно
вибирати цільовий ринок, привертати, зберігати і нарощувати кількість споживачів за допомогою створення у
споживача впевненості, що він являє собою найвищу цінність для компанії"[1]. Підприємства, які
погоджуються і використовують цю концепцію стають найкращими у своїй галузі. Вивчати історію маркетингу
- справа захоплююча, вкрай цікава, не позбавлена гумору і єхидства. Будь-яка велика компанія чи маленька
фірма використовують у своєму арсеналі маркетинг, оскільки він є невід`ємною частиною успішного
підприємства. Усе в світі змінюється швидко і ми повинні іти нога в ногу з новими тенденціями, які склались на
ринку. В умовах жорстокої конкуренції слід завжди слідкувати за розвитком своїх конкурентів і бути на крок
попереду них. Можна зауважити, що хто економить на маркетингу, той економить на процвітанні
підприємства, таким чином актуальність маркетингового мистецтва зростає з кожним днем.
За кожним товаром чи послугою прикріплена певна маркетингова історія. Значно цікавіше купити товар,
який розхвалюють оточуючі, адже всі ми любимо захоплюючі розповіді. Наприклад, власник магазинів з
продажу чоловічих костюмів, захотів підняти продажі. Він замовив тисячу різних монет, які нагадували монети
певної держави. Вони були покриті платиною, золотом, сріблом і розподілені по кожному магазину. Продавець,
поки упаковував костюм, непомітно вкладав одну з таких монет в кишеню піджака. Передбачалося, що
покупець пізніше виявить цю дорогу на вигляд річ, покаже її своїм родичам, знайомим, колегам і, звичайно ж,
згадає магазин, в якому він робив покупку. Вже в наступному місяці прибуток виріс у 3,5 рази [2].
Навіть за незначні кошти можна розвинути свій бізнес. Для цього достатньо лише добре продуманої
стратегії, а також використання сукупностей засобів маркетингу, які підприємство використовує для впливу на
цільовий ринок, маючи на меті домогтись бажаного для нього результату. Часто маркетологи у своїй роботі
використовують “сарафанний” маркетинг. Він полягає у тому що люди постійно говорять про різні товари та
послуги: про фарби для волосся, машини, комп'ютери, телепередачі, ресторани, кафе тощо. Вони можуть
критикувати їх, а можуть рекомендувати своїм сусідам і друзям або написати захоплюючий відгук в Інтернеті,
де його прочитають мільйони людей, які стануть вашими клієнтами. Чи не про це мріє кожен підприємець чи
фірма? Такого результату досягти легко. Яскравим прикладом є власник популярної в США ресторанної
мережі, який витрачав мало грошей на маркетинг. Незважаючи на це, в його ресторанах завжди було багато
клієнтів. Як це йому вдавалось? Кожен раз, коли він відкривав новий ресторан, він організовував у ньому
грандіозний прийом, на який запрошував усіх перукарів міста. Вони веселилися і смачно їли за рахунок
господаря, а на наступний день у відмінному настрої виходили на роботу. А як працюють перукарі? Вони
кожен день спілкуються з клієнтами. І протягом декількох тижнів з задоволенням поширюють інформацію про
чудовий ресторан, де можна добре провести вечір [2].
Маркетинг емоцій є рушійною силою технологічного прогресу. Великі підприємства у свої діяльності
починають застосовувати різноманітні технічні засоби, що дозволяють проникнути у свідомість людини та
дослідити її емоційний стан. Досліджуючи емоції, маркетологи прагнуть створити такий товар, який найбільше
б задовольняв потреби споживачів. Найкращий спосіб переконати скептика що-небудь купити, це відмовитися
від конкретних фактів в рекламі і зробити акцент на емоційній стороні. Щоб мотивувати людей на купівлю
товару, реклама апелює до психологічних потреб людини. Найбільш експлуатовані в маркетингу інстинкти - це
страх, радість, почуття особистої гідності, інстинкт самозбереження, наслідування та бажання бути
популярним. Дослідження показують, що багаторазовий вплив ледь помітного подразника створює «ефект
проглядання» (exposure effect), який підсилює позитивне сприйняття об'єкта [3]. Наприклад, незважаючи на те,
що більшість людей не клацають на банери, реклама все одно формує позитивне ставлення до рекламованого
товару. Крім того, навіть після двадцяти показів банера «ефект набридання» (Wear-out Effect) не виникає.
Таким чином, можна стверджувати, що маркетинг - це мистецтво впливу на споживача, завдяки якому
споживачі мають можливість дізнатись про продукти чи послуги, а підприємці отримувати максимальний
прибуток. Креативні маркетингові підходи дозволяють стимулювати попит на запропонований товар
підприємства, підвищувати його конкурентоспроможність, а у подальшому - зміцнювати позиції підприємства
на ринку.
1. Котлер Ф. та ін Основи маркетингу. - М., СПб.; К.: Видавництво. дім "Вільямс", 1998. - 1056 с. 2.
Маркетингові історії. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://art-mosaica.com/reklama-id/878 3. 40
цікавих фактів про рекламу і маркетинг. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://facti.info/rizne/2291640-cikavih-faktiv-pro-reklamu-i-marketing.html
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КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Використання корпоративної соціальної відповідальності на підприємстві є важливою передумовою його
функціонування на ринку. В умовах сьогодення споживачі мають вільний доступ до будь-якої інформації, що
стосується діяльності підприємств і тому можуть самостійно обирати між ними [1]. Найважливішим завданням
для підприємств стало задовольнити потреби та інтереси споживачів. У такому випадку на підприємстві
доцільно застосовувати корпоративну соціальну відповідальність.
Корпоративна соціальна відповідальність у бізнесі надає підприємствам чимало вигод, зокрема підвищує
суспільний імідж та послаблює державне регулювання бізнесу. Керівники українських підприємств ще й досі
вважають, що соціальні заходи є неефективними, вимагають вдосталь матеріальних та фінансових ресурсів. Це
можна пояснити тим, що соціальні заходи є довгостроковими та не вимірюються у матеріальній формі. Проте є
декілька компаній, які розуміють необхідність корпоративної соціальної відповідальності та здійснюють її.
Яскравим прикладом проведення такої діяльності є ПАТ ПриватБанк. Це соціально-відповідальний банк,
який надає своїм працівникам повний соціальний пакет, щорічну оплачувану відпустку, систему пільгового
кредитування. У ПриватБанку працює благодійний фонд «Допомагати просто». Даний фонд допомагає школамінтернатам, дитячим будинкам та онкохворим дітям. Щодо екології, ПриватБанк у своїй діяльності практично
не використовує папір, оскільки увесь документообіг у банку електронний [2].
Більш широке впровадження корпоративної соціальної відповідальності на вітчизняних підприємствах
дасть змогу підвищити їх імідж на світовому ринку, розв’язати певні соціальні та екологічні проблеми у
суспільстві.
1. Серёгина А. С. Социальная ответственность бизнеса: проблемы формирования в Украине
[Електронний ресурс] / А. С. Серёгина // SustainableBusiness. – Режим доступу: http://www.csrjournal.com
/akcent/3060-socialnaya-otvetstvennost-biznesa-problemy-formirovaniya-v-ukraine.html
2.
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ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО БІЗНЕСУ
Реалізація медичних препаратів має ряд особливостей, які зумовлюють формування окремого напряму у
сфері маркетингу – фармацевтичного. В першу чергу, ці особливості пов’язані з тим, що медикаменти напряму
впливають на здоров’я та життя споживачів, в глобальному розумінні – на здоров’я людства загалом. Таким
чином, основним завданням, яке постає перед фармацевтичним бізнесом є створення та формування доступної
пропозиції на ринку якісних та дієвих лікарських препаратів, що здатні протидіяти хворобам та забезпечувати
профілактику небезпечних захворювань. Загалом фармацевтичний маркетинг можна охарактеризувати як
процес, за допомогою якого надається фармацевтична допомога. Його особливістю є те, що акцент робиться на
фармацевтичну допомогу, а не лише на лікарські препарати, а кінцевою метою є задоволення потреб пацієнта
(споживача), а не фармацевта [1]. Орієнтація, власне, на допомогу пацієнту з метою повернення його до
здорового стану, відновлення функціональності, робить фармацевтичну діяльність такою, яка повинна
базуватися на принципах соціальної відповідальності.
Проте, загострення конкуренції досить часто призводить до недобросовісної діяльності окремих
фармацевтичних суб’єктів, що в свою чергу, відводить турботу про пацієнтів на другий план, на противагу
утриманню частки ринку та нарощенню обсягів продажу. За даними дослідження Всесвітньої організації
охорони здоров’я, більше 50 % всіх лікарських препаратів призначається, відпускається або продається
неналежним чином, і кожен другий пацієнт приймає їх неправильно: надмірно, недостатньо, або неналежно
застосовує при лікуванні. Це призводить до загострення хронічних захворювань, зниження працездатності
населення, вагомих фінансових втрат, що в подальшому має прояв у послабленні конкурентоспроможності
країни. Зокрема Україна перебуває на 76-му місці в рейтингу конкурентоспроможності країн (The Global
Competitiveness Report, 2014—2015), який щороку публікує World Economic Forum [2], в т.ч. і за рахунок
незадовільного показника здоров’я громадян.
Під терміном «корпоративна соціальна відповідальність фармацевтичних компаній» слід розуміти їх
здатність брати на себе обов’язки щодо наслідків впливу їх діяльності на суспільство, довкілля, персонал,
бізнес-партнерів та інших зацікавлених сторін через етичну поведінку з урахуванням інтересів та очікувань всіх
стейкхолдерів з дотриманням законодавства та міжнародних стандартів поведінки на принципах взаємної
вигоди [3]. Впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності у фармацевтичній галузі
сьогодні стикається з безліччю проблем, зокрема: низький рівень транспарентності суб’єктів галузі;
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обмеженість залучення фінансових ресурсів; відсутність пільг щодо кредитування; відстороненість державних
органів; відсутність налагодженої співпраці з усіма стейкхолдерами; низький рівень підготовки у фармації
фахівців з управління соціально-відповідальною діяльністю та інші.
На підставі вищеподаного можна сформувати перелік пріоритетних напрямів щодо поширення
соціальної відповідальності у сфері фармацевтичного бізнесу: орієнтація на довгостроковий економічний
ефект; досягнення узгодженості інтересів зі стейкхолдерами; оприлюднення фінансової та соціальної звітності
суб’єктами фармацевтичної галузі; впровадження закордонної практики соціальної відповідальності;
меценатство; державне цільове фінансування у розвиток ресурсозберігаючих технологій; гармонізація
законодавства у сфері виробництва та реєстрації лікарських препаратів; інвестиції у соціально важливі
програми підтримки малозабезпеченого населення; розвиток фахової освіти у сфері КСВ та, відповідно
подальше залучення таких фахівців у фармацевтиці [3, 4, 5].
Розвиток соціальної відповідальності фармацевтичного бізнесу сприятиме підвищенню лояльності
споживачів до вітчизняних лікарських препаратів, а політика сприяння зі сторони держави дозволить посилити
конкурентоспроможність фармацевтичної галузі держави.
1. Устенко В. Маркетинг в целом и фармацевтический в часности / В. Устенко // B&M / Особенности
фармацевтического маркетинга [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.bma.ru/bibliotekamarketologa/osobennosti-farmacevticheskogo-marketinga/?lang=ru 2. Куклишин О. Проблеми маркетингової
діяльності на фармацевтичному ринку / О. Куклишин // Медичний портал «Medinform» /// Медичні статті
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://medinform.in.ua/1764-problemi-marketingovoyi-dyalnost-nafarmacevtichnomu-rinku.html 3 .Братішко Ю.С. Дослідження сутності та рівнів соціальної відповідальності
фармацевтичного бізнесу / Ю.С. Братішко // «Молодий вчений». – 2014.- № 1 (4). - С. 147 – 150. 4. Головенко
М. «Філософія» фармацевтичних інновацій / М. Головенко / Наука і виробництво [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.labprice.ua/nauka_i_virobnictvo/filosofiya_farmacevtichnix_innovacij 5. Ткаченко Н.О.
Вивчення окремих аспектів соціального маркетингу на фармацевтичному ринку України / Н.О. Ткаченко, Н.М.
Червоненко, В.О. Демченко, К.А. Волинець // Запорізький медичний журнал. – 2011. - №5 (13). - С. 146 – 148.
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ВИТРАТИ НА ЗБУТ: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
Важливим завданням у діяльності будь-якого торговельного підприємства є організація ефективної системи
збуту, яка може забезпечити необхідну конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки. З кожним роком
загострюється конкуренція виробників. Наразі не проблема виробити товар, головне – його продати. Збут є
завершальною та найважливішою стадією кругообігу капіталу. Без організації ефективного збуту відсутні будь-які
перспективи на закупівлю запасів, виробництво, вкладання інвестицій. Тому для торговельних підприємств
актуальним є запровадження системи збутової політики та раціональне і достовірне відображення результатів її
реалізації у системі бухгалтерського обліку.
Вищевикладене обумовило актуальність теми дослідження та його мету. Метою публікації є систематизація
та узагальнення змістового наповнення понять «витрати на збут» та «маркетингові витрати» для побудови
раціональної системи аналітичних рахунків з обліку витрат.
Збут – це кінцева стадія кругообігу капіталу; підсистема господарської діяльності, яка включає процес
переміщення продукції від виробника до споживача (реалізацію), спрямований на задоволення потреб останнього;
управління рухом товарів з визначенням фінансового результату, який формується при створенні нової вартості в
процесі виробництва [1, c. 22].
Витрати на збут – витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів): витрати на утримання підрозділів,
що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо [2].
Нормами ПСБО 16 «Витрати» передбачено, що «витрати на збут» включають … витрати на рекламу та
дослідження ринку (маркетинг). Аналіз цієї норми дає підстави висловити припущення, що для цілей ведення
бухгалтерського обліку «витрати на дослідження ринку» є синонімом поняття «маркетинг».
Згідно з п. 14.1.108. Податкового кодексу України, маркетингові послуги (маркетинг) – послуги, що
забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції
(робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та
післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.
Під витратами на маркетинг (маркетинговими витратами) слід розуміти «витрати матеріальних, трудових,
фінансових ресурсів підприємства, спрямовані на реалізацію вибраної ним маркетингової тактики і стратегії, які
включають: проведення маркетингових досліджень; забезпечення інноваційної діяльності; формування попиту та
стимулювання збуту; управління маркетинговою діяльністю» [4].
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Таким чином, маркетинг і збут за економічною сутністю є відмінними категоріями: збут охоплює
процеси фізичного переміщення готової продукції, а маркетинг спрямований на використання інтелектуального
потенціалу трудових ресурсів для управління підприємством в умовах ринку.
З економічної точки зору основною метою збутової діяльності є доставка продукції до споживача та
своєчасне отримання грошових коштів. Вихідною стратегічною ціллю маркетингової діяльності є формування і
зміна попиту. Маркетинг і збут спрямовані на різні цілі, а витрати на маркетингову та збутову діяльність
відмінні за їх функціональним змістом та роллю в господарському процесі, складом та характером впливу на
результат господарювання. Ці відмінності понять «витрати на збут» та «маркетингові витрати» під час
організації їхнього обліку повинні бути враховані як визначальні.
З метою забезпечення раціональної організації обліку як безпосередньо витрат на збут, так і
маркетингових витрат доцільно було б на рівні держави перейменувати рахунок «Витрати на збут» та «Витрати
на маркетинг» та, із врахуванням відмінностей в економічній сутності цих витрат, застосовувати різні
аналітичні рахунки першого порядку до синтетичного рахунка «Витрати на маркетинг»: Витрати на збут»,
«Витрати комерційні» та «Інші маркетингові витрати», що створить передумови для застосування принципу
превалювання сутності над формою під час обліку збутових та маркетингових витрат та їх відображення у
звітності.
1. Дерій В.А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат / В.А. Дерій // Облік і
фінанси. Міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2013. – № 4 (62). – 160 с. – С. 20-23. 2. Методичні рекомендації з
аналізу і оцінки фінансового стану підприємств: Постанова Центральної спілки споживчих товариств
України від 28.07.06 р. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Наказ Міністерства
фінансів України від 31.12.99 р. № 318 4. Облікова політика: навч. посібн. / В.М. Савченко, О.В. Пальчук, Л.В. Саловська
та ін.; За ред. Г.М. Давидова. – К.: Знання, 2010. – 479 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://pidruchniki.ws/1601101346035/buhgalterskiy_oblik_ta _audit/
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ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ НЕЙРОМАРКЕТИНГУ
Не секрет, що, аби продати свій товар, продавці та маркетологи вдаються до психологічних тонкощів.
Наука, що досліджує поведінку споживача та вплив на неї має назву нейромаркетинг. Розроблена ця методика
професором Джері Залтманом [2]. Відповідно до теорії нейромаркетингу близько 90 % розумової діяльності
людини, і навіть емоції, відбувається в підсвідомій області. Тому досвідчені маркетологи навчилися управляти
емоціями споживачів аби збільшити попит на свою продукцію.
Найпопулярніші способи впливу на споживачів:
- Цінник із позначкою "Акція". Закреслена на ціннику стара ціна з позначкою "акція" збільшує продаж до
40%. Спрацьовують і яскраві позначки "два за ціною одного". [1]
- Правило дев'яток. Ціну 8,99 грн покупець сприймає як 8 грн. Продажі зростають до 15%. [1]
- Розкладка товарів. Найдорожчі виставляють на рівні очей, дрібні товари- біля кас. Це збільшує продаж
до 40%. А найнеобхідніші продукти — хліб, молоко, м'ясо, яйця, крупи — розкидані по всьому залу, проходячи
по всьому залу, споживачі бачать інші товари, і купують мимоволі. Продукти другорядні чи дорогі розміщають
на рівні очей, праворуч на шляху покупця. Бо більшість — праворукі. [3]
- Аромат. Розпилювання в торговельному залі ароматів фруктів, хліба, кави спонукає до незапланованих
покупок. Купують на 15% більше. В ресторанах замовлення зростають на 30%. [3]
- Музика. В торговельному залі постійно лунає музика, щоб затримати покупця надовше. Обирають
стиль, комфортний для цільової аудиторії закладу. Продаж збільшується на 6–15%. У продуктових
супермаркетах найбільше грошей залишають люди середнього віку. Тому там звучить легка інструментальна
музика, відповідна до вікових уподобань покупців.
- Освітлення. Акцентоване світло на окремий товар збільшує продаж на 10–20%.
Не зважаючи на певну критику методів нейромаркетингу, варто зауважити, що цей науковий та
практичний напрямок допомагає краще побудувати відносини із споживачами, тим самим зміцнивши свої
конкурентні позиції на ринку.
1. Руслан Яворский. Тайны нейромаркетинга [Электронный ресурс] / Руслан Яворский. – Режим
доступа:
www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_21962_aId_358525.html.
2.
Нейромаркетинг
//
Інформаційний портал української мережі ділової інформації ЛІГАБізнесІнформ / Інформаційне агентство
ІАЦ "ЛІГА", 2006. – Режим доступу : www.uslugy.ru/a-id-12356.html. 3. Мергулов Р. Н. Управління поведінкою
споживачів / Мергулов Р. Н. // Маркетинг Менеджмент. – 2008. – № 345. – С. 32–35.
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ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ
Вірусний маркетинг - це медіа навпаки. Це означає, що на відміну від класичних медіа, де є одне
загальне джерело інформації, яке читають усі, тут кожен користувач - це джерело інформації, яке може
поширювати повідомлення далі через своє особисте медіа (наприклад, через свій блог). І основне завдання створити релевантний контент, який цікавий саме для цільової аудиторії.[1]
Важливим у формуванні вірусного маркетингу є контент. Створенням «вірусного» контенту займаються
цілі команди професіоналів з рекламних агентств, адже щоб рекламна кампанія мала успіх, необхідно
правильно вибрати цільову аудиторію, виявити її смаки та уподобання, продумати методику розміщення
вірусної реклами [2].
Багато рекламних агентств борються за креативність і неординарність придуманої ідеї вірусного
маркетингу. Але з кожним разом це стає все складніше і складніше. Найчастіше використовують такий
принцип: в мережу викладається який-небудь файл, в якому робиться акцент на певний лозунг компанії. І вже
зовсім не важливо про що це відео, хто в ньому знімається. Чим воно скандальніше, тим швидше отримає своє
поширення [4;5].
Елементи, які застосовуються в програмах вірусного маркетингу, узагальнено подано в табл.. 1 на
підставі [3] .
Таблиця 1
Елементи, які застосовуються в програмах вірусного маркетингу
Елементи
"Лідери думок"
Теми
Інструменти

Участь
Відстеження

Характеристика
Люди, які є авторитетом для вашої цільової аудиторії. Як правило, тут
потрібна група людей, яка зможе з ентузіазмом, грамотно розставити акценти,
рознести цю новину серед цільової аудиторії.
При створенні теми потрібно приділити увагу таким факторам, як простота,
новизна та актуальність, а також чіткі контури думки, ідеї.
За допомогою сучасних технологій поширюються чутки, які допомагають
компаніям просуватися на ринку, без яких не обходиться жоден поважаючий
себе бізнесмен: форуми, блоги, чати, відеосервіси і інші інструменти, за
допомогою яких ви зможете охопити величезну аудиторію з мінімальними
зусиллями і тимчасовими витратами.
Вважається одним з найскладніших: тут потрібен діалог, розмова. І головне
завдання в цьому елементі - підтримати бесіду, брати безпосередню участь у
дискусіях.
Оскільки в Інтернеті спілкування відбувається в письмовій формі, то набагато
простіше стало дізнатися, якої думки про ту чи іншу продукцію клієнти. Це
забезпечує новий рівень розуміння між замовниками і клієнтами

Вірусний маркетинг не обійшов стороною і кіноіндустрію. Прикладом використання вірусного
маркетингу в кіно є просування кінокартини «Код да Вінчі», 2006. (Рис.1)
Рекламний хід: Дія картини розгортається в
Парижі та Лондоні, тому для реклами "Коду да
Вінчі" продюсери об'єдналися з однією з
найбільших
залізничних
компаній
Європи
(Eurostar), а також з французькими і британськими
тур-агентствами. Був розроблений туристичний
маршрут, який в точності повторював шлях
професора Роберта Ленгдона з роману

Рис.1. Приклад використання вірусного маркетингу в кіно
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За останні кілька років вірусний маркетинг став однією з найбільш ефективних стратегій просування
товарів на ринку. Однак, як і будь-який інший, він вимагає чіткого планування, тривалого вибудовування
дружніх відносин зі споживачем і розуміння суті проблеми.
1. Вірусний маркетинг: що, як і навіщо? [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://arhivstatey.pp.ua/index.php?newsid=4490. 2. Що таке вірусний маркетинг? [Електронний ресурс]–Режим
доступу:http://vseznajka.com.ua/?p=970. 3. Атака вірусом [Електронний ресурс]– Режим доступу:
http://www.advertme.ru/ virus/1. 4. Бусень А.С. Вірусний маркетинг як достатньо новий інструмент з
просування товару та послуги / А.С. Бусень [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/management-and
marketing/policies-and-practices-ofmarketing-in-theenterprise/2801-2011-03-17-09-09-38. 5. Вірусний маркетинг. Реальність? [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://webarticles.org.ua/biznes/reklama/virusnyj-marketyng-realnist.html.
Соколова О. А.
ст. гр. МК-41
Науковий керівник - асистент Донець Д.М.
МАРКЕТИНГ В INSTAGRAM, ЯК ІНОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
Успіх у бізнесі — поняття тимчасове. Конкуренція стимулює компанії бути ефективними та інноваційними,
зберегти свої позиції на ринку. Щоб залишатись успішною, компанія повинна дивитись навкруги і слідкувати за
інноваціями. Це стосується технологій, процесів, маркетингу, управління людьми тощо.
У наш час найпопулярнішим методом просування фірми або самого товару є Інтернет-маркетинг.
Інтернет-маркетинг, або онлайн- маркетинг, це комплекс заходів, мета яких - просування сайту, товару або
послуги в інтернеті. Інтернет-маркетинг може також підвищити впізнаваність бренду і лояльність споживачів
до компанії, товару або послуги [1].
Інтернет-маркетинг - це різновид маркетингу, який набув популярності відносно недавно. Його
використовує переважна більшість компаній , навіть якщо їх бізнес не пов'язаний безпосередньо з інтернетом.
Інтернет-маркетинг - один з найефективніших каналів продажів, особливість якого полягає в тому, що
інформація поширюється швидко, можливе охоплення широкої аудиторії за мінімальний термін. При цьому,
такий канал не вимагає великих матеріальних ресурсів.
Реклама в соціальних мережах – найпоширеніший спосіб реклами бренду та просування товару в
інтернеті. На сьогодні соціальні мережі це один з основних способів комунікації, головною особливістю якого є
візуальне інтернет-спілкування. Протягом усього часу, який користувач проводить на різноманітних аккаунтах
в мережі, він знаходиться в зоні інформаційного впливу, що спричиняється соціальними мережами. Отже
використовувати цю можливість для просування брендів, товарів або послуг дуже зручно, а іноді і необхідно.
За даними незалежної аналітичної компанії Forrester, перше місце серед соціальних мереж з найбільш
високою активністю займає Instagram [2]. Це не тільки безкоштовний сервіс для мобільних пристроїв, що
дозволяє зберігати, редагувати фотографії, обмінюватися ними і публікувати їх в інших соціальних мережах,
але й безмежний простір різних можливостей як для тих брендів, які націлені на кінцевого споживача, так і
орієнтованих на бізнес-аудиторію компаній.
Завести аккаунт і викласти фото недостатньо, потрібно постійно створювати якісний, унікальний і привертаючий увагу контент. Існує багато функцій і секретів, які маркетологи застосовують просуваючи бренд в Instagram.
Серед таких наприклад геолокація. Через функцію місцезнаходження користувачів мережі можна визначити, хто
знаходиться на невеликій відстані від нашого магазину або офісу, та розіслати їм запрошення, відмітивши
відповідним символом (@ та ім`я користувача). Також в Instagram є функція «хештег» або мітка. Це слово або фраза,
яким передує символ # [3]. Використання хештегів зробить публікації доступними всім, кому цікаво те, про що ми
пишемо. Аудиторія буде необмежена наявними підписниками, контент зможуть знайти і інші користувачі, яким
цікаві теми наших постів. Таким чином можна залучити тисячі потенційних шанувальників і клієнтів.
Існує безліч прикладів успішного використання відомими брендами реклами в Instagram, як методу маркетингу.
Для прикладу, всесвітньо відома ювелірна компанія Tiffany&Company постійно оновлює свій аккаунт в Instagram. В
ньому вони опубліковують не тільки фотографії ювелірних виробів, але й закулісні кадри: зйомки реклами нової колекції, оформлення вітрин магазинів до свят, а також фото щасливих покупців у своїх виробах. Такі кадри викликають
довіру у підписників та підвищують рейтинг аккаунту. Ще один яскравий приклад – компанія Starbucks, яка однією з
перших почала активно використовувати Instagram у своїй маркетинговій стратегії. Сьогодні компанія має декілька
тисяч підписників, які слідкують за оновленням компанії. Starbucks анонсує різні події, які проходять в їх кофейнях по
всьому світу, відкриває завісу над виробничими процесами обробки кавових зерен. Крім того, відслідковуються
фотографії користувачів, на яких зображений товарний знак компанії, та посилання під фото з хештегом Starbucks.
Дослідження показують, що 90 відсотків інформації, яка передається у мозок, є візуальною. Ми любимо
зображення тому, що вони викликають емоції та почуття. Тому контент з відповідними зображеннями отримує
на 94 відсотків переглядів більше, ніж без них. Отже Instagram являє собою майбутнє соціальних медіа.
1.Интернет-маркетинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pr-cy.ru/ 2. Nate Elliott`s Blog.
Instagram Is The King Of Social Engagement [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.forrester.com.
3. Википедия: хештег [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org.
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Старосілець Н. М.
ст. гр. МК – 41
Науковий керівник - к.е.н., доц. Мамчин М.М.
ІННОВАЦІЙНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ
У пошуках впливу на свідомість споживачів, які втомилися від одноманітної реклами, науковці
здійснили революцію у рекламних технологіях. Традиційну рекламу витісняють інноваційні технології, які
більше вражають споживача, легше засвоюються і є набагато ефективнішими. За даними фахівців, вони здатні
збільшити обсяги продажів продукції на 20-45%. [1]
Вже сьогодні різновиди інноваційної реклами вражають своєю чисельністю та оригінальністю. Вони
дозволяють по-новому представити товар, підкреслити його переваги та донести необхідну інформацію до
споживача. У літературі виділяють такі інноваційні рекламні технології: технологія Ground FX, Free Format
Projection, тривізор, інтерактивний стіл, TransLook. [2]
1. Технологія Ground FX дозволяє користувачеві брати участь у рекламному сюжеті. Ефект досягається
шляхом об'ємного зображення на плоску поверхню. Наприклад, частину виставкового залу можна перетворити
у віртуальний ліс чи зоряне небо. Цю технологію використовували у рекламних акціях по всьому світу від
книжкових виставок у Манхеттені до фестивалів у Монте-Карло.
2. Розробка Free Format Projection ще один крок у майбутнє рекламної індустрії. Більше не потрібно
нудних і одноманітних вивісок, навіть людей для вуличної реклами заміняють оживлені голограми. Найбільша
цінність – це «ефект присутності», адже в очах спостерігача картина має тривимірний об’єм і зображення,
матеріалізується прямо в повітрі. Наприклад, велика яскрава цукерка, яка гуляє між вітринами чи пляшки з
напоями, які весело танцюють біля входу в розважальний центр.
3.Тривізор, який неможливо проігнорувати, адже він наділений вражаючими можливостями візуалізації.
Зображення літає в повітрі, зачаровує і надихає. Рухоме зображення тривимірного об’єкта нагадує голограму.
Дисплеї не вимагають спеціальних окулярів і можуть працювати в інтерактивному режимі. Вони мають
широкий діапазон використання: реклама нової продукції, виставки, акції.
4. Інтерактивний стіл допомагає організувати робочий простір як під час навчання,так і під час роботи.
Він може бути спільним робочим простором відразу для декількох користувачів. Це сенсорний комп’ютер з
великою робочою поверхнею, який сприятиме у проведенні переговорів, моделюванні різних завдань,
перегляду документів, графіків, презентацій. Він залучає клієнта в робочий процес і допомагає зекономити час,
ефективно проаналізувати інформацію, підкреслюючи імідж організації. На екран можна вивести як імітацію
класичного столу, так і відео з природою, системну інформацію, ігри, які потребують сенсорного дисплею.
5. TransLook (прозорий кіоск) стирає межу між фізичним магазином і світом електронної комерції. Прозорий
кіоск допомагає продавцю збирати інформацію про вподобання клієнтів і використовувати її для втілення
купівельних потреб споживача. Розглядаючи товар крізь прозору панель, споживач може швидше отримати
інформацію про товар, яка сприятиме прийняттю рішення про купівлю. Динамічний рекламний ролик привертає
увагу клієнтів, дозволяє взаємодіяти з цифровою рекламою і продуктом. Інформаційний кіоск може бути
використаний в торгових центрах, готелях, ресторанах, держустановах, туристичних компаніях, аеропортах тощо.
Однак, в Україні вищезазначені технології не є поширеними через високу вартість. Найбільш використовуваною технологією в нас є технологія Just Touch, яка поширена в супермаркетах чи магазинах електроніки.
Just Touch дозволяє відслідковувати рухи споживача та керувати функціями меню. Клієнт може знайти інформацію,
перевірити наявність товару. Така технологія застосовується при «розкрутці» нового товару, оскільки споживач має
можливість оцінити інноваційний підхід і буде вдячний за ненав’язливу інформацію та позитивні емоції.
Умови глобального ринку вимагають нових ідей та технологій для ефективного просування товару. Для
того щоб мати вплив на споживача потрібно не лише створити нову цінність для нього, а вміти ненав’язливо та
ефективно його переконувати, застосовуючи передові технології у маркетинговій діяльності.
1. Єрохін, С.А. Управління інноваційною діяльністю в економіці України: колективна наук. монографія /
За наук. ред. д.е.н., проф. С. А. Єрохіна, Національна академія управління, Київ, Україна. 2008 – 116 с.
2. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.advertiser-school.ru/
Турко О. Я.
ст. гр. МЕ-24
Науковий керівник – Кузьо Н. Є.
ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
Подієвий маркетинг (Event marketing) – це комплексна організація заходів, спрямованих на просування
марки, продукту, компанії, товару або послуги, за допомогою яскравих подій, що запам’ятовуються [1, с. 63].
Заходи подієвого маркетингу успішно забезпечують досягнення наступних цілей:
ü виділення на тлі конкурентів;
ü активізація уваги цільової групи;
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ü позитивні емоції від успішного заходу переносяться на товар або послугу, формується лояльність
споживача;
ü накопичуються попередні знання про споживача;
ü налагодження контактів з журналістами;
ü організація (при необхідності) прямих продажів товару, логічно "прив'язуючи" їх до заходів, що
проводяться [2, с. 430].
“Івентизація” України розпочалася в 2003 р., коли стало зрозумілим, який це модний, захоплюючий і
цікавий бізнес. Розквіт припадає на 2007 р., коли відкрилася величезна кількість малих агентств, що
обслуговують середній сегмент бізнесу. Сьогодні на ринку event–послуг з’являються нові компанії, ринок
бурхливо розвивається і значно змінюється не тільки кількісно, але й якісно. Event–послуги стали більш
високого рівня, а жорстка конкуренція на цьому ринку вимагає дедалі більше креативних ідей. Дослідження
Event Асоціації України показали, протягом календарного року кожна компанія виокремлює як мінімум три
види event-послуг [3, с. 34].
Існує безліч нестандартних ідей для проведення маркетингової події. У табл. 1 подано основні види
заходів та приклади їх використання в Україні.
Таблиця 1
Основні види еvent–заходів та приклади їх використання в Україні
Заходи
1
Play Promotion

Характеристика
2
Залучення споживачів до гри
з метою завоювання інтересу
потенційного покупця

Shock Promotion

Експлуатація
людської
цікавості
і
миттєвого
реагування
на
події
нестандартного характеру з
метою стимулювання інтересу
до торгової марки або продукту
Акції, які проводяться для
того, щоб привернути увагу
відвідувачів і преси

Night event

Flash mob
(«спалахуючий натовп»)

Спланована масова акція, яка
є одним із найкращих методів
привернути увагу як простих
перехожих, так і преси

Використання
розіграшів

Ідея з великим потенціалом
можливостей, яка допомагає
запам'ятатись,
викликати
певні емоції До того ж це
цілком бюджетний варіант

Приклад використання
3
15 жовтня 2009 р. в Києві на території фортеці Косий Капонір
відбулася важлива подія для українського Event ринку – Test Drive
Event. Організатори вирішили дати можливість "протестувати"
потенційним замовникам еvent послуг незвичайний захід, показати
роботу кращих підрядників. Подія дозволила познайомити між
собою потенційних
клієнтів, партнерів і підрядників, а також
створила сприятливу атмосферу для неформального спілкування,
знайомства та встановлення цінних контактів.
Використання графіті або 3D малюнків. По вул. Юності у м.
Вінниця на тротуарній плитці біля входу у заклад швидкого
харчування креативні рекламісти намалювали 3D малюнок піци.
Незвичний малюнок одразу привертає увагу вінничан.
Дніпропетровський історичний музей 16 травня 2015 р. приєднався
до загальноєвропейської акції "Ніч музеїв". Близько ста учасників
акції відтворили атмосферу кожного періоду історії Дніпропетровщини. Відбулись театралізовані вистави, виступи творчих
колективів, інсталяції, історичні реконструкції, майстер-класи та
міні-виставки. Крім того, відвідувачі отримали можливість
відпочити в кінотеатрі під відкритим небом і випити запашну каву в
імпровізованій кав'ярні.
24 лютого 2015 р. на пл. Ринок у Львові відбувся соціальний
флешмоб до Міжнародного дня рідкісних захворювань. Мета –
привернути увагу якомога більшої кількості містян до проблеми
лікування людей з легеневою гіпертензією та розпочати
загальноміську благодійну акцію «Корок життя»
У Львові на VI Національному Святі шоколаду відбувався розіграш
автомобіля. За умовами акції кожен гість свята отримав
«ШокоКартку». Ця унікальна картка була вхідним квитком, яка
давала змогу безкоштовно отримати безліч шоколадних солодощів,
знижку на святі та у закладах міста, а також усі картки брали участь
у розіграші головного призу заходу – автомобіля.

Отже, Event – це мистецтво, витончена робота на емоціях та ідеях, які складно виміряти, проте завжди
дуже легко відчути. Встановлено, що якщо подієвий маркетинг організований правильно, підібрана відповідна
події цільова аудиторія, то ефект не змусить себе довго чекати. За допомогою грамотного проведення заходів
подієвого маркетингу можна не тільки підвищити пізнаваність марки, стимулювати збут, а й сформувати
лояльність до бренду - епіцентру подієвого маркетингу.
1. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник / Т.О. Примак. – К.: Атіка; Ельга-Н,
2009. - 328 с. 2. Організація торгівлі: Підручник / [В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребецький]; за заг. ред. В.В.
Апопія]. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 632 с. 3. Ткачук О. Event – важлива складова сучасного PR / О.
Ткачук //Маркетинг в Україні. – 2010. – № 1. - С. 34-39.
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ФАМІЛЬНИЙ БРЕНДИНГ
На думку багатьох маркетологів в сучасних умовах продукт все більше і більше персоналізується, а отже, –
більшою мірою набуває особистісних рис, певної індивідуальності, отримує власне обличчя і починає свій
шлях на ринок [6].
Левова частка світових брендів, які мають значний капітал, носять імена, які є копіями або похідними від
прізвищ засновників компаній. Це – бренди, в яких відчувається енергія, сила, стиль тих, за чиїм бажанням
вони з'являлися на світ. І хоч більшість цих людей вже давно не з нами, їх бренди як і раніше сильні, популярні,
а головне – прибуткові [2].
Називати компанію або продукт своїм прізвищем – це вже давно сформована традиція. Так було
прийнято в ті часи, коли за прізвище, так би мовити, "відповідали". Людина-бренд працювала у майстерні, в
цеху або за прилавком. Роблячи своє прізвище публічним, бізнесмен окреслював свою територію на ринку,
декларував, що його доля, а часто і долі його дітей пов'язані тепер з певною справою. Такі підприємці
відповідали за якість свого продукту. Прізвище до того ж виконувало функцію патенту – на рецепт, концепцію,
технологію [3].
Особистий бренд сприймається як "домашній", здатний виробляти обмежене коло продуктів.
Багатопрофільне ж виробництво в свідомості споживачів, більше підходить великому заводу або корпорації.
Звичайно, за "іменною" маркою можуть стояти не менші фірми, проте мало хто з покупців над цим
задумується. З точки зору рекламної психології, зв'язок безособового продукту з особистістю виробника є
виграшним в очах споживача. В основі такої "персоналізації" – більша довіра до особистої відповідальності
конкретного підприємця і емоційна симпатія до живого, а не знеособленого логотипу, продукту, етикетки [1].
За даними "Interbrand" 46 з 100 найдорожчих брендів – це прізвища їхніх засновників. Прізвища надають
брендам «людське обличчя», реальна персона і історія формують впевненість в якості, стимулюють покупку
цього товару. Все вище перелічене впливає на споживачів на підсвідомому рівні. По-перше, довіряти марці з
багатовіковою історією можна на всі сто відсотків. По-друге, якщо підприємець зважився на такий
відповідальний крок і його ім'я фігурує в назві, значить, він повністю впевнений в якості сировини та кінцевого
продукту. Отже, такому виробнику можна довіряти [4].
Проте популярність і хороші позиції "фамільних" брендів мають і більш ґрунтовні причини. Досить і
того, що торгова марка набуває "особистісного характеру". Згідно з дослідженням DNS Marketing, у іменних
марок запам'ятовуваність з першого разу вища на 25-30%, ніж у "абстрактних" завдяки чому такі марки швидше
розповсюджуються по "сарафанному радіо" [1].
Для підвищення продажів використовують не лише реальні, але й вигадані прізвища або прізвища
легендарних історичних персон. Головне, щоб вони були милозвучними і натякали на властивості (фізичні або
смакові) продукту (каша "Бистров", коньяк "Шустов", горілка "Smirnoff"). [3].
Вважається, що вибір вигаданого прізвища для бренду надає його власнику набагато більшу свободу, ніж
у випадку використання реального прізвища. По-перше, можна придумати дійсно вдале прізвище. По-друге,
власник компанії в цьому випадку позбавлений від регулярного прослуховування інформації про його споживчі
характеристики [5].
Прізвища реальних людей вже давно стали частиною нашого споживчого життя. У світовій практиці
дуже часто зустрічаються торгові марки, у назві яких присутнє ім'я людини: Bridgestone, Colgate, Audi, Boeing,
Honda, Casio, Citroеn, Konica, Nestle, Philips, Siemens, Toyota, Chrysler, Ericsson, Ferrari, Wrigley, Rolls-Royce,
Gillette ... І це лише незначна їх частина [3].
Що ж до України, то в нас "фамільний" підхід у формуванні товарних марок прижився мало. З
українських брендів, мабуть, лише Roshen використовує в назві фамільні корені. А фамілія – це звучить гордо!
1. BTL Studio - Агенство стимулювання продажу [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://btl.su/info/articles/133 2. Слідопит - Спеціалізована бренд-консалтингова компанія [Електронний ресурс]
- Режим доступу: http://www.sledopyt.com.uа/misli/pusto/ show_299/ 3. Корпоративний менеджмент –
Маркетингова технологія створення фамільних брендів [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.cfin.ru/press/practical/2008-08/05.shtml 4. Market-promotion - Використання назв у найменуванні
продукції [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://market-promotion.blogspot.com/2012/05 /blogpost
_4601.html 5. Інтернет-журнал Інвестиції, бізнес і право [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.ibl.ru/konf/021210 /69.html 6. Проблеми сучасної економіки [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.m-economy.ru/art. php?nArtId=4203
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РОЛЬ БРЕНДУ У ФОРМУВАННІ ЛОЯЛЬНОСТІ ПОКУПЦІВ
У наш час досить складно здивувати покупців високою якістю продукту, а особливо – достойно
витримати конкуренцію і виділити саме свій товар. Вимоги покупця зростають – стало замало якісного
продукту чи послуги, він хоче яскравих емоцій, вражень, приємних відчуттів. Як підсумок – між брендом та
покупцем виникають особливі відносини, закріплені довірою та взаємною симпатією. Людина стає залежна від
улюбленого бренду.
Слово «бренд» походить від англійського «brand», яке в свою чергу з'явилося завдяки
давньоскандинавскому «brandr» («палити, вогонь»). Ним позначалося тавро, яким власники худоби виділяли
своїх тварин. Тому «brand » перекладається як товарний знак [1].
На сьогоднішній день бренд - це маркетинговий термін, який означає свого роду символ продукту,
послуги чи компанії [2]. Справжній бренд володіє сукупністю певних властивостей, що створюють споживчу
вартість - загальновідомість, престижність, гарантовану якість, загальнодоступність для покупця, наявність
значної кількості покупців, характерну назву і логотип.
Проте брендований товар коштує дорожче звичайної продукції. Споживач купує не просто якісну
продукцію, а очікування чогось позитивного, того, з чим у нього асоціюється даний бренд. Але чим більш
відомий бренд, тим менші, порівняно з конкурентами, кошти на просування витрачає його власник. Крім того,
посередники більш охоче приймають брендовану продукцію на реалізацію, сподіваючись більше на ній
заробити за рахунок швидкого її продажу та більшої величини націнки. Все це забезпечує власнику відомого
бренду більше фінансових вигод в порівнянні з власниками невідомих марок.
Бренд збільшує ринкову вартість компанії. Це можна продемонструвати на прикладі компанії Kraft
Jakobs, яку у 1988 р. викупила тютюнова компанія Philip Morris. Вартість матеріальних активів Kraft Jakobs
оцінювалася експертами в $ 4 млрд, але власникам Philip Morris довелося заплатити $ 12,5 млрд. Більше двох
третин від загальної суми угоди коштувало придбання права на бренди, якими володіла Kraft Jakobs [3] і до
яких були прихильні покупці.
Основна ідея бренду - це коротке подання сутності продукту і його унікальності. Більшість керівників
креативних і брендингових агентств виділяють основну його сутність - бренд живе в головах споживачів . Це не
просто логотип чи назва - це обіцянка не розчарувати покупця .
Бренди також мають певну силу маніпуляції людьми. Бажає того споживач чи ні, але
середньостатистична людина схильна діяти за певними шаблонами, реагуючи при цьому на відповідні ситуації.
Такі ефекти і деякі особливості психіки, звичайно, використовувалися і раніше, а тепер активно
використовуються і в сфері торгівлі.
Загалом виробники не можуть передбачити, де саме конкретний споживач буде купувати товар у
майбутньому. Але маркетологи та психологи розглядають споживача як постійно мінливу систему інтересів,
відносин та станів і вже сьогодні можна з певною точністю передбачити напрями розвитку цільових груп і
вибудувати потрібну стратегію розвитку бренду в майбутньому. Іншими словами, можна отримати приблизні
координати, в яких завтра виявиться покупець. Проте незважаючи на те, що часто споживач знає про плани
«гри» виробників, маркетологів і творців брендів на особливостях людської психіки, але все одно, якщо не
часто, то хоча б інколи попадається на їх прийоми [4].
Відчувати гостру необхідність у рекламованій речі, купувати більше, ніж треба, - все це характерно для
сучасного споживача. І, можливо, навіть не за власним бажанням, а тому, що так хочеться брендам. Реклама
сьогодні настільки розумна, що легко маніпулює думками споживачів так, що вони можуть цього навіть не
помічати, особливо якщо мова йде про матеріальний світ. Адже завдання виробника - заробляти на слабкостях,
потребах, страхах людей і, натискаючи правильні важелі, йому це вдається.
1. Незайкін О. Что такое бренд сегодня [Електронний ресурс] - Режим доступу:
http://www.nazaykin.ru/_br_brand.htm. 2. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.creativetechnology.ru/blog/brend-eto-tekhnologiya-ili-filosofiya.html.
3. Скрипник Г. Что можно назвать реальным
брендом [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-61069. 4. [Електронний
ресурс] - Режим доступу: http://constructorus.ru/psixologiya/sposoby-manipulirovaniya.html.
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РЕКЛАМА: НАУКА ЧИ МИСТЕЦТВО?
В даний час реклама кардинально змінилася від тої реклами, яка була чверть століття тому. Рекламна
діяльність трансформувалася в особливий соціальний інститут, який забезпечує суспільну потребу в рекламних
послугах. Суть дизайну реклами полягає в оформленні рекламних повідомлень. Основною метою є створення
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такого рекламного звернення, яке б максимально задовольняло амбіції рекламодавця та було доступним для
сприйняття та запам’ятовування цільовою аудиторією [1].
Наше суспільство, звикле до вільних від будь-яких плакатів і написів обабіч доріг, до фільмів і телепередач
без перерв, було просто приголомшено лавиною рекламних текстів і сюжетів, що хлинули звідусіль: з
радіоприймачів, з екранів телевізорів, навіть зі стін будинків. Тому у багатьох і склалося враження, що реклама
виникла лише в ХХ столітті, як нове явище, а пропозиція на деякі товари перевищила попит. Однак це далеко не так.
Реклама - це вже невід'ємна частина нашого життя. Суспільна потреба в рекламі з'являється там, де споживач має
вибір, вільний робити його. Реклама розвивається тим інтенсивніше, чим ширше стає вибір товарів і послуг.
Відсутність нормальних ринкових відносин, зрозуміло, ставить під сумнів необхідність реклами. Зараз її можна
побачити і почути всюди: по телебаченню, радіо, у пресі, а так само через зовнішні засоби масової комунікації.
Протягом багатьох століть реклама є незмінним супутник торгівлі. Без неї не обходиться в умовах конкуренції (а
вона практично завжди є в торгівлі). Тому ще в Стародавньому світі потреба передачі інформації конкретним групам
людей була запорукою створення протореклами (комерційні комунікації). І були люди, які професійно, за відповідну
оплату закликали покупців, всіляко розхвалюючи товар. Не випадково терміну “реклама” відповідає
слово лат. reclamare, що буквально означає поновлюваний крик.
Сьогодні ж 21 століття стало викликом інтенсивного інформаційного розвитку, який приніс свої переваги та
проблеми суспільству. Реклама посіла вагоме місце в цьому процесі. Говорячи нам про нову або давно знайому
продукцію, пропонуючи взяти участь у заходах, відвідати футбольний матч або подивитися кіно, реклама
перетворилася на засіб формування наших потреб та смаків. В її бурхливому просторі ми спостерігаємо шедеври
світового мистецтва [2]. Реклама стала невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. В нашому суспільстві
вже не залишилося людей, не порушених впливом реклами. Вірною ознакою того, є те, що її обговорюють у вільний
час, коли більше нема про що поговорити, про неї у великих кількостях складаються анекдоти.
Що ж означає термін “реклама”? У фаховій літературі його трактують по-різному, однак суть
залишається незмінною. Реклама - це важливий компонент стратегії збуту будь-якого підприємства, яке
виробляє товари чи надає послуги, і її головною метою є спонукання споживача до купівлі.
Кожна реклама повинна інформувати споживачів про товар чи послугу, а також фірму, яка їх виробляє
або продає. Проте, звичайне інформування споживачів не забезпечить підприємству успіху, адже на ринку
присутня велика кількість виробників, які пропонують подібну продукцію. Саме тому рекламний текст повинен
не лише привертати увагу, а й запам'ятовуватися своє оригінальністю. Реклама має пробуджувати у споживача
певні емоції та почуття - задоволення, зручності, впевненості, новизни або здивування. Не менш важливу роль
відіграє гумор у рекламному зверненні, адже він викликає позитивні емоції. Сміх нейтралізує роздратування,
що виникає під час рекламного блоку, який не завжди доречно перериває цікаву телепередачу чи улюблений
фільм. Саме тому оригінальні рекламні слогани залишаються у нашій підсвідомості. Під час розмови ми
згадуємо їх, чим самі стимулюємо себе до покупки.
Отже, процес створення реклами - це ціла наука, а ось рекламний продукт нагадує витвір мистецтва,
подібний до робіт великих майстрів живопису і кінематографа. Іноді рекламні ролики настільки вражаючі, що
просто неможливо залишитися байдужим. При створенні рекламного продукту враховуються різноманітні
параметри і нюанси, про які звичайна людина навіть не задумується. Адже створення красивої картинки
вимагає не лише вдалого поєднання творчості та креативу, а й вираховування потреб цільової аудиторії,
психології, маркетингових досліджень, думок експертів тощо. Таким чином, робити вибір між наукою і
мистецтвом просто недоцільно. Процес створення якісного рекламного продукту не обходиться без наукової
бази, а робота майстра – це завжди мистецтво.
1. Примак Т. Рекламний креатив: Навч. посіб. — К.: КНЕУ,2010. — 328 с. 2.Стандарти
недискримінаційної реклами за ознакою статі: українська практика та міжнародний досвід. Монографія / О.
Грей, О. Давліканова, С. Лерке, І. Лилик, М. Лилик, Л. Магдюк, Т. Примак, Є. Ромат, О. Суслова, за заг ред. І.
Лилик — К.: ТОВ Видавничий Будинок «Аванпост-прим», 2011. — 88 с.
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНТЕРНЕТ-ЗАКУПІВЕЛЬ У СВІТІ І В УКРАЇНІ
Сьогодні, звернувшись до всесвітньої мережі, можна отримати цілий спектр послуг. Інтернет стає
головним каналом обміну товарами і послугами завдяки своїй високій пропускній здатності, що дає змогу
швидко переміщувати в просторі значні масиви інформації. Водночас такий інтенсивний розвиток сприяє
виникненню сучасних бізнес-структур, які за допомогою інформаційної мережі встановлюють партнерські
відносини і здійснюють свою діяльність у будь-якій точці земної кулі. Сучасний ринок Інтернет–розрахунків
розширюється з дивовижною швидкістю і все більшого значення набуває електронна комерція [1].
Важливою конкурентною перевагою продажу через Інтернет – є диверсифікація способів замовлення
(телефон, електронна пошта, замовлення безпосередньо на сайті) та оплати товарів і послуг (кредитною карткою,
через систему «електронні гроші», готівкою кур’єру тощо), що допомогає сформувати імідж «відомого та лояльного
по відношенню до покупців магазину». Звичайно, кінцевим етапом у ланцюжку формування споживчої цінності є
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доставка замовлення до споживача. Чим швидше та якісніше буде виконана доставка, тим більша вірогідність того,
що наступну покупку ця людина захоче зробити саме в цьому магазині [2].
Загалом у розвинутих країнах світу статистика щодо використання Інтернет-ресурсів для формування
взаємозв‘язків між споживачами та виробниками вражає своїми масштабами, які є значно вищими ніж в
Україні. Але і у нашій країні ці показники з кожним роком мають тенденцію до зростання. Результати
дослідження свідчать, що більше ніж 13 % людей в Україні вважає Інтернет-рекламу найефективнішою [3].
Вторинна маркетингова інформація свідчить, що за два останні роки кількість onlіne-покупців в Україні
збільшилася майже в півтора рази. Мешканці міст з населенням більше 50000 частіше купують товари в
віртуальних магазинах, ніж у реальних. Найохочіше в Інтернет-магазинах українці купують техніку та
електроніку. Частка онлайн-покупок в цьому сегменті перевищила частку офлайну на 16%. Однак в інших
товарних категоріях усе ще панує офлайн-шопінг [4].
Українці перегнали американців за кількістю покупок в Інтернеті з використанням телефону: 17% наших
співвітчизників для покупок в Інтернеті використовують смартфони, а в США частка таких шоперів становить 16 %.
Втім, від дійсно «просунутих» країн в сфері Інтерет-торгівлі українці сильно відстають - для порівняння в Китаї
смартфон в процесі здійснення онлайн - покупки використовують 50 % громадян, у Сінгапурі – 48 %, а в Індії – 42
%. Якщо ще в 2001 р. більшість цікавилися онлайн-шопінгом і використовували для покупок робочий стаціонарний
комп'ютер, то сьогодні в світі приблизно кожен п'ятий (22 % опитаних) вже використовує для цього мобільний
пристрій. У цілому близько 46 % респондентів у світі зробили більше 10 онлайн-покупок протягом 2013 р. В Україні
таких лише 20,2 %. Зате менш активних покупців , які вчинили до 10 онлайн-покупок у 2014 р. в Україні досить
багато – 58 %. У світі 49 % опитаних респондентів купують одяг, взуття та аксесуари через Інтернет. А ось,
наприклад, музика і відео гри знаходять своїх покупців тільки в 33 % випадках. Приблизно половина жінок (51 %)
купує в режимі онлайн косметику. В Україні ситуація трохи відрізняється: на піку популярності техніка та
електроніка - так само, як і в світі, але одяг, книги і квитки купують українці рідше [5].
Україні властива висока недовіра аудиторії до Інтернет-магазинів, що відбивається як на низькій
конверсії, так і на високій популярності найбільш надійного (з точки зору аудиторії) способу оплати товару –
оплати готівкою (85 %). Однак аналітики не вважають, що така ситуація є непереборним бар’єром розвитку
eлектронної комерції, але це відбивається на зростаючих логістичних витратах продавців. Хоча використання
пластикових карт для оплати покупок в мережі в Україні продемонструвало більш ніж двократне зростання у
порівнянні з 2012 р., їх частка не перевищує 4%, поступаючись терміналам, які особливо популярні при оплаті
послуг.
Загалом можна зробити висновок про те, що в Україні очікується зростання кількості клієнтів, бюджетів,
але, при цьому, звичайно ж, і зростання конкуренції у сфері Інтернет-торгівлі [1].
1. Аветісян К.П., Графова О.С. Аналіз показників розвитку ринку електронної комерції / К.П. Аветісян,
О.С. Графова. - [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74227 2. Чемерисова Д.
Формування конкурентних переваг інтернет-магазину: реалії сучасного бізнесу / Д. Чемерисова. [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://conference.spkneu.org/2013/04/formuvannya-konkurentnih-perevagint/ 3. Проблеми та можливості використання інтернет-маркетингу в Україні [Електронний ресурс]// Режим
доступу: http://www.telekritika.ua/news/2011- 0309/60918?theme_page=80& 4. Українці оцінили переваги онлайнпокупок [Електронний ресурс]// Режим доступу: http://moemisto.lviv.ua/news/ukraintsi-otsinili-perevagi-onlainpokupok 5. Порівняння переваг онлайн-покупців в Україні і в світі – дослідження
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МАРКЕТИНГ В УПРАВЛІННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємства, що виходять на світовий ринок, зустрічають сьогодні жорстоку конкурентну боротьбу.
Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, необхідно використовувати можливості маркетингу. Саме на
основі маркетингової діяльності проводиться більшість комерційних операцій на світовому ринку.
Спеціальними дослідженнями встановлено, що більше 75% комерційних невдач відбувається через помилки в
маркетинговій діяльності. Тому майбутнім спеціалістам-менеджерам ЗЕД необхідно уважно і творчо віднестися
до вивчення теорії і практики міжнародного маркетингу, досвіду західних і вітчизняних фірм в цій галузі.
Міжнародний маркетинг входить до складу функцій, які здійснює підприємство в рамках ЗЕД. Разом з
тим він являє собою самостійну галузь діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. Міжнародний
маркетинг можна визначити як систему планування, реалізації, контролю й аналізу заходів, спрямованих на
багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов підприємства, яке здійснює свою
діяльність більш як в одній країні.
Різноманітність ринкових умов визначає наступні характерні риси і специфіку організації міжнародного
маркетингу у компанії[1, ст. 13]:
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- для міжнародної маркетингової діяльності необхідно організувати і впровадити систему ефективного
спостереження за закордонними ринками, що цікавлять компанію (переважно з присутністю на цих ринках або
забезпеченістю регулярного надходження докладної інформації про них);
- керівництву маркетинговою службою необхідно побудувати і впровадити систему швидкого
реагування на нестандартні і специфічні для закордонного ринку запити покупців, а також вимоги партнерів і
посередників, що припускає більш гнучку й оперативну систему контролю і регулювання виробничої і збутової
діяльності компанії.
Основою планування виходу підприємства на зовнішні ринки являється вибір оптимального способу
проникнення його на ці ринки. В сучасних умовах склались три основних способи виходу підприємства на
зовнішні ринки:
1. Створення власної ланки збуту на цільових іноземних ринках. Такий спосіб поряд з функцією збуту
дозволяє добре вивчити особливості конкретних ринків, умови роботи на них. Однак він вимагає великих
затрат і може бути вигідним в тому випадку, якщо підприємство має значні об'єми реалізації продукції, що
дозволяють окупити витрати на створення власної ланки збуту.
2. Використання ланки збуту за кордоном. Цей спосіб дає можливість використання незалежних торгових
посередників. Він особливо потрібен при виході підприємства на нові ринки, коли власна ланка збуту ще не створена
чи її створення неефективне. Робота торгових співробітників вимагає опрацювання ряду важливих питань, таких як
передача повноважень по експорту товару, винагорода, відповідальність за реалізацію та ін.
3. Спосіб виходу на іноземні ринки шляхом створення власного виробництва товарів за кордоном. Такий
спосіб вигідний тоді, коли даний ринок для підприємства перспективний, а виробництво товарів на місці може дати
відчутну економічну вигоду за рахунок економії на транспортних витратах, мита, нетарифних обмежень,
використання кваліфікованої, але більш дешевої робочої сили, приближення виробництва до джерел сировини і т.п.
Отже, організувавши вихід на іноземні ринки, підприємство може значно підвищити ефективність
діяльності ЗЕД. Однак при цьому необхідно добре знати умови діяльності в даній країні, її законодавчі акти. На
основі дослідження, оцінки й вибору іноземних ринків, розробляється товарна, цінова, збуту та інші види
політики, тобто заходи маркетингового комплексу, що входять в стратегічну маркетингову програму.
Майбутнім спеціалістам в галузі маркетингу у сфері ЗЕД і тим, хто займається даною діяльністю, настійно
рекомендується глибше познайомитися з основними завданнями й перевагами використання маркетингу в
управлінні ЗЕД, оскільки міжнародний маркетинг озброює підприємство-суб'єкт ЗЕД чіткою програмою дій, а
маркетингове забезпечення менеджменту ЗЕД дає можливість підприємству максимально врахувати вимоги
конкретних іноземних ринків, конкретних споживачів, тенденції і перспективи їх розвитку. І одночасно
впливати на ці ринки у вигідному для себе напрямку. Щодо вітчизняних підприємств, то вони ще не достатньо
використовують міжнародний маркетинг у сфері управління маркетингом ЗЕД. Для підвищення активності
використання маркетингових прийомів у сфері ЗЕД українським підприємствам потрібно урізноманітнити
асортимент продукції, яку вони експортують за кордон, а не лише займатися експортом сировини для більш
розвинутих країн.
1. Т .М. Чумаченко Міжнародний маркетинг: Навчально-методичний посібник. – 2012. – 210 с.
2. Маркетинговий менеджмент: навч. посіб. / Є. Крикавський, І. Дейнека, О. Дейнека та ін. Львів :
Видавництво ЛП. - 2014. - 380 с.
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Науковий керівник - к.е.н., доцент Глинський Н.Ю.
РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
Досягнення збалансованого розвитку регіонів, оптимізація структури їхньої економіки, ефективне
вирішення соціальних проблем територій у сучасних умовах європейської регіоналізації та глобалізації
можливі лише на засадах переважно інноваційного розвитку, застосування новітніх підходів не лише у сфері
регіонального виробництва, впровадження новітніх технологій та способів використання ресурсів регіону, а
найперше – у сфері управління регіональними соціально-економічними процесами та явищами. Зарубіжний
досвід формування та реалізації регіональної політики, зокрема країн Євросоюзу, свідчить про широке
застосування в управлінні розвитком територіальних утворень спеціального інструментарію менеджменту, а
саме регіонального (територіального) маркетингу.
Регіональний маркетинг, який охоплює систему методів, спрямованих на те, щоб зробити регіон
найбільш привабливим для життєдіяльності та виробництва, є ефективним методом підтримки регіонального
розвитку, залучення інвестицій і сприяння інноваціям, за допомогою чого можна перетворити регіон у «полюс
зростання» і забезпечити його сталий розвиток
Проблематика теоретико-методологічного обґрунтування сутності регіонального маркетингу, його місця
в системі організаційно-функціональних механізмів державного та регіонального управління, а також
прикладного застосування технологій і спеціального інструментарію регіонального маркетингу в управлінні
розвитком адміністративно-територіальних утворень різного ієрархічного рівня стає нині більш актуальною. На
даний час спостерігається значна зацікавленість вітчизняними науковцями до питання територіального
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маркетингу. Зокрема, сутнісні та організаційні аспекти регіонального маркетингу висвітлюються в наукових
статтях А. Старостініної, С. Мартова [1], інноваційні механізми впровадження маркетингових підходів в
управління розвитком територій досліджують Н. Чухрай і Н. Глинський [2]. Проте окремі організаційнофункціональні та методичні аспекти регіонального маркетингу як елемента формування просторової політики
регіону як управлінської технології, що застосовується органами державної виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування у сфері забезпечення збалансованого розвитку регіону, потребують подальшого
наукового обґрунтування. Сучасні виклики системного, інституційного та функціонального характеру, що
зумовлюють трансформацію державної регіональної політики, детермінують необхідність пошуку новітніх
підходів до маркетингового управління регіональним розвитком, спрямованим на подолання територіальних
диспропорцій і дисбалансів, на підвищення конкурентоспроможності територій, посилення їхніх конкурентних
переваг та власного соціально-економічного потенціалу.
Елементи маркетингових досліджень як інноваційний засіб регулюючого впливу доцільно застосовувати на
всіх рівнях державного управління. Проте використання засад маркетингу в діяльності місцевих органів державної
виконавчої влади найбільш виправдане, оскільки реалізується на цьому рівні найповніше з огляду на те, що місцеві
органи виконавчої влади мають безпосередній контакт з громадянами, суб’єктами господарювання, громадськими
організаціями, бізнесовими структурами, які функціонують на території регіону.
Регіональний маркетинг займає особливе місце в місцевій політиці формування території і спрямований
на досягнення цілей сталого розвитку регіону. Відповідно завданнями регіонального маркетингу в системі
регіонального управління є: вибір пріоритетів економічного і соціального розвитку території; виявлення
цільових сегментів ринку для розвитку регіональної економіки; створення механізму економічної
зацікавленості у розвитку галузей найбільш привабливих і перспективних для території; укладання договорів з
іншими територіями; поширення інформації про конкурентні переваги регіону; залучення у регіон нових
інвестицій та суб’єктів господарювання тощо.
На вирішення цих завдань спрямоване використання інтегрованого набору інструментів та маркетингових
засобів, що ґрунтуються на технологіях «продажу місць», і скероване на ті території, що володіють певними
перевагами та становлять певний інтерес для потенційних споживачів цієї території. Відповідно продуктом
регіонального маркетингу може бути конкретна територія, послуга, товар, їхнє поєднання, певна ідея, стратегія, що
спрямована на розвиток регіонального простору, на зміну структури економічної системи регіону, забезпечення
збалансованого розвитку адміністративно-територіального утворення.
В результаті, застосування засад територіального маркетингу як одного з інноваційних інструментів
регіонального управління дасть змогу підвищити дієвість органів регіонального управління, забезпечити
ефективність реалізації державної регіональної політики, досягти збалансованого розвитку регіонів.
1. Старостіна А. О. Регіональний маркетинг: суть та особливості становлення в Україні / А. О.
Старостіна, С. Є. Мартов // Маркетинг в Україні. – 2004. – № 3. – С. 55–57. 2. Чухрай Н.И., Глинський
Н.Ю. «Организационный механизм внедрения концепции маркетинга в управлении экономическим развитием
территорий при построении инновационной модели». – Т. 2, с. 44-54
Шуригайло Н. І.
ЕМРм-11
Науковий керівник - Кузьо Н.Є.
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПИВНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
Галузь пивоваріння займає досить велику частку усій переробній промисловості України. Це
пояснюється тим, що вона є прибутковою як для інвесторів і безпосередніх виробників, так і для держави.
Останнє пояснюється тим, що компанії, які виготовляють пиво є великими платниками податків та інших
фінансових зборів. Даний продукт є в значній мірі рентабельним та популярним, тому вкладання коштів у його
виробництво передбачає досить вигідні фінансові перспективи.
Особливістю ринку пива є те, що попит значно коливається під впливом багатьох факторів, одним з яких
є сезонність. За літні місяці виробники пива продають більше 60% виробленої продукції за рік. Також
пивоварна промисловість характеризується важливими економічними чинниками, зокрема це висока
рентабельність і швидкість обороту капіталу, а також низька капіталомісткість виробництва.
На сьогоднішній день на ринку пива України діють такі основні компанії: Сан ІнБев Україна (31,4%), Carlberg
Ukraine (27,9%), «Оболонь» (17,4%), SABMiller (3,7%) Efes Ukraine (10%), «Перша приватна броварня» (5,2%).
Частка малих пивоварень становить близько 5% [1]. Більшість малих пивних виробників не змогли розвинутись, за
рахунок браку фінансування, застарілого устаткування та ін. Такі пивні заводи поглинаються великими компаніями
або ж просто перестають існувати. В свою чергу таке «поглинання» дає можливість великим компаніям не зупиняти
власне виробництво, що призводить до розвитку пивної галузі в Україні.
Держава ніяк не заохочує дрібних пивоварень, а навпаки, ускладнює можливість конкурувати на ринку
пива в Україні. Зокрема, 1 липня 2015 року набули чинності зміни до Податкового кодексу, про прирівняння
пива до алкогольних напоїв. Згідно з прийнятими змінами, забoрoняється реклама пива на телебаченні і радіo в
денний час. Також ввoдиться атестація і ліцензування виробництва пива, сертифікат відпoвіднoсті продукції,
ліцензія на імпорт і експорт пива. Дoдаткoвo передбачені нові вимoги дo маркування цієї продукції, а також
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забoрoна на використання брендoванoгo oбладнання: меблів, келихів, парасoльoк. Також відтепер пивним
кoмпаніям не дoзвoляється спoнсoрствo спoртивних команд. В той же час від виробників пива з міцністю
більше 8,5% потрібне використання акцизних марок, як для вина і міцнoгo алкоголю [2].
Ще однією суттєвою зміною буде те, що пиво заборонено продавати у кіосках, палатках, павільйонах для
сезонного продажу товарів, тобто через дрібнороздрібну торговельну мережу.
Як повідомляє ПрАТ «Укрпиво», обсяг виробництва пива по Україні (крім пива безалкогольного і пива
з вмістом алкоголю менше 0,5% та обсягів по Республіці Крим) за 8 місяців 2015 року – 137,9 млн.дал, або
становить 76,9 % до аналогічного періоду 2014 року та виробництво солоду – 188 195 тонн, що становить 96,6
% до аналогічного періоду 2014 року. Звідси можемо побачити, що ринок пива в Україні скоротився в
порівнянні з минулим роком.
Виробники пива прогнозують, що внаслідок дії закону падіння ринку пива на кінець року може
становити 20-22%. Експерти вважають, що це падіння позначиться передусім на так званому "масовому" пиві,
виробники якого, поміж іншого, підтримували різноманітні масові акції. Тепер проведення такої рекламної
підтримки заборонене [3].
Якщо говорити про тенденції розвитку світового і українського ринку пива, то можна відмітити, що
цього року пивовари мають плани запроваджувати у виробництво нові сорти пива, робити інновації в смаках і
властивостях, упаковці, складниках. Також можна зазначити, що перспективи пивоварної галузі в Україні
будуть в значній мірі залежати від загального рівня платоспроможності споживачів, а також доступності
продукції, впровадження сучасних ресурсо- та енергетично зберігаючи технологій на виробництві. Це все
забезпечать зниження собівартості продукту, а також розширення асортименту за рахунок введення
оригінальних сортів пива і впровадження нових видів сучасної упаковки для розливу і зберігання пива.
Отже, можна зробити висновок, що на вітчизняному ринку пива можна очікувати значних змін,
зумовлених внутрішніми і зовнішніми факторами.
1.
Дослідницька
компанія
Nielsen
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.nielsen.com/ua/uk.html. 2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (№ 71-VIII від 1 липня 2015 року)
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua. 3. Українська галузева компанія по
виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод ПрАТ «УКРПИВО» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrpivo.com.
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«Логістика»
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АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ У СФЕРІ ЕКСПРЕС-ДОСТАВКИ
На теперішній час вплив глобалізаційних процесів відчувається на кожній ланці економіки. Через стрімкі
темпи, зміни впроваджуються навіть не щомісячно, а практично щоденно. Особливих перетворень зазнає
сьогодні логістичний ринок в цілому та ринок експрес-перевезень. У свою чергу створюється велика кількість
транснаціональних організацій і фінансово-промислових груп, які починають активно використовувати для
своїх потреб глобальні логістичні ланцюги і канали. Їх розвитку сприяють міжнародні транспортноекспедиторські та страхові компанії, глобальні телекомунікаційні мережі та інші структури. Крім того,
активний розвиток науки стимулює використаннянових технологій та інновацій в логістиці; доступність
різноманітної інформації підвищує інформатизацію логістичних процесів; розвиток засобів зв’язку та
транспорту полегшує доставку та обробку вантажів, високий рівень освіти та активне використання змін у
праці вдосконалює роботу всього логістичного процесу за рахунок правильного використання трудових
ресурсів і зростання компетенції персоналу[1].
Протягом багатьох років на світовому ринку існує так звана «велика четвірка» підприємств лідерів
експрес-доставки : UPS, FedEx, DHL та TNT, які є лідерами і мають значно вищу ланку від решти
конкурентів[2].
Американська фірма UPS спеціалізується на експрес-доставках та безпосередньо на логістиці. Саме ця
фірма славиться своїм інноваційним підходом на кожній ланці діяльності та професійним розробленням
маршруту, який встановлений спеціально для кур’єрських машин [2].
Німецька міжнародна організація DHL, одна з лідерів світового логістичного ринку, вона доставляє
термінові вантажі та документи. Перевага компанії в тому, що під брендом DHL діють чотири дочірні
організації, такі як: DHL SupplyChain; DHLMail; DHLGlobalForwarding; DHLFreight [2].
Американське підприємство FedEx уособлює в собі надзвичайно якісну та швидку доставку як в Україні,
так і по цілому світі. Доставка вантажів відбувається за системою "door -to-airport" і "airport-to-airport" [ 2].
TNT Express одна з найбільших фірм міжнародної індустрії експрес-доставки документів, посилок та
корпоративних вантажів [2].
На українському ринку експрес-доставок лідирує «Нова Пошта», яка з кожним днем розвивається все
більше, надає послуги швидкої, зручної та надійної доставки документів, посилок та вантажів в будь-яку точку
країни. «Нова Пошта» працює з малим, середнім та великим бізнесом [3].
Порівняльна характеристика підприємств експрес доставки наведена в таблиці.
Таблиця 1
Порівняльна характеристика підприємств експрес-доставки
Показник

UPS

DHL

FedEx

THTExpress

Нова Пошта

Країна-походження

США

Німеччина

США

Нідерланди

Україна

Рік заснування

1907

1969

1971

1946

2001

Кількість країн, які обслуговує

220

220

375

200

0 (1226 від. по Укр.)

Обсяги вантажів за рік

5,38 млрд.

82,905 млн.

2,37 млрд.

7 млрд.

71 тис.

Кількість робітників

395 тис. чол.

275 тис.чол.

17 тис.чол

83 тис.чол.

16 тис.чол.

Склад автопарку

147 000

76 200

70 000

26 000

2500

Міжнародна співпраця

так

так

так

так

ні

Отже, якщо порівнявши експрес-доставку закордонну та вітчизняну, спостерігається логістична
затримка, тобто так звана «велика четвірка», досягнула неабиякого рівня, за рахунок поширення відділень по
світі та співпраці з світовим бізнесом. Так як «Нова Пошта» наразі інтенсивно розвивається лише на території
України і на своїх теренах вона посідає місце лідера, адже за досить короткий термін часу, були здобуті досить
вагомі логістичні зрушення у правильному напрямку.
1.
Ніколаєва
Я.В.[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/50.pdf
2.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.rusnauka.com/28_NIOXXI_2008/Economics/35430.doc.htm 3. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://novaposhta.ua
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ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИМІСЬКИХ
ТА МІЖМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
Пасажирський автомобільний транспорт перетворився на один з основних та найбільш поширених видів
пасажирського транспорту України. Він широко обслуговує транспортні потреби міського та сільського
населення, забезпечуючи масові та індивідуальні перевезення пасажирів парком автобусів та легкових
автомобілів. Логістика пасажирських перевезень є новим і не досить дослідженим напрямом транспортної
логістики.
Приміськими перевезеннями вважаються перевезення, які здійснюються за межі міста на відстані до 50
км включно. Приміські перевезення виконуються маршрутними автобусами, часто маршрутними таксі,
індивідуальними автомобілями. Міжміські перевезення відрізняються від приміських великою протяжністю
маршрутів (більше 50 км) , порівняно незначною кількістю зупинок і незначною зміною пасажирів [1].
Транспортне обслуговування сільських жителів у сучасних умовах набуває особливої актуальності.
Великі сільські поселення зв’язані лише автобусним рухом із районними і обласними центрами. Багато сіл,
хуторів не мають хороших автомобільних шляхів з більшими населеними пунктами, районними центрами, що
не дає можливості сільським жителям протягом року здійснювати автомобільні поїздки. Сучасний стан
транспортного забезпечення сільського населення характеризується не зовсім стійкими автотранспортними
зв’язками в сільській місцевості, наявністю недоліків в організації регулярних автобусних маршрутів і в
розвитку мережі обласних і місцевих автомобільних шляхів. Крім того, в теперішній час не налагоджено
виробництво рухомого складу підвищеної прохідності для сільської місцевості, що не забезпечує виконання
вимог щодо якості транспортного обслуговування.
Логістика пасажирських перевезень – це управління пасажиропотоками та пов’язаними з ними
інформаційними, фінансовими та сервісними потоками в процесі їх переміщення із пункту відправлення в
пункт призначення за умов забезпечення оптимальних витрат. Завданням логістичного управління системи
пасажирських маршрутних перевезень є переміщення пасажирів від станції відправлення до станції
призначення при забезпеченні оптимізації наступних критеріїв: ефективне використання рухомого складу,
мінімальні витрати, прийнятні для пасажира маршрут, розклад руху та якості перевезень [2].
Виходячи із сучасних запитів суспільства щодо транспортного обслуговування, система пасажирського
автомобільного транспорту повинна забезпечувати:
- регулярне обслуговування автобусами всіх населених пунктів із населенням 20 і більше жителів;
- обслуговування населених пунктів, які розміщені на відстані не більше одного кілометра від траси
пасажирського сполучення;
- наближення трас автобусних маршрутів до населених пунктів з метою скорочення витрат часу на
поїздку;
- як перехідний етап до повної маршрутизації всіх сільських регіонів, населені пункти, які тепер ще не
включені до сфери існуючих автобусних сполучень, з’єднати таким зв’язком з найближчими населеними
пунктами, які уже задіяні в систему постійних транспортних зв’язків;
- безпересадочні сполучення при формуванні маршрутної мережі сільського регіону.
Для досягнення багатьох з цих цілей повинна бути проведена диспетчеризація. Ефективне управління
рухом автобусів на приміських маршрутах здійснюється у відповідності з вимогами диспетчерської системи.
Централізована система диспетчерського управління рухом транспортних засобів - це управління з
одного центру – центральної диспетчерської станції, яка входить у систему управління або
міськдержадміністрацію. При такій системі в центральній диспетчерській станції накопичується інформація про
час випуску транспортних засобів на лінію, час проходження проміжних пунктів, час проходження кінцевого
пункту, наповнення салонів, стан обслуговування пасажирів, час повернення в АТП [3].
Проблема приміських та міжміських пасажирських перевезень в Україні стоїть дуже гостро, через
недосконалість логістики пасажирських перевезень. Проблеми, які існують у сфері транспортного
обслуговування вимагають прийняття певних логістичних рішень, одним з них є диспетчеризація.
1. Організація пасажирських перевезень на приміських та міжміських маршрутах. – Режим доступу
http://studopedia.info/1-31915.html 2. Логістика, як важливий елемент системи управління великого міста. –
Режим доступу http://old.creativeconomy.ru/articles/25866/ 3. Поняття логістики міста. – Режим доступу
http://www.vuzllib.su/articles/4102-9287820/1.html
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ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ МУЗЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ
Організація міжнародних виставок завжди поєднана з вирішенням питання щодо перевезення
виставкових вантажів. Переміщення експонатів, особливо в тих випадках, коли мова йде про вивіз предметів,
які становлять культурну чи історичну цінність, за кордон, пов’язане з вирішенням деяких специфічних
логістичних питань, зокрема транспортування з країни в країну творів культури і мистецтва, історичних
цінностей і предметів культу.
Особлива небезпека пошкодження або викрадення предметів виникає при їх транспортуванні на
тимчасову виставку, реставрацію, експертизу тощо. Удари, дія світла, води чи вологості, високих температур,
комах або мікроорганізмів, пилу – це ще неповний список тих факторів руйнування, вплив яких може відчути
на собі предмет при переміщенні зі звичного середовища. Щодо кожного предмета треба застосовувати цілу
низку захисних заходів, але гарантії абсолютного успіху вони не дають.
Транспортування здійснюється у відповідності з правилами, визначеними нормативними документами. У
кожний ящик вкладається упаковочний акт, підписаний особою, відповідальною за упаковку; реставратором,
пакувальником. При прийомі транспортованих предметів в холодну, вологу або гарячу пору року ящики
відкриваються тільки через добу після прибуття вантажу, щоб предмети акліматизувалися [1].
Розглянемо різні види транспорту, які використовуються для перевезення виставкових об’єктів (з точки
зору музеїв, повинен зберігатися баланс між ціною і збереженістю об’єктів):
o Наземний. Використовуються різні види автотранспорту: автомобілі, вантажівки, автобуси, автопоїзди,
контейнери, пересувні автомобілі музеїв (артмобілі, музеобуси, музеомобілі і т.д.). Оскільки перевезення
здійснюється по принципу «від дверей до дверей», ручне перенесення вантажів майже не затребуване, на
відміну від перевезення залізницею, морем або повітрям. Транспортні засоби можуть бути з температурним
контролем, а деколи й з контролем вологи, відповідно до спеціальних вимог [2].
Є два види транспортування вантажу залізницею: фрахт і експрес. Фрахтові перевезення переважно
здійснюються від міста до міста, вимагаючи перевантаження на вантажівки на залізничних сполученнях. Якщо
твори мистецтва перевозити фрахтовим методом, то необхідно було б запакувати їх в дуже міцні ящики,
ударостійкі і здатні витримувати різкі кліматичні зміни і затримку в доставці.
Експрес – доставка поїздом набагато безпечніший і швидший вид транспортування. Зазвичай, таке
перевезення здійснюється пасажирським поїздом у багажному вагоні. Керівництво залізниці може мати у
своєму розпорядженні автомобілі, які забезпечать доставку «від дверей до дверей».
o Водний. На сьогодні, перевезення виставки або окремих творів мистецтва морським транспортом є
дуже рідкісним у порівнянні з доставкою повітряним або автомобільним транспортом. Небезпека
невідповідного поводження з вантажем тут набагато вища, ніж на залізниці, тому ящики мають бути дуже
міцними, щоб витримати грубе поводження, падіння і зберігання в надзвичайно нестійких кліматичних умовах
в трюмі океанського лайнера.
o Повітряний. Найбільш поширеним і ефективним методом перевезення вантажів є авіаперевезення. Є
дві категорії авіаперевезень: повітряні експрес – перевезення і повітряні фрахтові перевезення. Експресперевезення зазвичай швидші , як наслідок, дорожчі та включають у себе організацію трансферту в аеропортах,
щоб поставки можна було здійснювати за принципом «від дверей до дверей». Повітряні фрахтові перевезення
переважно застосовуються для транспортування сипучих вантажів на спеціальних призначених для цього
літаках з різним рівнем контролю температури і тиску [3].
Організація перевезень музейних цінностей, витворів мистецтва на міжнародні виставки потребує
значної підготовки, складається з ретельно продуманих етапів і керується правилами, яких необхідно
дотримуватися, якщо музей турбується про свої об’єкти. Кожна галерея, яка позичає свої виставкові об’єкти
для експозиції в інших місцях має відповідально підійти до процесу їхнього упакування і перевезення. До цього
варто залучити експертів, а також визначитися з типом транспорту, який найкраще відповідатиме вимогам
об’єктів, що перевозяться.
1. Procedures and conservation standards for museum collections in transit and on exhibition. Nathan Stolow /
The
guardian
of
cultural
property
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000468/046862eo.pdf 2. Packing museum objects: a collections care how to
guide.
Alex
Dawson,
Natasha
Hutcherson
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://sustainingplaces.files.wordpress.com/2013/10/packing-museum-objects.pdf 3. Handling and packing of museum
objects. Engr. Nimfa Rubias – Maravilla. New Zeland [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://cool.conservation-us.org/byauth/maravilla/handling.html
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОЇ ЛОГІСТИКИ
Еволюційно концепція логістики знайшла своє застосування в трьох напрямках: військовій,
підприємницькій (бізнес), гуманітарній. Та на сьогодні ці напрямки логістики уже достатньо вивчені та
апробовані, новою сферою зацікавлення є логістика, пов’язана із космосом.
Відповідно до досліджень громадської думки, багато людей мають велике бажання полетіти в космос. На
думку фахівців, це бажання може стати важливим джерелом подальшого розвиткукосмонавтики.Логістика
космосу включає, перш за все, транспортування людей та інших речей в космос або на навколоземну орбіту, що
іншим словами можна трактувати як космічний бізнес, який об’єднує в собі декілька напрямків. В даний час
єдиним пунктом призначення космічного туризму є Міжнародна космічна станція (МКС). Польоти
здійснюються за допомогою російських космічних кораблів Союз на Російський сегмент МКС. Для здійснення
таких польотів фахівці в області логістики повинні якнайточніше розрахувати траєкторію польоту, оптимальні
витрати, оскільки польоти в космос це задоволення не із дешевих (приблизна вартість космічного туру складає
30 – 40 мільйонів доларів) [3].
На сьогоднішній день набуло великого розповсюдження купівля інопланетних ділянок, власниками яких
уже стали майже 4 млн. жителів Землі з 180 країн світу [3]. За допомогою фахівців американського Інституту
космічних досліджень поверхня видимої сторони Місяця та інших планет була розбита на ділянки, кожна з яких
має свої власні чіткі координати і реєстраційний номер. Стандартний розмір місячної ділянки становить 1 акр,
це приблизно 40 соток. Так Деннісом Хоупом була створена реєстраційна база даних, аналогічна нашому
земельному кадастру. Кожна угода фіксується в головному офісі Місячного Посольства в США і їй
присвоюється реєстраційний номер. Продаж ділянки одночасно кільком особам виключена. Разом з Договором
(Сертифікатом) купівлі-продажу власник ділянки отримує карту поверхні планети із зазначеною на ній
ділянкою та бланк Конституції, що підтверджує його права, як нового громадянина Міжпланетної республіки.
Одна із російських космічних компаній під назвою «Орбітальні технології» сподівається до 2016 року
створити комфортабельний космічний готель для туристів. В першому модулі обсягом 20 кубічних метрів, який
компанія презентувала раніше, буде чотири кабіни із можливістю вмістити до семи пасажирів.Цей готель має
бути більш комфортабельним, аніж Міжнародна космічна станція, проте не розкішним, кажуть представники
компанії. Відвідувачам готелю доведеться користуватись вакуумними туалетами, замість душу чи ванни
обтиратися губкою та їсти космічну їжу[2].
Іншим напрямком в космічній логістиці є відправка в космос тривимірного принтера, який прибув на
Міжнародну космічну станцію 17 вересня 2014 року. 3D принтер функціонує в нульовій гравітації. Він був
встановлений для того щоб астронавти могли друкувати необхідні речі відразу і менше залежати від
поповнення запасів із Землі, що призводить до зниження транспортних витрат. 3D принтер допоможе уникнути
довгих очікувань вантажів і зробить перебування на МКС безпечнішим.
Ще одним напрямком є навігація з космосу, а саме система супутникової навігації та зв’язку
EutelTRACS, яка дозволяє відстежувати місцезнаходження автомобіля в реальному часі. Основною функцією
системи навігаціїстало оперативне керівництво комерційним вантажопотоком. EutelTRACS дозволяє
перенацілювати автопоїздпрямо на маршруті для виконання термінових замовлень, вказувати оптимальний
шляхруху, об’їжджати великі пробки, перевантажені прикордонні переходи і т.д.
Безперебійний супутниковий зв’язок дозволяє водіям ідиспетчерам спілкуватися в будь-якій точці
покриття супутників Eutelsat незважаючи напримхи погоди, в районах недоступних для стільникового зв’язку,
при природнихкатаклізмах. Можна вчасно повідомити про проблеми зі здоров’ям, стан вантажу,можливі
затримки, форс-мажорні обставини. Це в рази підвищуєефективність управління вантажоперевезеннями[1].
Дослідивши сучасні напрямки розвитку космічної логістики, можна сказати, що її подальший розвиток вкрай
важливий для людства, оскільки це дозволить досягти небачених вершин в науці та в галузі логістики зокрема.
1. Алекс Блазнів. Космічна система навігації для автомобілів EutelTRACS[Електронний ресурс] – Режим
доступу:
http://avtosovet.com.ua/avtoporada/kosmichna-sistema-navigaciyi-dlya-avtomobiliv-euteltracs
ДжессікаҐоллогер. Російська компанія планує створити готель у космосі [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.dw.com/uk/ 2.МатериализВикипедии. Лунное посольство [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/
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ЛОГІСТИКА ЯК МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
В умовах загострення конкурентної боротьби на внутрішньому і зовнішньому фармацевтичних ринках
вітчизняні суб'єкти фармацевтичного ринку всебільше уваги повинні приділяти проблемі
забезпеченняконкурентоспроможності лікарських засобів.Важливим резервом підвищення доступності ціни на
вітчизняні лікарські засоби є оптимізаціялогістичних витрат, що виникли в процесі управлінняпотоками
матеріально товарних цінностей (МТЦ) [2].
Рух МТЦ на прикладі ПАТ «Галичфарм» зображений на рис.1.
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Рис. 1. Рух МТЦ на ПАТ «Галичфарм» [Інформація ПАТ «Галичфарм]
На рис. 1 рухсировини і матеріалівпозначений
, напівпродуктів:
, готовоїпродукції:
весь рух ТМЦ супроводжуєтьсяінформаційним та фінансовим потоками.
Одним із найбільш важливих моментів у аналізі руху МТЦ на підприємстві є правильне відображення
логістичних витрат, які переважно носять слабоструктурований характер. Наприклад, на ПАТ «Галичфарм»
проблемо є те, що ВС сама приймає рішення по необхідній кількості для отримання/списання ненормованих ТМЦ, в
результаті чого відбувається отримання/списання більшої кількості ніж існує в цьому потреба. Відповідно не
обліковані ТМЦ знаходяться на виробництві протягом тривалого часу. Правильне відображення логістичних витрат
дає змогу виявити джерела надлишкових логістичних витрат, розробити програму оптимізації всіх логістичних
функцій через покращення функціональної ефективності управління логістичною системою.
Крім цього,в умовах високого рівня конкуренції на фармацевтичному ринку значної кількість
потенційних постачальників і споживачів лікарських засобів,специфічних особливостей фармацевтичної
продукції та умов її транспортування та зберігання, вимогдо виробництва та дистрибуції лікарських засобів іїх
соціальної значущості, суб'єктам фармацевтичногоринку необхідно враховувати ризики, пов'язані з
управлінням потоковими процесами, що є від’ємним елементом логістичної діяльності в фармацевтичному
секторі охорони здоров'я [2].
За даними [3] на рис. 2 представлена оцінка значущості ризиків управління матеріальними потоками у
фармації.
Ризик на стадії зовнішньоекономічної діяльності
8%
14%
Ризик на стадії складування
19%
Ризик на стадії транспортування
28%
Ризик на стадії закупівлі матеріальних ресурсів
31%
Ризик на стадії виробництва ЛЗ
Рис. 2. Оцінка значущості ризиків управління МП у фармації
Загалом, управління ризиком в галузях, які висувають особливі умови до складування і транспортування
товарів є особливо актуальним, а особливо у фармацевтичній галузі.
Досить загрозливими є склaдські ризики – псування чи зміна властивостей лікарського засобу внaслідок
недотримання умов збереження; неефективного управління складськими процесами; закінчення терміну
придaтності лікарського препарату. Недотримання належних умов складування чи транспортування може
призвести до втрати якісних характеристик лікарських засобів, наслідком чого є, з одного боку, загроза
здоров'ю чи навіть життю пацієнта, а з другого, загроза виникнення логістичного ризику для підприємства[1].
Отже, для того щоб фармацевтичні виробники могли забезпечити конкурентоспроможність лікарських
засобів, вони повинні приділити увагу правильному відображенню логістичних витрат під час руху МТЦ на
рахунках балансу та зменшити рівень управління ризиками матеріальних потоків у фармації. Для цього
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необхідно провести: перевірку оптимальності потоковими процесами (виявлення й аналіз його недоліків);
закупівлю ресурсів про запас; суворий контроль починаючи від закупівлі сировини та закінчуючи
відвантаженням готової продукції кінцевим споживачам; аналіз статистичної та бухгалтерської звітності.
1.Б. М. Паласюк Логістичний аудит в управлінні ризиком логістичних послуг на ринку препаратів
фармацевтичної промисловості // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. - №1 – С.197 201. 2. Сагайдак-Никитюк Р. В., Посылкина О. В., Козырева Е. В. Научно-практическиеподходы к
управлениюлогистическими рисками в фармации // БизнесИнформ. – 2014. – №5. – C. 161–166.3. СагайдакНікітюк Р. В. Обґрунтування підходів до оцінювання логістичних ризиків суб’єктами фармацевтичної галузі //
Бізнес Інформ. – 2014. – №12. – C. 333–338.
Герич О. І.
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ЛОГІСТИКА ХОЛОДНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
Сьогодні, на ринку України, присутні виробники і постачальники, а також логістичні оператори, які
здійснюють доставку продукції, більша частина якої має короткий термін зберігання. Основні групи товарів з
малим терміном зберігання – фрукти й овочі, м’ясо та птиця, риба й морепродукти, молочні продукти,
кондитерські вироби, хлібобулочні вироби, квіти, заморожені напівфабрикати тощо. Їх просування в ланцюгу
постачання потребує ретельного контролю температурного режиму для збереження їх харчових властивостей.
«Холодний ланцюг» характеризується тим, що кожному учаснику цього процесу необхідно отримати
підтвердження якості продукту, забезпечити йому належні умови, в тому числі температурні, підтвердити
документально забезпечення цих умов наступному учаснику.
Засобами температурного контролю можуть бути:
1. Якіпотребують джерела живлення: використовується механічне охолодження(наприклад, ThermoKing,
Carrier) в 50% всіхрефрижераторних вантажів, що перевозяться у світі; нагрівач; димар.
2. Які не потребують джерела живлення:сухий лід; мокрий лід; гель пакети; евтектичні плити; рідкий
азот; ізотермічні ковдри; пінополістиролові контейнери.
Організація холодильних ланцюгів поставок складається з наступних етапів [1]:
- підготовка відвантаження. Пристрої для холодного ланцюга, як правило, розробляються таким чином, щоб
підтримувати постійну температуру для того щоб уникнути необхідності доводити вантаж до бажаної температури;
- вибір виду транспорту. Залежно від відстані між країнами походження та призначення, розміру і ваги
вантажу, зовнішньої температурного середовища і ступеня залежності від фактора часу;
- «остання миля». Необхідно виконувати вимоги прийому і здійснити кінцеву передачу вантажу в сховище;
- гарантія збереження якості. Повідомляти дані з температурних датчиків і розумних пломб;
- митні процедури. Потрібно знати митні процедури, щоб уникнути затримки.
У світі існує чимало цікавих технологій для моніторингу температури зберігання товару. Наприклад, за
допомогою технології температурного нагляду OnVu®, впровадженої у співпраці з партнерами – компанією
BASF та ТОВ “Глобинський м'ясокомбінат”, «МЕТРО Кеш ендКері Україна» демонструє своїм клієнтам
неперервність холодного ланцюга і тим самим гарантує свіжість продуктів харчування, що продаються в
торговельних центрах компанії[2].
Є набагато дешевший спосіб забезпечити гарантії якості заморожених та охолоджених продуктів —
дотримання єдиних «холодних» стандартів для всіх операторів, які є в цьому сегменті ринку, — починаючи від
виробника й закінчуючи магазином. Дані стандарти прописані в наказі Міністерства транспорту України «Про
затвердження Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні».
«Холодна логістика» порівняно молодий вид бізнесу вУкраїні. Галузь слабо розвинена й її послуги не
користуютьсяналежним попитом через високу вартість створення логістичнихоб'єктів, відсутність достатньої
державної фінансової підтримки, що обмежує можливості застосування повною мірою ефективних сучасних
матеріалів і устаткування. Тому для безперебійного функціонування холодного ланцюга поставок потрібно:
розроблення, впровадження та контроль за дотриманням єдиних стандартів, процедур і правил упаковки,
зберігання та перевезення охолоджених і заморожених товарів; застосування й поширення передового
міжнародного й вітчизняного досвіду в логістиці охолоджених і заморожених товарів для підвищення
ефективності роботи кожної з ділянок ланцюга постачання; забезпечення прямого доступу до інформації про
потреби й можливості ринку холодильного устаткування й логістичних послуг для охолоджених і заморожених
товарів в Україні та за кордоном; приведення українських норм ветеринарного, санітарного й екологічного
контролю в сфері логістики охолоджених і заморожених товарів у відповідність до міжнародних стандартів;
створення Національного центру експертизи якості логістики охолоджених і заморожених товарів.
1. Mid Level Management Course for EPI Managers, Module 8: "Cold Chain Management", World Health
Organization, 2004. 2.«МЕТРО Кеш енд КеріУкраїна [Електронний ресурс]. – Режим доступу до публікації:
http://www.metro.ua/public/OnVu_METRO_ua.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНІСТЬ ФІРМИ UPS
Сьогодні послуги експрес-доставки є одним з сегментів світового транспортно-логістичного ринку, який
найбільш стрімко розвивається та демонструє щорічний приріст товарообігу на рівні 30-35%. Попит на послуги
перевізників обумовлюється глобалізаційними процесами, розвитком економіки країн, зростанням загального
рівня платоспроможності, як населення, так і комерційних структур та підвищення популярності ринку
Інтернет-торгілі (e-commerce). Підприємства, щоб бути успішними, повинні враховувати кращий досвід
провідних гравців даного ринку, яскравим прикладом якого є діяльність фірми UPS.
Система фірмиUPS в основному спрямована на обслуговування підприємств, оскільки 80% об’єму
поставок здійснюється за принципом«b-2-b». UPS покладається на свою систему дистрибуції. Саме надійність
та ефективність є ключовими питаннями у створенні та управлінні системами розподілу вантажних перевезень.
Фірма має свої центри, куди надходять усі вантажі. Система дистрибуції фірми включає функції:
1) Консолідація. Перший крок включає сортування вантажів по автомобілях відповідно до визначеного
маршруту. У вантажівці водій має доступ до ручного комп’ютерного пристрою (DIAD), що дозволяє перевіряти
інформацію про кожен пакунок і його доставку. Це важливо для відстеження вантажу або для того, щоб бути
попередженим про будь-яку незаплановану зміну дорожньої ситуації. Вантажі потім збираються в найближчий
дистрибуційний центр.
2) Розподіл. За допомогою цієї функції вантажі відправляються від одного дистрибуційного центру до іншого.
Режим перевезення, залежно від відстані, може бути як землею, так і повітрям. Як правило, вантажівки
використовуються для відстаней менш ніж 600 км. Найбільшим вузлом повітряних поставок єцентр
розподілуUPSWorldport площею 5,2 млн. кв. м., який розташований у Луїсвіллі, штат Кентуккі. Основним наземним
вузлом компанії UPSє Чикаго, який є водночас найбільшим центром розподілу в Сполучених Штатах Америки.
3) Фрагментація. Функція, зворотна до консолідації. Вантажі повинні бути доставлені до кожного пункту
призначення.
В останні роки фірмаUPSсконцентрувала свою увагу на роботі веб-сайту UPS, який є одним з найбільш
відвідуваних комерційних сайтів в Інтернеті і отримує в середньому 18500000 запитів на день. Фірма значно
розширила свою діяльність за допомогою онлайн-управління вантажами, де клієнти можуть використовувати
Інтернет, щоб відстежувати поставки і знати в який час можна забрати свій вантаж. Теоретично, UPSможе
доставити вантаж в будь-яку точку світу від 24 до 48 годин, тільки єдиною перешкодою для користувача є
процедуриотримання товару в країні отримувача.
Всі основні міжнародні режими транспортування були інтегровані в стратегії розподілу UPS.Наприклад,
фірматакож стала провідним у світі судноперевізником, що дозволяє замовити великі обсяги слотів на
контейнеровози, які потім можуть бути використані для забезпечення потреб у мобільності вздовж основних
світових торгових шляхів. Це стало гарним прикладом фірми, яктретьої сторони логістичного процесу, яка
використовує свою існуючу інфраструктуру та можливості управління, щоб розширити нові можливості
бізнесу. Фірма розробила стратегічні альянси з найбільшими виробниками та дистриб'юторами, де UPS бере на
себе управління всім ланцюгом поставок. Навіть великі транснаціональні корпорації мають труднощі
управління з їхніми складнимиланцюгами поставок, оскільки глобалізація надзвичайно розширила свою
довжину і складність.
На початку 2000 року, UPSLogisticsстворила стратегічний альянс з відомою фірмою «Ford» та почала
займатися розподілом всіх транспортних засобів, вироблених в Північній Америці, від заводів до дилерів. Мета
полягає у скороченні на 40% часу, необхідного для таких поставок, в основному через оптимізацію залізничних
і автомобільних перевізників і, таким чином, зменшується час на транспортування, розподіл та складські
витрати. Аналогічні угоди були досягнуті з HewlettPackard, Nike і Nokia, де UPSLogisticsзаймається частиною,
якщо не цілим ланцюгом поставок [1].
У своїй діяльності UPSвикористовує програму«ORION» - оптимізаційне маршрутне програмне
забезпечення, яке дозволяє більш ефективно планувати маршрути перевезень. У 2014 році водії, яким маршрут
руху був складений за допомогою«ORION», щодня скорочували 6-8 миль, що призводило до зниження
споживання палива і викидівшкідливих речовин. Такі технології «ORION», як розширене GPS і автомобільні
датчики допомагають збирати дані, пов'язані з маршрутами автомобіля, продуктивністю і безпекою водія, а
потім використовувати ці дані як входи в системі «ORION».До кінця 2016 року планується, що програма
«ORION» буде повністю розгорнутою. Таким чином UPS плануєдосягнутизменшення маршрутів на 100 млн.
миль на рік, економії 10 млн. галонів палива та зменшення викидів СО2 на 100 тис. тонн на рік [2].
Логістична система, розроблена UPS протягом багатьох років, показує високу ефективність розроблених
заходів, а кращий досвід фірми може бути впроваджено у діяльність вітчизняних експрес-перевізників та інших
учасників ланцюгів поставок.
1. Dr. Jean-PaulRodrigue. UPS: Logistical Management of Distribution Networks // Режимдоступу:
https://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/appl5en/ch5a2en.html 2. UPS Corporate Sustainability report. – 2014. –
С. 45.
184

Горват В. Ю.
ЛОГ-41
Науковий керівник – к.е.н., доц. Гринів Н. Т.
АДРЕСНА СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ
ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТА
Роль складу в роботі сучасної дистрибуційної компанії важко переоцінити. Склад – це основне виробниче
відділення компанії і від його роботи, у значній мірі, залежить конкурентоспроможність будь-якої дистрибуційної
компанії. Якщо для фірми пріоритетом є покращення обслуговування клієнта, то одним з перших кроків до цього
буде оптимізація роботи складу. Це дозволить не тільки зменшити витрати праці на формування замовлень клієнтів
та своєчасність їх комплектації, але і збільшити якість скомплектованих замовлень.
Основними завданнями будь-якого складу є[1]:прийом товару та розміщення на складі;зберігання товару
без втрати споживчих якостей;своєчасна та якісна комплектація замовлень;«прозорість» і можливість
проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.
Для ефективного вирішення перерахованих завдань і застосовується адресне зберігання на складі.
Адресне зберігання на складі – це автоматизований процес оптимізації розміщення товару на складі з
урахуванням характеристик складу (розміри, кількість місць і т.д.) і товару (розмір, тип, умови зберігання), а
також системне управління завантаженням / відвантаженням товару[3].
Для складу, який має адресну систему зберігання характерні такі процеси[3]:
−
прийом товару – прийом, перевірка відповідності поставки супровідним документам, перевірка
цілісності товару;
−
зберігання товару – визначення локацій для товару, сортування, побудова оптимальних маршрутів,
розміщення товару в зоні зберігання;
−
відвантаження товару – вибір товару із зони зберігання, комплектація і упаковка, контроль відвантаження;
−
внутрішньоскладські переміщення;
−
інвентаризація – в зонах зберігання необхідно передбачити можливість проведення інвентаризації.
Всі вищеперераховані процеси відбуваються при безпосередньому застосуванні адресної системи.
В цілому адресний склад складається з 3-х основних зон (рис.1):
Зона завантаження

Зона зберігання

Зона відвантаження

Рух товарного потоку
Розвантаження товару,
контроль та розпакування
вантажу, попереднє
сортування і призначення
локацій для завантаження
товарів у зону зберігання

Тут товар зберігається в спеціальних
складських осередках – склад ділиться
на поверхи, зони зберігання: зона
ділиться на ряди / проходи стелажів
(палет), номери стелажів, номери
полиць, номери осередків зберігання.

Комплектація
замовлень для
відвантаження,
сортування, контроль і
упаковка товару для
відвантаження.

Рис.1. Основнізони складу
При адресному зберіганні складська територія поділяється на окремі ділянки, яким присвоюється адреса
– створюється топологія складу. При цьому будь-яка виділена ділянка називається коміркою, яка має чіткі межі
[2]. Далі комірки кодуються, а на підприємстві створюються правила розподілу вантажів, що надійшли на місця
зберігання. Таким чином, кожна нова партія потрапляє за своєю адресою, де її легко знайти.Також
враховуються терміни придатності, умови зберігання та розміри продукції.
Технологія адресного зберігання дозволяє скоротити залежність фірми від «людського фактора», а також
виключити ризик втрати товарів.
Отже, вигоди для підприємства від впровадження адресного зберігання є такі:
−
більш раціональне використання та систематизація території складу;
−
скорочення залежності від співробітників складу, підвищення ефективності їх роботи,
взаємозамінність у разі необхідності;
−
підвищення рівня клієнтського сервісу за рахунок оперативної і безпомилкової комплектації замовлень;
−
прискорення інвентаризації, зведення до мінімуму пересортиці, помилок і втрат;
−
спрощення роботи персоналу;
−
можливість повного контролю над роботою складу.
Така технологія роботи адресного складу даєкерівництву підприємства інформацію про залишки,
можливість планувати закупівлі та ефективно управляти запасами, що дозволяє підвищити ефективність
діяльності фірми загалом та досягти високого рівня обслуговування споживачів.
1.Кальченко А. Г. Логістика[Електронний ресурс] : Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - Режим доступу:
http://studentbooks.com.ua/content/view/126/76/1/42/ 2. Носов Д. Адресний склад: для кого підійде, як впровадити
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і який підхід для зберігання товарів вибрати[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://efsol.ru/
articles/address-storage.html 3.Сергійчев А. Адресний склад. Організація зберігання та основні
переваги[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.6pl.ru/Vlad_st/adres_st.htm
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СИСТЕМА КРОС-ДОКІНГУ В ЛАНЦЮЗІ ПОСТАВОК. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Обсяги поставок, які управляються безпосередньо роздрібною компанією, постійно зростають. Сьогодні
обсяг товарів, що потрапляють у магазини в результаті доставки «від складу виробника», становить 9%, а через
кілька років за всіма прогнозами ця частка становитимебільш як 20%.
У сучасних умовах функціонування економіки майже всі підприємства використовують у своїй
діяльності склади. Але обслуговування складських приміщень, утримання персоналу та устаткування потребує
великих витрат, що значно збільшує собівартість продукції. Останнім часом серед різноманіття складських
технологій все більше звертають увагу на крос-докінг, що дозволяє підвищити ефективність управління
товарорухом, особливо швидкопсувних товарів.
Крос-докінг (англ. Cross — безпосередньо, перетинати, англ. Dock — док, вантажна платформа,
стикування) – це процес приймання та відвантаження товарів і вантажів через склад напряму, без розміщення в
зоні довготривалого зберігання. Крос-докінг є сукупністю логістичних операцій всередині ланцюжка поставок,
завдяки яким відвантаження зі складу і доставка товарів максимально точно узгоджуються за часом. В
результаті продукція доставляється за мінімальний термін.
Крос-докінг відбувається в один або два етапи:
— одноетапнийкрос-докінг – відправник адресує вантаж визначеному отримувачу, і вантаж проходить
через склад як окреме замовлення, без змін;
— двоетапний крос-докінг – партія вантажу надходить на склад в якості логістичної одиниці, проходить
переформування – або поділяється на дві групи для доставки в різні точки, або збирається в єдиний блок
(логістичну одиницю) разом з іншими частинами цього ж замовлення [1, с. 264].
Для того, щоб крос-докінг був належним чином організований, необхідні наступні елементи для його
застосування: 1) проектування ділянки естакади і її пропускної здатності; 2) контроль і координація руху
транспорту (організація роботи на майданчику); 3) оснащення складської будівлі; 4) інформаційне забезпечення
[1, с. 265].
На практиці, для ефективної роботи за технологією крос-докінга повинні бути створені всі умови. Поперше, між відправником, складом і отримувачем повинна бути чітка взаємодія, адже всі партії вантажу
повинні прибути на склад в обумовлений час, правильно упаковані і промарковані. По-друге, має бути високо
розвинена транспортна інфраструктура, для того, щоб мати змогу одночасно обслуговувати велику кількість
замовлень. Якщо розглядати крос-докінг на рівні міжнародної співпраці, то без відкритого доступу до
інформації про ситуацію на світових ринках, без узгодженої роботи митних і прикордонних служб, то про
досконалу систему функціонування технології крос-докінг не йде і мови.
Технологія крос-докінг досить успішно застосовується як потужними міжнародними компаніями, так і
локальними фірмами, що тільки розпочинають свою діяльність. Наприклад, провідні транспортно-логістичні
компанії Aramex та UPS, що надають широкий спектр експрес-послуг, завдяки застосуванню крос-докінг
спромоглися значно скоротити терміни та загальну вартість поставок, тим самим відкривши собі шлях до
світового лідерства.
Серед національних компаній слід відмітити компанію «Рабен Україна», що є представництвом
RabenGroup (Нідерланди). Саме вона однією із перших ввела технологію крос-докінг і успішно користується
нею вже більше 10 років. Як стверджує директор «Рабен Україна» Анджей Козловскі, в останні роки
відбувається вдосконалення процесу застосування крос-докінг, що вже дало значні результати: ефективність
роботи по терміну обробки вантажів зросла на 30%, а по операційним можливостям – на 140%.Також директор
компанії ColliersInternationalпідтверджує, що використання такої технології свідчить про ріст українського
ринку складської нерухомості.[2].
Тож, крос-докінг – це прогресивний, ефективний і логічно правильний спосіб організації процесу руху
вантажів. Застосування крос-докінгу є передумовою для оптимізації діяльності компанії і зменшення витрат
коштів та часу при здійсненні поставки товару. Дана технологія швидкими темпами починає завойовувати як
світовий, так і вітчизняний логістичний простір, пропонуючи компаніям широкі можливості та переваги перед
конкурентами.
1. Петриковець О. В. Скорочення витрат на складську логістику в системі «cross-docking» / О. В.
Петриковець, А. І. Кириченко, О. Г. Стрелко, О. А. Горецький // Збірник наукових праць Державного економікотехнологічного університету транспорту. Сер. : Транспортні системи і технології. — 2012. — Вип. 20. — С.
262-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_tsit_2012_20_40.pdf; 2.Тренінговий центр
TradeMasterGroup. «РабенУкраина» открыла первый в Украинепрофессиональныйкросс-док [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.trademaster.ua/logistic/1370;
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АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
В УПРАВЛІННІ ПОСТАВКАМИ
Важливу роль в управлінні поставками підприємства відіграє контроль асортименту. Саме тому
організація роботи складу – один із ключових моментів підвищення ефективності управління ланцюжками
поставок. Покращити роботу складу може застосування новітніх технологій, таких, як радіочастотна
ідентифікація (RFID) – технологія автоматичної безконтактної ідентифікації об’єктів за допомогою
радіочастотного каналу зв’язку.
Історія використання RFID для управління ланцюжком поставок почалася в 1997 році,коли
співробітнику фірми Procter&GambleКевінуЕштону прийшла ідея розміщати на товарах теги RFID. Йому
вдалося переконати свою фірму, а також таких "важковаговиків", як Wal-Mart, Coca-Cola,
Johnson&Johnson,Unilever, HomeDepot, PepsiCo, що ідея має майбутнє. На базіМассачусетського технологічного
інституту була створена лабораторія, яку назвали Auto-IDCenter і керівником якоїстав КевінЕштон, з
дослідження питань застосування та вироблення стандартів RFID для управління ланцюжкомпоставок. У кінці
жовтня 2003 року розроблена технологія була передана EPCglobal – організації, яка стала відтеперкерувати і
розвивати стандарти RFID [1].
Загальний принцип роботи RFID-системи досить простий. У системі завжди є три основних компоненти:
це зчитувач (рідер), ідентифікатор (карта, мітка, брелок, тег) і комп’ютер.
На сьогоднішній день на підприємствах в основному застосовуються дві технології управління бізнеспроцесами: штрихкодування і RFID. Однак система штрихкодування не вирішує проблем актуальних на
сьогоднішній день. І тому на зміну їй приходить технологія наступного покоління – RFID.
Застосування RFID дозволить знизити витрати на транспортування та дистрибуцію, оптимізувати ціни,
мінімізувати запаси товарів, що погано продаються, і скорочувати витрати на їх зберігання [2].
Основні етапи ланцюга управління поставками, на яких може використовуватись RFID(табл.1) [3].
Таблиця 1
Використання RFID у ланцюжку поставок
Сфера застосування
Виробництво
Розподіл
Поставки
Роздрібна торгівля
Після продажне
обслуговування

Мета використання
Економія часу при збиранні
Автоматизація на нижніх рівнях та відстеження деталей
Автоматизація на нижніх рівнях
Автоматизація поставки
Контроль за крадіжками
Відстеження поставок
Захист від підробок
Природній спад
Нестача запасів на полицях
Повернення дилеру
Утилізація

Переваги, які RFID дає при використанні в ланцюжках поставок:
1) підвищення ступеня прозорості ланцюжка;
2) зниження витрат і збільшення швидкості обороту;
3) удосконалення процесу збору даних [4];
4) відстеження термінів придатності продуктів;
5) підвищення рівня безпеки;
6) можливість для виробників утримувати своїх клієнтів [5].
Отже, RFID – це новий інструмент, який дозволить вивести управління ланцюгами поставок на новий
рівень,здатний вирішити багато проблем, ще не спроможне вирішити штрихкодування[6].
1. Историография радиочастотной идентификации (RFID) // Современные наукоемкие технологии. –
2009. – № 8. –С. 224. 2. Технология RFID: реалии и перспективы // Компоненты и технологии. – 2003. – № 4. –
С. 156. 3. Радиочастотная идентификация: новыевозможности известной технологии // Электроника: Наука,
Технология, Бизнес. – 2006. – № 2. – С. 67. 4. Анализ перспекти в применениятехнологии RFID для задач
управления поставками и складскими ресурсами // T-Comm. – 2009. – № 6. – С. 186.5. Технология RFID. Опыт
использования и перспективне направления // Компоненты и технологии. – 2005. – № 9. – С. 357. 6. Технологии
в
мире
автоматической
идентификации
[Электронныйресурс]
Режимдоступу:
http://www.datakrat.ru/tehnologii.html.
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ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАЧАНЬ:
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА
Сьогодні впровадження концепції відповідального управління ланцюгами постачань, в рамках
корпоративних стратегій та політики соціальної відповідальності компанії, стає основоположним для
керівників компаній. Сучасні вимоги відповідального ведення бізнесу сприяють активному впровадженню
корпоративних кодексів, стандартів та принципів з акцентом на відповідальний ланцюг постачання та
міжнародні соціальні ініціативи.
Ланцюг постачання являє собою об’єднання бізнес-процесів на підприємстві від моменту надходження
сировини на виробництво і до отримання товару чи послуги кінцевим споживачем. Він включає в себе безліч
ланок, які пов’язані інформаційними, фінансовими та товарними потоками. Такі ланки можуть належати як до
одній компанії, так і ділитися між компанією та її контрагентами (клієнти, постачальники, дистриб’ютори).
Умовою покращення ланцюга постачання є оптимізація управління ним, що забезпечить
конкурентоспроможність ланок ланцюга та підсилить їхні переваги. Управління ланцюгом постачання являє
собою певний підхід до розроблення функціональної стратегії, методу прийняття рішення, оптимальне
керування ресурсами компанії та реалізація вже діючих процедур і методів роботи.
Із виникненням управління ланцюгами постачань, як сфери діяльності, виникають і певні соціальноетичні та екологічні норми її застосування, що призводить до швидкого розвитку концепції відповідального
управління ланцюгами постачань із сучасними підходами, системами, стратегіями та інструментами впливу [1].
Відповідальнеуправління ланцюгами постачань є комплексним процес управління, який призначений
мінімізувати негативний вплив виробничого процесу на навколишнє середовище, забезпечити дотримання прав
та умов праці для персоналу, а також сприяти підвищенню якості продуктуу відповідності з міжнародними
стандартами [1]. Завдяки впровадженню концепції відповідального управління ланцюгами постачань компанії
засвідчують свою швидку адаптацію до сучасних вимог бізнес-середовища та формують позитивне сприйняття
до свого продукту.
Ключовим напрямком сучасної концепції управління ланцюгами постачаньє степінь, в якій організації
керують своєю корпоративною соціальною відповідальністю.Це передбачає забезпечення постачальників та
дочірніх фірм гарантією здоров'я та безпеки на роботі, дотримання прав, а також забороняє використовувати
дитячу та примусову працю.
Відповідальне управління ланцюгами постачань регулюється соціальним аудитом, системою оцінки
екологічного та соціального впливу цілого ланцюга постачання, системою маркування та сертифікації
продукції. Інструментом відповідального управління ланцюгом постачання є корпоративний кодекс етики
постачальників, соціальна звітність за показниками відповідального управління [1].
Процесом формування концепції відповідального управління ланцюгами постачань є визначення рушіїв
соціальної відповідальності бізнесу. До основних рушіїв слід віднести управління ризиками бізнесу,
підвищення ефективності та створення продукції, що відповідає очікуванням [3]. Також впровадження
відповідального управління ланцюгами постачань залежить від дій уряду, політики держави, наприклад
створення і забезпечення адекватного законодавства про соціальні та екологічних проблеми країни, і, можливо,
залучення інших зацікавлених сторін. Відповідальне управління ланцюгами постачаньзалежить від
можливостей працівників та громад у вирішенні питань, які потребують вдосконалення та оптимізації, до
прикладу недосконалі механізми розгляду скарг [2].
Отже, впровадження концепції відповідального управління ланцюгами постачань сьогодні є невід’ємною
частиною роботи та співпраці сучасних компаній. Це надає змогу виробничим підприємствам, співпрацюючи з
постачальниками, стимулювати їх до впровадження власнихсоціальних стандартів відповідального ведення
бізнесу та одночасно дотримуватись існуючих вимог бізнес-партнерів.
1.Воробей В., Відповідальне управління ланцюгами постачань/Воробей В., Данилюк А., Журовська І.
//Брошура. – Theglobalcompact.- 2011. – С. 24. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.svb.org.ua/sites/ default/files/responsible_supply_chain_final.pdf2.Марджон О., Відповідальність
управління ланцюгами постачання/ MarjonvanOpijnen, JorisOldenziel// Стаття. – 2011.– С. 13. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://respect-practices.com/attachments/article/426/final_rscm_report-11-04-12_en.pdf
3.Корпоративна соціальна відповідальність Дослідження відповідального управління ланцюгами поставок /
Стаття. – 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=331&newsId=1014&furtherNews=yes
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ОСОБЛИВОСТІ «ЗЕЛЕНОЇ» ЛОГІСТИКИ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ
ТРАНСПОРТІ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Все частіше екологічні проблеми висвітлюються не в контексті прогнозів чи теоретичних викладок, а як
реальні причини тих чи інших проблем. В результаті цього набирають актуальності так звані «зелені» напрямки – ті
методи і технології, що направлені на зменшення негативного впливу на екологію. Позитивний ефект від
впровадження ідей цих напрямів має конкретне матеріальне відображення, що часто виступає контраргументом
необхідності їх застосування, але з іншого боку вони є вкладом у майбутнє і в певній мірі дозволяють покращити
імідж тих галузей, де вони впроваджуються. У зв’язку з цим виділяють окремий напрямок «зеленої» логістики, що
передбачає перетворення логістичних стратегій та процесів відповідно до ресурсозберігаючих, енергоефективних та
природоохоронних технологій [1]. Впровадження ідей цього напрямкудає змогу досягнути балансу між економічною
та екологічною ефективністю, тому застосування екологістики сьогодні набуває особливої актуальності.
У світі залізничний транспорт вважається порівняно екологічним. Існує навіть окремий напрямок «зеленої»
логістики, що передбачає відмову від використання автотранспорту для перевезення ресурсів на великі відстані[2].
Тим не менш, з точки зору екології в умовах сучасної України залізничний транспорт - один з найбільших
забруднювачів навколишнього середовища.Залізничні мережі, вантажні дистанції, велика кількість локомотивних і
вагонних депо будувались приблизно 40 років тому і зазвичай без дотримання встановлених екологічних вимог, а
отже давно потребують модернізації. Також ризиковим є використання старих локомотивів, вагонів-рефрижераторів
з великою кількістю фреону, відсутність якісного контролю палива та рівню викиду СО [2].
Методи екологічного керування містяться в міжнародних стандартах якості, зокрема у 2006 р. в Україні
на залізничному транспорті було введено в дію ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного управління.
Найбільш небезпечними з екологічної точки зору об'єктами залізничного транспорту є пункти
дезінфекції вагонів що призначені для перевезення тварин і біологічно небезпечних речовин, локомотивні та
вагонні депо, рухомий склад, що перевозить нафтопродукти й вибухові речовини тощо.
Не варто забувати і про небезпечний вплив залізничного транспорту через вібрації, шум, електричні та
електромагнітні поля [2].
Існує ряд технологій, які вже використовуються на залізницях світу,направлених на підвищення
енегроефективності з врахуванням екологічних аспектів. Прикладом може бути японська залізнична компанія
JR East, яка використовує наступні елементи екологістики:
1. Міні-паркана даху станційної будівлі, озеленення дахів навісів над платформами і підпірних стінок.
2. Очистка і повторне використання води , наприклад дощова вода, а також та, що використовувалась для
миття рук .
3. Використані паперові білети та газети збираються і використовуються для отримання туалетного
паперу і гофрокартону.
4. Відмова від паперового докуметообігу, а також розподіл сміття ще у корзині на горючі матеріали,
придатний для переробки папір і негорюче сміття.
Такі незначні з першого погляду заходи в цілому в межах підприємства дозволяють отримати вагомі
результати.
Більш кардинальним способом покращити екологічні показники, а також підвищити ефективність
доставки вантажів і перевезення пасажирів, могло б бути впровадження поїздів на магнітній подушці [1]. Ці
поїзди не тільки рухаються швидше, вони є значно привабливішими у плані «зеленої» логістики. Прикладом
може бути поїзд типу Maglev, що активно використовується в Китаї. Розраховано, що на перевезення одного
пасажира таким поїздом використовується всього приблизно 2% того палива, що потрібно було б для
перевезення пасажира на таку ж відстань за допомогою автотранспорту. Крім того колеса цього поїзда
використовуються тільки під час розгону. Як результат, значно зменшуються витрати на обслуговування через
менші пошкодження рухомих частин, а також рівень шуму такого поїзда значно нижчий.
Якщо говорити, про контейнери для перевезення небезпечних речовин, а також вагони-рефрижератори,
то тут ефективним є впровадження системи контролю стану таких вагонів з дотриманням умов і термінів їх
експлуатації, а також перехід до сучасніших типів обладнання.
Підсумовуючи вище сказане, слід зауважити, що залізнична система України давно потребує
модернізації. Застаріле обладнання, старі колії, побудовані без дотримання сучасних показників якості,
недостатній рівень контролю – все це є проблемами, які варто вирішувати, а зважаючи на все більше
поширення ідей екологічної безпеки, технології і методи «зеленої» логістики можуть бути використані не
тільки для покращення поточної ситуації, але і для модернізації залізниці в майбутньому.
1. Фостолович В.А. Екологічні інновації – джерело ефективного управління підприємством / В.А.
Фостолович // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 3. – С. 179.[Електронний ресурс] // Режим
доступу:http://magazine.faaf.org.ua/content/view/7 2.Чеклов В. Ф.Передумови розвитку «Зеленої» логістики на
залізничному транспорті// В. Ф. Чеклов// ЖурналТехнологічний аудит і резерви виробництва .-2014.-№1.-С.4346.[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/peredumovi-rozvitku-zelenoyi-logistikina-zaliznichnomu-transporti.
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ OPT
Для ефективного використання усіх ресурсів підприємства використовують внутрішньовиробничі
логістичні системи, завданнями яких є ефективне управління матеріальними та інформаційними потоками не
тільки всередині логістичної системи, а й в рамках процесу виробництва. Існує безліч виробничих логістичних
концепцій, такі як MRP («планування потреб/ресурсів»), JIT («точно у термін»), KANBAN («карта») та інші [2].
В процесі їх розвитку та вдосконалення постійно намагались об’єднати певні ключові елементи кожної з
систем. Вважається, що найуспішнішою системною, яка утворилась в результаті об’єднань елементів стала створена
внутрішньологістична система OPT (OptimizedProductionTechnology– оптимізована виробнича технологія).
Початком розроблення цієї логістичної системи стала праця Голдрата М. Еліягу та Дж. Кокса «TheGoal: A Process of
Ongoing Improvement». Пізніше ОРТ була оптимізована та удосконалена ізраїльськими та американськими вченими.
Основним принципом системи ОРТ є виявлення у виробництві «вузьких» місць, або, за термінологією творців
– критичних ресурсів і запобігання їх виникненню. Темпи розвитку виробничої системи прямо залежать від
ефективності використання критичних ресурсів, тоді як некритичні ресурси майже не мають впливу на
функціонування системи. Розробники системи стверджують, що втрати критичних ресурсів будуть негативно
впливати на виробництво, а економія зусилля персоналу при виконанні «некритичних операцій» не дає реальної
користі з огляду на кінцеві результати [3].Підприємства, які використовують систему ОРТ не намагаються
забезпечити повне завантаження працівників, які зайняті на некритичних операціях, оскільки інтенсивне
використання праці цих робітників може призвести до зростання незавершеного виробництва та інших наслідків.
Частина західноєвропейських фахівців вважає, що ОРТ - це по суті комп’ютеризований варіант системи
KANBAN. Та між ними є істотна різниця, система ОРТ запобігає виникненню «вузьких» місць у логістичному
ланцюзі «постачання – виробництво – збут», а система KANBAN ефективно усуває вже існуючі «вузькі» місця.
Основним принципом ОРТ є виявлення у виробництві вузького місця або критичних ресурсів. Це можуть бути:
запаси сировини і матеріалів; машини й устаткування; технологічні процеси; персонал[3].
У внутрішньологістичній системі ОРТ в автоматизованому режимі вирішуються завдання оперативного й
короткострокового управління виробництвом, наприклад, формування виробничого графіка на один день, тиждень
тощо. Для розроблення оптимального графіка, використовуються критерії забезпеченості замовлень сировиною та
матеріалами, мінімуму оборотних засобів у запасах, гнучкості. Для того, щоб скласти графіки з бази даних системи
ОРТ на ЕОМ використовуються три масиви: «Замовлення», «Технологічні карти», «Ресурси». Після обробки даних
на ЕОМ на друк видяється ряд машинограм, у тому числі «Графік виробництва», «Потреба в сировині та
матеріалах», «Щоденний звіт майстра цеху», «Стан складського запасу» [1].
Систему ОРТ використовують понад 20 корпорацій, які входять до рейтингу 500 найбільших
підприємств США, такі як «Форд», «РКА», «Дженерал Електрик» та інші. У великобританії цю систему
використовують такі відомі фірми. Як «БрітішАероспейс», «ПеркінсЕнфінс», «Брітіш Стіл», в Нідерландах –
«Філіпс». Досвід цих та інших підприємств показує, за допомогою системи ОРТ випуск продукції збільшився
приблизно на 10%, при цьому зменшивши виробничий запас на 20%, при незмінних основних фондах.
Отже, ефект системи ОРТ полягає у збільшенні виходу готової продукції, зниженні виробничих і транспортних витрат, зменшенні обсягів незавершеного виробництва, скороченні виробничого циклу, зниженні потреби в
складських і виробничих площах, підвищенні ритмічності відвантаження виготовленої продукції замовнику.
1. Тімоті Д. Фрай, Джеймс Ф. Кокс, Джон Блекстоун Аналіз і обговорення оптимізованої технології
виробництва програмного забезпечення і його використання / TimothyD/ Fry, JamesF. Cox, JohnBlackstone.,
Ananalisysanddiscussionoftheoptimizedproductiontechnologysoftwareanditsuseт// Стаття. – 2009. – С.12.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.19375956.1992.tb00355.x/abstract 2.Дудар Т. Г., Основні логістичні концепції/ Дудар Т. Г., Волошин Р. В. // Книга. –
Основи
логістики
–
2012.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://pidruchniki.com/1594102450919/logistika/kontseptsiyi_logistiki#421 3. Ларіна Р. Р. Логістика
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://readbookz.com/books/24.html.
Новодська Н. І.
ЛОГ-41
Науковий керівник – к.е.н., асист. Маргіта Н.О.
РОЗВИТОК ЛОГІСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ
В умовах інтенсивного розвитку світових торговельно-транспортних відносин, актуальним постає
питання підвищення ефективності використання транспортної інфраструктури України. Зважаючи на досвід
розвинених країн у розвитку логістичної інфраструктури, основним завданням на найближчі роки постає
питання створення транспортно-логістичних кластерів у певних областях України.
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Кластеризація є невід’ємною рисою ринку логістичних послуг ЄС, а через транскордонні регіони,
сформовані між ЄС та Україною, проходить більшість транспортних комунікацій і важливих транспортних
коридорів, що сполучають ЄС із країнами Східної Європи та Азії. Загалом на території Європи діє близько 25
базових (основних) логістичних кластерів та 60 другорядних логістичних кластерів [1].
Розвиток транспортно-логістичного кластеру здійснюється на основі укладання партнерських угод між
різними галузями транспорту в рамках кластеру для надання комплексних послуг споживачам, розробки схеми
взаємодії між ними, створення єдиної логістичної бази даних для оптимального вибору маршрутів перевезення
вантажів та пасажирів і аналізу всіх наданих транспортних послуг, створення і розвитку єдиної транспортної
інфраструктури [2].
У таблиці 1 наведені два існуючі на сьогоднішній день транспортно-логістичні кластери в Україні та їх
особливості.
Таблиця 1
Характеристика транспортно-логістичних кластерів України
Назва транспортнологістичного кластеру

РегіонУкраїни

Співпраця

Закарпатський

Закарпаття

Охоплює
території:
Регіон СаболчСатмар-Берег
(Угорщина);
-Кошіцький край
Словаччини;
-район Сату-Маре
Румунії

«Південні ворота України»

Херсонська
область

Європа, Азія,
США.

Особливості
-поширюється на 4 транскордонні регіони міжУкраїною
та ЄС;
- логістичний центр Загонь;
- Західно-Український логістичний центр на ЧопськоЗахонському транспортному вузлі;
- потужний транспортний вузол Чоп-Мукачево-БатєвоУжгород;
- розгалужена мережа транскордонної транспортної
логістики;
- 6 міжнародних та 4 міждержавні залізничні і
автомобільні переходи, міжнародний аеропорт.
- вихід в Чорне та Азовське моря;
- важливі залізничні, річкові та повітряні шляхи;
- перетин транзитних коридорів (Євроазійського,
Критського, коридор Балтика-Чорне море);
- перетин національних і міжнародних морських шляхів
Азово-Чорноморського басейну;
- 3 морські та 7 річковихпортів;
- Міжнародні аеропорти м. Херсон і м. Скадовськ.

Джерело: Власне опрацювання.
Концепцію об’єднання інтеграційних зусиль через кластери використовують інші регіони, зокрема
Запорізька область, яка характеризується наявністю Придніпровської залізничної дороги, морських та річкових
портів, двох міжнародних аеропортів, а також Тернопільська область через яку проходять вантажні потоки з
Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею і Харківська область з її розгалуженою транспортною
мережею, міжнародними автомагістралями, аеропортами.
Отже, з метою вирішення проблем функціонування транспортно-логістичної інфраструктури
прикордонних регіонів та підвищення ефективності її взаємодії з інфраструктурою прикордонних територій, в
обслуговуванні міжнародних вантажних перевезень, доцільно створювати транспортно-логістичні кластери
прикордонних регіонів, які сприятимуть створенню єдиної Європейсько-Азіатської транспортної системи та
розвитку логістики в Україні загалом.
1. Фреяк А. В. Вплив транскордонного співробітництва на розвиток транзитної спеціалізації
прикордонних регіонів (на прикладі Західного регіону України) / А. В. Фреяк // Ученые записки Таврического
національного университета имени В. И. Вернадского. Серия: Экономика и управление. –2012. – Т. 25 (64), No.1.
– С. 194-204. 2. Ширяєва С. В. Аналіз сучасного стану організації автомобільно-залізничних перевезень
вантажів в Україні // С. В. Ширяєва, Т. І. Конрад [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/26_2_2013/363-369.pdf
Питак Х.М.
ЛОГм-11
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл.Фігун Н.В.
ПРАКТИКА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ
ТА РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ
Проблема переробки відходів завжди була актуальною для України, оскільки їх кількість з кожним
роком зростає, а ділянки під захоронення відповідно скорочуються. За оприлюдненими даними 6% загальної
площі України завалено сміттям, в той час як під об’єкти природно заповідного фонду відведено лише 5,4%
земель [1].
Вторинна переробка відходів є рішенням не лише вкрай необхідним, але і економічно та екологічно
вигідним. Завдяки переробці можна вирішити одночасно декілька проблем: значно зменшити витрати коштів на
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зберігання відходів, мінімізувати їх негативний вплив на навколишнє середовище, здешевити виробництво
енергії та повернути в господарський обіг цінну сировину, зберігши при цьому природні ресурси. Так, за
підрахунками вчених метали, видобуті з твердих відходів, можуть забезпечити національну потребу в залізі на
майже 7%, в алюмінії – на 8%, олові – на 19%.
В усіх розвинених країнах переробка відходів є високотехнологічним процесом і водночас однією з
найприбутковіших галузей. До прикладу, на переробці 1 тони сміття в Німеччині підприємець заробляє близько 90
євро.
На сьогоднішній день відомі такі технології переробки ТПВ(твердих побутових відходів), як термічна
обробка (в основному спалювання),біотермічне аеробне компостування (з отриманням біопалива), анаеробна
ферментація (з отриманням біогазу), сортування (з, виділенням окремих фракцій, найбільш придатнихдля переробки
тим чи іншим методом).
З початку нового тисячоліття набирає популярності концепція «ZeroWaste», яка в перекладі означає «нуль
відходів» і «нуль витрат». В її основі лежить ідея 100% повернення відходів у господарський обіг, у вигляді нових
матеріалів, товарів або палива. Причому спалювання сміття відбувається з утворенням електрики та тепла, які
використовуються як населенням, так і промисловістю. Успішним прикладом застосування цієї концепції є Швеція,
де переробляється або спалюється 96% ТПВ, і лише 4% відправляється на звалища. Сміттєспалювальні заводи
Швеції забезпечують 20% центрального опалення країни, а електрика, що завдяки ним виробляється, живить близько
чверть мільйона будинків. Стрімкий розвиток цієї галузі призвів до проблеми нестачі відходів, тому широко
розповсюджується їх імпорт.
Також концепція «ZeroWaste» спрямована на зниження до нуля токсичності відходів, завдяки скороченню
викидів тих речовин які не підлягають розкладанню, шляхом вилучення їх з процесів виробництва («нульовий
скид»), та зниження до нуля шкоди, яка завдається атмосфері –викидів метану зі звалищ («нульовий викид») [2]. Так
у країнах-лідерах з переробки відходів Німеччині, Австрії та Швейцарії у 2005-2008 рр. взагалі закрили всі
сміттєзвалища, а їх власників зобов’язали ще протягом 50 років відводити дренажні води і газ, які виділяються при
гнитті сміття.
Найбільш високі показники екологічної та економічної переробки сміття є у країнах, в яких є проблеми з
вільними площами. Відтак у Японії, де вартість земель занадто велика щоб використовувати їх під сміттєві полігони,
переробляють все що можна переробити. В кожному мікрорайоні міст будують невеликий сміттєспалювальний
завод закритого типу. В Токіо, наприклад, працюють 20 таких заводів. На японських заводах застосовується
плазмовий метод, де внаслідок дії високої температури (до 3000 градусів) сміття розкладається на чотири
компоненти: технічна вода, металева крихта, гранули для будівництва та стиснутий газ для опалювання [3].
Технології виробництва біопалива та біогазу найбільшого поширення набули в країнах Північної
Америки. Такі компанії, як Enerkem в Канаді, Geoplasma у Флориді і Ze-Gen в Бостоні перетворюють відходи в
біопаливо завдяки технології газифікації. Синтетичний газ може використовуватися в кількох напрямках: для
заміни викопних видів палива, як складова частина для виробництва рідкого палива, як спосіб очищення сирої
нафти, а може бути перероблений в екологічне дизельне паливо [4].
Базисна ідея логістики об’єднує стадії постачання, виробництва та реалізації в єдиний процес руху та
трансформації матеріального потоку. Стадія утилізації та переробки відходів дозволяє замкнути логістичний
ланцюг. Проте, якщо розглядати переробку відходів як окрему галузь господарювання, то можемо говорити про
повноцінну логістичну систему, завданням якої є звести до мінімуму логістичні витрати, шляхом оптимізації
всіх процесів переробки. Логістика тут вирішує завдання пошуку постачальників відходів, як сировини для
переробки; оптимального розміщення їх на звалищах - своєрідних складах сировини; забезпечення
підприємства необхідним транспортним парком для роздільного збору відходів та організація перевезень;
вирішення питань реалізації уже переробленої сировини тощо.
1.Експерт: В Україні площа звалищ перевищує площу заповідників.[Електронний ресурс] // Режим
доступу: http://for-ua.com/article/1069807. 2. Робін Мюррей. Цель — ZeroWaste. (Перев. с англ.). — М.: ОМННО
«СоветГринпис», 2004. — 232 с. 3. Чому весь світ вибирає безпечні способи переробки сміття, а Україна —
найдешевший і шкідливий.[Електронний ресурс]// Режим доступу: http://waste.bei.org.ua/2011/07/turtle-newswaste_07.html 4. Майбутнє сміття: 4 технології, які покращують переробку. .[Електронний ресурс]// Режим
доступу: http://nauka.in.ua/news/technology/article_detail/7006.
Позднякова О. Р.
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКСПРЕС-ПЕРЕВЕЗЕНЬ
В науковій літературі не існує єдиного визначення поняття «експрес-перевезення». Але одним з
найповніших є визначення Асоціації експрес-перевізників (АСЕП) - єдиної некомерційної офіційної структури,
що представляє інтереси експрес-перевізників, експрес-перевезення - це діяльність, пов'язана з наданням послуг
і роботами, що забезпечують вивезення, транспортування і доставку за схемою «від дверей до дверей»
документів і вантажів в обмежені терміни (12-72 год). Звільняючи вантажовласника від усіх турбот з організації
перевезення, вибору виду транспорту і схеми доставки вантажу, експрес-перевізник несе перед ним
відповідальність за виконання перевезення в цілому і окремо за вантаж з моменту його прийняття в своє
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розпорядження і до моменту видачі одержувачу. Відмінними рисами перевезень такого роду також є
можливість доставки вантажу в будь-яку точку земної кулі, надання відправнику послуг з митного оформлення
та особливо «жорсткі» гарантії дотримання строків доставки вантажу.
Відмінними рисами експрес-перевезення від інших видів вантажоперевезень є, з одного боку, досить
серйозні обмеження щодо ваги вантажів, що відправляються, а з іншого - стислі терміни доставки (не менше
п'ятої частини всіх відправлень займають вантажі, що доставляються одержувачу до певного моменту часу «точно-в -термін»).
Лідируючі позиції на світовому ринку послуг з експрес-доставки займають великі організації, які
здійснюють інтегровану систему доставки вантажів авіаційним та наземним (автомобільним) транспортом і
пропонують широкий комплекс послуг на умовах «від дверей до дверей». Крім того, такі послуги надаються
невеликими фірмами, що діють у вузьких технологічних нішах. Ці фірми надають спеціальні послуги,
наприклад, по доставці поштових відправлень протягом доби або спеціальних вантажів.
Фірма 4sides надала власне визначення поняття експрес-доставка. Під експрес-доставкою підприємство
розуміє доставку протягом 1 - 4 днів вантажів документарного і бездокументарного характеру, вага яких не
перевищує 31.5 кг, а габарити обмежені 150 см для більшої довжини (L <150) і 300 см для суми більшої
довжини, двох висот (H) і двох широт (l) відправлення (L + 2H + 2l<300) [1].
Обмеження по вазі було запозичене у міжнародних поштових операторів, сенс якого полягає в тому, що
цю вагу кур'єри чи працівники сортувальних центрів можуть переносити або кантувати вручну. Обмеження по
габаритах пов'язані з тим, що основний обсяг кур'єрських вантажів перевозиться авіатранспортом, у якого
розміри завантажувальних люків також лімітовані.
Деякі експрес перевізники розширюють ваговий діапазон одного місця, проте в більшій своїй частині
подібна вага, як правило, виходить за рамки договору експрес-доставки, тоді вантажі перевозяться за умовами
договору вантажоперевезень, з відмінними від експрес послуг умовами за термінами і рівнем відповідальності.
Обмеженням за характером експрес вантажу може бути тільки певний список товарів (предметів),
заборонених до перевезення як на внутрішньому ринку, так і на міжнародному. Список заборонених вантажів
формується службами безпеки аеропортів і авіаліній, правилами міжнародних авіаперевезень IATA та митними
кодексами країн походження та призначення. Багато організацій - перевізників вказують даний список або в
договорах доставки, або публікують список на сайтах [1].
В Україні послуги експрес доставки надають понад 20 перевізників. За результатами дослідження,
проведеного порталом Favor, в 2014 році найкращим експрес перевізником була «Нова пошта» (оцінка: 5 балів
з 5), друге місце зайняла міжнародна фірма «DHL» (3.64 бали), третє – міжнародна кур’єрська служба «Exmoto»
(3,36 балів). В 3-ох кварталах 2015 року ситуація серед лідерів змінилася: перше місце з великим відривом
займає «Нова пошта» (5 балів), друге – міжнародна фірма «ІнтерСітіПост» (1,63 бали), третє –«Міст Експрес»,
яка є представництвом міжнародної корпорації МІСТ (MeestCorporationInc., Торонто, Канада) (1,29 бала)[2,3].
Сегмент експрес перевезень виник лише 20 років тому, але він швидко розвинувся. З 2009 року до
сьогодні кількість перевізників, які надають дану послугу зросла 17 до 27. За весь цей період перше місце
займає українське підприємство «Нова пошта», достойну конкуренцію їй представляють міжнародні
організації, які розділяють з нею лідируючі позиції.
1. Теория – Доставка посылок и грузов [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://parcels.blox.ua/html/1310721,262146,21.html?29545. 2.
Кур’єрська служба: Поточні результати
голосування Інтернет-аудиторії 2015 року ||Фаворити успіху. [Електронний ресурс].
Режим
доступу:http://www.favor.com.ua/vote/citylife/carrier-service/?results=2015. 3.Кур’єрська служба: Підсумкові
результати голосування 2015 року за інтегральною оцінкою ||Фаворити успіху. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://www.favor.com.ua/vote/services/carrier-service/?results=2014.
Ріжко І. А.
ЛОГм-21
Науковий керівник – д.е.н. проф. Крикавський Є.В.
ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Існуюча практика поводження з твердими побутовими відходами не забезпечує захист населення і
навколишнього природного середовища від їх шкідливого впливу. Ця ситуація характерна нині практично для
усіх населених пунктів України і становить загальнодержавну проблему, необхідність вирішення якої
відповідає основним принципам державної політики у сфері поводження з відходами, сформульованим у Законі
України «Про відходи» [1] щодо забезпечення нормальної життєдіяльності населення, належного рівня
санітарного очищення населених пунктів, охорони довкілля та ресурсозбереження.
Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та
нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних із виробничою
діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.
У населених пунктах України проблема у сфері поводження з твердими побутовими відходами полягає у
подальшому зростанні їхнього негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини
через погіршення стану санітарного очищення населених пунктів, зростаючу кількість неофіційних
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сміттєзвалищ та полігонів для захоронення твердих побутових відходів, значні обсяги несанкціонованого
складування твердих побутових відходів майже на всій території країни.
Ефективність переробки твердих побутових відходів нерозривно пов’язана з успішністю впровадження
систем їх роздільного збору серед населення, транспортуванням відходів та технологіями переробки.
Сортування сміття (відходів) — процес, при якому відходи поділяються на різні елементи. Сортування відходів
може відбуватися вручну в побуті за допомогою схеми роздільного збору, або автоматично розділятись в
місцях відновлення матеріалів або системах механічного біологічного очищення. Сортування відходів також
відбувається у місцях переробки сміття [4].
Нажаль, в Україні практично відсутня культура роздільного збору побутових відходів серед населення.
Подібні системи впроваджені настільки епізодично, що практична користь від них наближена до
нуля.Економічно зацікавленою стороною у цьому процесі виступають лише перевізники відходів. Деякі з них
встановлюють спеціальні контейнери для роздільного збору побутових відходів. Вторинну сировину, таку як
скло, пластмаси, метал тощо вони продають підприємцям, які здійснюють їх подальшу переробку.
Перевезення відходів - це транспортування відходів від місця їх утворення або зберігання до об’єктів
оброблення, утилізації чи видалення. Для перевезення твердих побутових відходів використовують спеціальний
транспорт – сміттєвози місткістю від 6 до 60 м3. У важкодоступних місцях використовують транспорт
місткістю від 1 до 6 м3.
Місця переробки і зберігання відходів не відповідають сучасним стандартам захисту навколишнього
природного середовища з огляду підготовки таких місць. На додаток, місця зберігання відходів практично не
мають огородження, і до них є вільний доступ людей та тварин, тобто крім екологічної є і санітарнотехнологічна небезпека.
Практичний досвід переробки твердих побутових відходів вказує на те, що не існує якогось одного
універсального методу, який відповідає сучасним вимогам. Конкретно для кожного регіону і населеного пункту
метод переробки побутових відходів обирається, відповідно до умов:
Ø складу і властивостей побутових відходів, їх змін;
Ø річних обсягів утворення побутових відходів;
Ø кліматичних умов;
Ø потреби в органічних добривах, енергетичних ресурсах і вторинній сировині;
Ø економічних факторів.
За останній період в багатьох регіонах почали розробляти регіональні стратегії поводження з відходами.
Поява таких стратегій свідчить про зростання інтересу суспільства до проблеми відходів і бажання знайти
розв’язання цієї проблеми [2, 3].Концепції цих регіональних стратегій базуються на тому, що вони повинні
охоплювати всі сторони діяльності з переробки побутових відходів.
Отже, для зберігання та переробки побутових відходів необхідно дотримуватись сучасних міжнародних
вимог та соціальних вимог, сформувати стратегію поводження з відходами на державному та регіональному
рівнях.

1. Про відходи: Закон України, 5 березня 1998 р. №187/98-ВР // Офіційний вісник України. - 1998. - № 13. С. 23-41.2. Львівська обласна рада, Львівська облдержадміністрація, Управління житлово-комунального
господарства. Обласна програмаповодження з твердими побутовими відходами на період 2007-2015 років. 3.
Стратегія поводження з відходами в Закарпатськійобласті на 15-річний період. 4. Drogaśmieciowa / Agnieszka
Oleszkiewicz, Piotr Pytlakowski // Polityka. - 2013. - № 7 (2895). - S. 36-38.
Романів І. І.
ЛОГ-41
Науковий керівник – к.е.н., асист. Маргіта Н.О.
ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В СКЛАДСЬКІЙ ЛОГІСТИЦІ
На сьогодні використання сучасних інформаційних технологій в складській логістиці значно підвищує
шанси фірм на успішне функціонування. За допомогою ІТ-технологій та інформаційних систем здійснюються
різноманітні логістичні процеси, які, на даному етапі розвитку, людині виконати не під силу.
Інформаційні системи в логістиці потребують не малих витрат. В Європі прослідковується тенденція
падіння вартості систем класу WMS, проте, вони досі не дешеві. Так, більшість зарубіжних компаній
орієнтуються на проекти, вартість яких складає 500 тис.дол. і вище. В Україні вартістьпроектів з автоматизації
складу значно нижча. Наприклад, при невеликому об'ємі операцій і площі складу (4-5 тис. кв. м.) ціна
пропозиційваріюється від 50 до 200 тис. дол. Вартість впровадження повнофункціональної системи для складу
такого розміру коливається в діапазоні від 100 до 200 тис. дол.[3].
194

Розглянемо доступні на сьогоднішній день інформаційні системи в складській логістиці (табл. 1).
Таблиця 1
Інформаційні системи в складській логістиці
Система

Характеристика

WMS

Програмно-апаратна система управління складом, яка забезпечує комплексну автоматизацію управління
складськими та логістичними процесами. Важливою функцією WMS є біллінг (англ. bill-рахунок) - автоматизований
розрахунок вартості (собівартості) зберігання, що опирається на теперішній облік завантаженості одиниці складу.
WMS включає в себе такі модулі:
• QguarWMSPro - програмний інструмент, що підтримує роботу складу будь-якої складності, оснащеного
різними видами складського обладнання. Першзавсе,
призначенийдляскладівзширокоюноменклатуроюівеликимобсягомскладськихоперацій. Система також
дозволяє забезпечити управління загальною товарною масою, яка є власністюрізних контрагентів.
• EffectWarehouse- конкурентний продукт, розроблений для управління складами дрібних і середніх розмірів,
який дає можливість передавати точні дані про діяльність складу ERP-системі для здійснення контролю
якості. Системаскладається з модулів: прийомтоварів; розміщення на складі; актуальнийоблікпредметів на
складі; транспортування. Вонатакожвключаєпідтримкумодулів для управління запасами і легко інтегрується
з ERP-інтерфейсом.
• CoreIMS- складська програма з web-інтерфейсом, яка підтримує адресне зберігання товарів, віддалені
термінали збору даних, штрихове кодування та друк етикеток. До складу CoreIMS входять наступні модулі:
CoreIMSDesktop, CoreIMS DB, CoreIMS RF, CoreMapping , CoreIMSVisio, CoreIMS_1C.

RFID

Безконтактна технологія автоматичної ідентифікації об’єктів, в якій за допомогою радіосигналів зчитуються або
записуються дані, що зберігаються у RFID-мітках. Вона використовується, щоб ідентифікувати, простежити,
розсортувати і виявити
необмежену кількість предметів, включаючи людей, транспортні засоби, одяг, контейнери, транспортну тару і
піддони.

Джерело: сформовано на основі [2-5].
Можна виділити такі проблеми впровадження логістичних інформаційних систем на ринку
України:незначний вітчизняний досвід; відсутність належного фінансування; брак кваліфікованих працівників;
процес впровадження інформаційних технологій на українських підприємствах відбувається досить повільно.
Для вирішення проблем застосування ІТ-технологій в управлінні логістичними системами пропонується
розробити такі шляхи їх подолання: 1) стимулювання до активного фінансування галузі ІТ; 2) розробка
програмних продуктів, суміжних з логістичною системою підприємства; 3) зростання кількості управлінських
рішень, що піддаються автоматизації; 4) забезпечення роботи підрозділів логістичної системи в єдиному
інформаційному середовищі; 5) формування інтелектуальних ресурсів та тісна співпраця зі спеціалістами галузі
ІТ; 6) можливість поетапного впровадження ІТ з метою оцінювання та контролю, економії ресурсів [1].
Оскільки інформація стала невід’ємним елементом логістики, їй необхідно приділяти не меншу увагу,
ніж іншим ресурсам компанії через те, що інформаційні технології розвиваються стрімко та інформація все
частіше стає вирішальним фактором конкурентоспроможності компаній. Таким чином,фахівці та
спеціалістиповинніумітирозроблятиуправлінськірішення, якібудуть максимально сприятивпровадженню та
розвитку інформаційних технологій в логістиці.
1. Кривов'язюк І. В. Проблеми застосування інформаційних технологій в управлінні логістичною
системою підприємства / І. В. Кривов'язюк, Ю. М. Кулик // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 12. - С.
254-262. 2. Качуровський С. В. Інформаційні технології в логістиці. Складування на підприємствах АПК/ С. В.
Качуровський // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні
науки). - 2013. - № 2(6). - С. 149-155. 3. Горбенко О.В. Сучасні інформаційні системи управління складом / О. В.
Горбенко, Т. Ю. Царенок // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2010. - Вип.
7. - С. 255-257. 4. CoreIMS - система управления складом (WMS) – [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.softholm.com/download-software-free5542.htm. 5. Технология RFID – [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.hundure.ru/rfid.htm
Степанчук А. Л.
ЛОГ-41
Науковий керівник –к.е.н., ст. викладач Фігун Н.В.
АКТУАЛЬНІСТЬ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Під терміном «реверсивна логістика», визначеним Радою логістичного менеджменту, розуміють процес
планування, реалізації і контролювання економічно ефективного переміщення і складування сировини, запасів
незавершеного виробництва, готових виробів та відповідної інформації з місця споживання до місця
походження, з метою його повернення або відповідного розташування [1]. Реверсивна логістика може бути
підтверджена як діяльність, що уникає повернень, зменшує кількість матеріалів у передовій системі та
забезпечує можливе повторне використання й переробку.
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Проблеми у сфері поводження з відходами потребують системного та комплексного підходу до їх вирішення. Насамперед підприємству необхідно розпочати з диференційованого збору відходів, оснащення відповідними технологіями,співробітництва з підприємствами, які можуть використовувати дані відходи з користю [2].
Прикладом є ПАТ «Оболонь», яке піклуючись про навколишнє середовище, відповідально поводиться
з відходами власного виробництва. Одним з напрямків цього є переробка полімерної упаковки, а саме
пластикової пляшки. Перероблену пляшку використовують у виробництві бандажної стрічки, яка потрібна для
обв'язування продукції на піддоні.
Щоб уникнути конфліктів між членами каналу розподілу, умови реверсивної логістики повинні
обговорюватися заздалегідь. Дослідження, проведене Виконавчою радою з реверсивної логістики, показує, що
підприємства США витрачають кілька мільярдів доларів на рік на вантажно-розвантажувальні роботи, обробку
та транспортування товарів, що повертаються. За даними Центру логістики при університеті Невади, в цілому в
роздрібній торгівлі покупці повертають близько 6% товарів, причому у деяких роздрібних підприємств, що
торгують по каталогах або в Web, ця цифра доходить до 30-35%.
Майже всі фірми випускають зайву продукцію, мають повернення браку, що виступають як побічний
продукт їхніх операцій. Внаслідок цього відбувається зворотній рух матеріального потоку. Причинами такого
руху можуть бути :

-

некомплектність;
наявність дефектів;
невідповідна якість вимогам споживачів;
необхідність модернізації технології виробництва;

порушення умов договору поставки.
Для ефективної організації зворотного руху потоків необхідно розробити стратегію управління
зворотними потоками. Вона поділяється на активну та пасивну. Активна стратегія управління зворотними
потоками передбачає , що підприємство реагує на пошкоджену, браковану продукцію та саме організовує її
повернення без втручання державних органів. За допомогою даної стратегії є можливість значно скоротити
витрати фірми - у окремих випадках отримати додатковий прибуток, а також значно підняти імідж компанії.
Проте не завжди впровадження активної стратегії є позитивним, інколи це свідчить про фінансові чи виробничі
проблеми компанії.Прикладом активної стратегії в сфері реверсивної логістики є відкликання 1,35 млн.
автомобілів компанією Honda через технічні проблеми з проводкою в фарах або 12 млн. дитячих стаканчиків
компанією McDonald’s через наявність в їх розфарбуванні отруйних речовин[3;4].
Щодо пасивної стратегії- то в даному випадку підприємство намагається перекласти всю
відповідальність на споживачів та мінімально проявляє будь-яку ініціативу.
На сьогоднішній день реверсивна логістика визнається багатьма організаціями невід'ємною частиною
загальної системи доставки та розподілу товарів, що заслуговує на таку ж увагу, як і традиційна логістика.
Дійсно, для успішного бізнесу обидва ці типи логістики важливі, оскільки у них одна і та ж мета - пошук
шляхів виконання роботи краще, швидше і дешевше, забезпечення високого рівня обслуговування споживачів
(торгових і оптових торговців).
1.Фігун Н. The Place of Reverse Logistics in the Modern Society // Logistics. – 2015. - с. 6-7. 2.Макарова М.С.
Гармідер Л.Д., Михальчук Л.В. Економіка природокористування. — К.: Центр учбової літератури, 2007. - с.
205-207. 3.[Електронний ресурс ]//Режим доступу: http://novynar.com.ua/business/146598. 4. [Електронний
ресурс ]//Режим доступу: http://www.trust.ua/news/27603.html.
5.[Електронний ресурс ]//Режим
доступу:http://pao-obolon-cs2061398.prom.ua/p55915755-bandazhna-strchka.html.
Тимчишин М. В.
ЛОГм-21
Науковий керівник – к.е.н., ст.викл. Кузяк В.В.
ПОСЛУГА УЛЬТРА ФРЕШ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСТАВОК
Останнім часом спостерігається підвищений інтерес споживачів до свіжих продуктів, які вимагають
зниженої, близької до 0° C температури зберігання і транспортування. Грунтуючись на цих вимогах, групою Raben
було створено інноваційну послугу, яку названо UltraFresh (УльтраСвіжість). Так було змінено думку про
транспортування свіжих продуктів, яке вимагає спеціальних температур. З цього моменту відправки навіть невеликої
кількості продукції стали прибутковими, і це відкрило абсолютно нові перспективи для виробників такої продукції.
Починаючи з 2012 року послуга Ультра Фреш є спеціалізованою системою поставок в роздрібній мережі
з температурним режимом від 0 до +2° C. Завдяки послузі «Ультра» є можливість впродовж тижня доставляти
та забирати продукти з коротким терміном придатності, а саме 7 днів [2].
Першим етапом розвитку даної послуги було прийнято рішення про використання в холодильниках
додаткових камер під час транспортування вантажів UltraFresh. Наступним етапом цього проекту є логістична
послуга, яка стосується пакуванням ультра свіжих товарів на складах. У разі складських операцій, ключовим
елементом у наданні такої послуги є надійність рішень, використовуваних в компанії на підтримання
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необхідної температури у цілому логістичному ланцюзі. Наступною умовою для забезпечення регулярності
складських операцій є процедури контролю і моніторингу температури, які є частиною плану НАССР, які
гарантуватимуть клієнтам безпеку продуктів. Ще одною ключовою вимогою для правильної обробки товарів з
ультра-коротким терміном придатності є гарантія процесів, які повинні гарантувати 100% правильності
комплектації таких продуктів. Беручи до уваги переваги ультра свіжого продукту для здоров’я і спостерігаючи
позитивний прийом логістичних послуг, можна зробити висновок, що це призведе до подальшого збільшення
частки цього виду продукції на ринку [3].
Торгово-промислова Група компаній FozzyGroup здійснила проект по оптимізації ланцюга поставок,
який був здійснений в рамках товарних груп: «фреш» і «ультрафреш» (молочні, ковбасні, м'ясні вироби, торти і
т.п.). Головною ланкою в холодному ланцюгу постачання товарів групи «фреш» є Центральний холодний
склад, розташований в селищі Перемога (Київської обл.). У момент початку проекту основною умовою було отримати абсолютно у всіх магазинах (Керч чи Ужгород) свіжий товар у необхідній кількості. Весь ланцюг був
вибудуваний таким чином, щоб від моменту входу товару на РЦ і до того, коли магазин поставить товар на
полицю, пройшло не більше 24 годин. Інакше логістиці працювати з фреш і ультрафреш-групами не мало б
сенсу, оскільки ефективніше було б їх залишити на прямий доставці (від постачальника - в торгову точку).
Для того, щоб це реалізувати, з Києва до 3-х міста (Харків, Запоріжжя та Одеса), де були відкриті
регіональні платформи, організували магістральні рейси. За ним на регулярній основі ходять магістральні
машини, які перевозять вантажі тривалого зберігання, тобто продукція, яка не вимагає швидкої доставки в
магазини. А ті вантажі, які необхідно прийняти і доставити швидко, були розведені на доставку по
регіональних платформах.
Результатами проекту є те, що весь центральний і західний регіон забезпечується з платформи у Києві.
Одеса, Миколаїв і Херсон - забезпечуються з Одеси. Платформа у Запоріжжі постачає Дніпропетровськ,
Кіровоград та Крим. Харківський склад покриває магазини в напрямку: Луганськ, Полтава та Суми. Таким
чином, вдалося оптимізувати транспортні витрати, оскільки машини їздять на коротку відстань і досить швидко
доставляють вантажі. На даний момент вдалося домогтися наступного відсотка централізації поставок товарів
фреш-групи через РЦ: від 60 до 90% [4].
Основні факти і числа впровадження «Свіжої» логістики у Польщі:
• понад 40000м2 складських площ з контрольованою температурою;
• близько 550 транспортних засобів ємністю від 4 до 33 палети;
• 600 працівників
• мережа з 8 відділів на території Польщі;
• понад 10 років діяльності [2].
Не зважаючи на різні проблеми, Україна робить впевнені кроки у напрямку розвитку «холодної
логістики». Свідченням цього є створення асоціації "Холодна Логістика України", яка є галузевим професійним
об'єднанням виробників і дистриб'юторів охолоджених та заморожених продуктів, постачальників
холодильного обладнання, логістичних операторів, власників холодильних складів, транспортних компаній та
роздрібних мереж України [1].
Отже, завдяки послузі UltraFresh мережі роздрібних магазинів тепер пропонують широкий вибір риби і
м’яса в упаковці ІМАР. Також виробники можуть використовувати новий товаропровідний канал, який
збільшує доступність їх продуктів для більш широкої групи покупців.
1. Асоціація "Холодна Логістика України" (Ukrainian Cold Chain Association, UCCA) [Електронний
ресурс]. – Режим доступу до публікації: http://www.ucca.org.ua/ua/2. Електронний режим доступу:
http://polska.rabengroup.com/fileadmin/user_upload/global/MediaCenter/PUBLIKACJE/RABEN%20AUTOPORTRET/
Raben_Autoportret_2013_1_UA.pdf
3.
Електронний
режим
доступу:
http://pomiarefektywnosci.pl/wpcontent/uploads/2014/08/logistyka_a_jakosa_2013_07_01_pokusa_operatora_pdf_k_p.
pdf4.Електронний режим доступу: http://trademaster.ua/articles/1193
Худоба Н. Р.
ЛОГ-41
Науковий керівник – к.е.н., асист. МащакН.М.
ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВНОЇ БІОМАСИ
ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
В часи різкого підвищення ціни на газ всі погляди переведено на інше паливо для обігрівання приміщень –
деревна біомаса. Для виробництва теплової енергії визнаною світом альтернативою природному газові є деревина
та її відходи.За еквівалентною теплотворною здатністю 4,0 кубічних метри деревної біомаси заміняють 1000
кубометрів природного газу [1]. Фахівці констатують, що економічно доцільний потенціал біомаси в Україні
становить близько 30 млн. т умовного палива на рік(до 15% загального енергоспоживання). За рахунок його
використання реально замінитиблизько 6 млрд. куб. м природного газу на рік вже до 2020 року. Зараз в Україні
длявиробництва енергії використовується до 1 млн. т умовного палива біомаси на рік (близько0,5% загального
енергоспоживання)[2]. Що стосується ресурсних можливостей деревної біомаси, то запас деревини в лісах України
оцінюється в межах 1,8 млрд. куб. м. Щороку в Україні заготовляють близько 15,0 млн. куб. м. Крім того в процесі
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лісозаготівель утворюється близько 2,0 млн. м3 лісосічних залишків, які в даний час, зазвичай, не використовуються
[1]. Найпоширенішою формою деревної біомаси є паливні брикети, основними перевагами яких є наступні:
−
Теплотворна здатність деревних паливних брикетів - 4000-4400 Ккал/кг;
−
На відміну від дров брикети не потребують попереднього підсушування перед закладкою в топку. Після
згорання брикетів в топці, як правило, залишається тільки попіл, на відміну від інших видів твердих
палив.
−
Для брикетів потрібно значно менше місця для зберігання, їх зручніше транспортувати: одна
стандартна європалета з брикетами вагою в 1 т еквівалентна 3-4 м³ дров, що забезпечує істотне
скорочення витрат на перевезення і зберігання палива.
−
Котли і каміни для брикетів порівняно дешеві, не вимагають спеціально обладнаних місць для
влаштування паливного складу та вирішення питання з автоматичною подачею палива в котел.
−
Брикетами можна замінювати інші види палива (дрова, вугілля) без модернізації чи заміни котлів і
камінів.
−
Викид оксидів вуглецю в атмосферу при згорянні брикетів мінімальний.
Створення малих і середніх підприємств сприяло би кооперації і створення спільних технологічних і
енергетичних підприємств, наближених до джерел утворення деревних відходів, що дозволить використовувати
такі відходи у наведених вище підприємницьких діяльностях.
Перспективу для розвитку має переробка деревних відходів на паливну тріску, оскільки економічно
вигідніше отримувати теплову енергію шляхом безпосереднього спалювання такої тріски, яка технологічно дає
можливість автоматизувати процес спалювання і регулювати теплогенерацію практично на тому ж рівні, що і
паливні гранули, але значно дешевше гранул, собівартість виробництва яких близько 50-60 євро за тонну. Тобто
вартість тонни умовного деревного палива в гранулах на 80-100 євро дорожче в порівнянні з тріскою, або
нестачі землі і приміщень в промислових котельнях [1].
Важливим напрямком збільшення обсягів деревної біомаси є організація енергетичних плантацій
деревних порід, зокрема лози, деякі сорти якої, можуть давати приріст до 15 тон повітряно-сухої деревної
біомаси з гектара в рік.
Як зазначалось вище, деревних відходів, як сировини для подальшої переробки в Україні є вдосталь,
переважна її більшість донедавна висипалася в яри, залишалася в лісах чи просто спалювалася, що погіршувало
екологічну ситуацію довкілля в Україні. Раціональна утилізація деревних відходів дасть можливість знизити шкоду
навколишньому середовищу, стане надійним джерелом економії коштів, отримання додаткового прибутку за
рахунок реалізації нових видів продукції [3]. Великі обсяги перероблюваної деревини тягнуть за собою очевидну
проблему утилізації відходів від цього виду промисловості. Отже, деревина – найбільш ефективне джерело енергії
(крім природного газу) для отримання тепла, одночасно вона є найбільш екологічно чистим продуктом для ТЕС.
Повна переробка відходів деревини та використання деревної біомаси забезпечить створення нових робочих
місць, впровадження інноваційних проектів в рамках політики енергозбереження, поліпшенняекології довкілля, і
зумовить економічну вигоду, зокрема: суттєве оновлення основних виробничих фондів; підвищення ефективності
енергетичних підприємств; використаннявисокопродуктивного сучасного обладнання; скорочення використання
викопних видівпалива; використання деревних відходів і низькосортної деревини; поліпшення екологічноїситуації,
скорочення викидів парникових газів; можливість залучення позабюджетних джерелфінансування за рахунок
одержання квот на ринку парникових викидів; створеннядодаткових робочих місць при реалізації програми
використання відходів, низькосортної іперестійної деревини; поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу
енергетичнихгосподарств; зниження собівартості виробництва теплової енергії; підвищення стійкостіроботи
енергетичних підприємств і зниження залежності їх від зовнішніх чинників.
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ЛОГІСТИКА ТУРУ
Фінансова та воєнно-політична криза в Україні, пов’язана з російською агресією, майже не вплинула на
кількість виїздів українців за кордон. Однак число подорожей з метою “туризм” скоротилося майже вдвічі.
Також у цих умовах в Україну приїздить вдвічі менше іноземних мандрівників. Згідно з даними Держтуризму й
ДПС, у 2014 році за кордон виїжджали 22,6 млн. громадян України (або громадяни України виїжджали 22,6
млн. разів). У 2014 році до України в’їхало 13,1 мільйона іноземних туристів, що на 49% менше, ніж
попереднього року [1]. За період 2010-2014 рр. найбільша кількість іноземних туристів, які в’їхали до України,
спостерігалася у 2013 році та становила 25,7 млн. осіб.
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На сучасному етапі розвитку туристичної індустрії важливим моментом є логістизація виробничого
процесу. Термін «логістика», стосовно туризму, розглядається як ефективний підхід до управління потоками
туристів та інформаційними потоками з метою збільшення прибутку шляхом зниження витрат на виробництво
туристичного продукту і обслуговування туристів під час подорожі.
Логістика турфірми - це специфічна логістична діяльність у туризмі, сутність якої полягає у плануванні,
управлінні та контролі операцій, які здійснюють у процесі розробки туру, його формування та доведення
готової послуги до споживача згідно з його інтересами та вимогами. Логістика турфірми охоплює також
процеси надання, зберігання й обробки відповідної інформації. [2].
Новизна логістичного підходу в управлінні туристичним продуктом полягає в зміні пріоритетів
господарської діяльності. Головну роль відіграє не продукт, а процес у формі потоку (матеріального, інформаційного, фінансового тощо). Результатом логістизації туристичної діяльності є необхідний обсяг турпакетів, що
пропонують на конкурентному ринку, де їх реалізовують у певний час із відповідним узгодженням замовлень і
транспорту [3].
До елементів логістичної системи в туризмі належать: 1) кількість та розміщення філій турфірм ( вони
повинні відповідати кількості туристів, які турфірма може реально обслужити, тобто параметрам
туристопотоків); 2) інфраструктура (всі підрозділи логістичної системи турфірми повинні бути зв'язані єдиною
інформаційною, контрольною та транспортною мережею); 3) зв'язок (логістична система турфірми повинна
мати єдину мережу зв'язку на базі комп'ютерних технологій з використанням Інтернету, електронної пошти); 4)
транспортна модель (яка звичайно визначається турфірмою разом з постачальниками транспортних послуг авіакомпаніями та ін.).
Учасниками логістичних рішень у туризмі можуть бути: а) постачальники складових елементів
туристичного продукту; б) транспортні агенції; в) споживачі; г) турфірма, яка має обрати оптимальну
логістичну стратегію з метою задовольнити насамперед споживачів, а також постачальників і транспорт при
мінімальних витратах
Тур - основний ринковий продукт турфірми. Це комплекс туристичних послуг, що складені у вигляді
конкретної програми, метою якої є здійснення подорожі згідно з побажаннями клієнта. З погляду логістики
туризму тур - організований турфірмою рух туристів (у складі групи чи індивідуально) попередньо усталеним
маршрутом, у певних місцях якого туристам надаються певні послуги відповідно до вартості путівки
(подорожі).
До кожного туру в обов'язковому порядку належать такі складові: маршрут, програма, комплекс послуг.
Отже, логістику турфірми розглядають як один із засобів ефективного менеджменту в туризмі. Логістику також
вважають конкурентною зброєю на ринку та управлінською філософією в туризмі.
1. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.cheap-trip.eu/2015/03/17/yak-kryza-vplyvaje-naturyzm-v-ukrajini-infohrafika/ 2. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посіб. — К.: Знання, 2009. — 444 с .3.
Антоненко І.Я., Михайліченко Г.І., Особливості логістичної стратегії підприємств туристичного бізнесу
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/sekcia_1.pdf.
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КАФЕДРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Туризм є важливим джерелом податкового доходу для держав усього світу. Оподатковування туризму
має істотний вплив на загальний добробут країни, тому він здається порятунком для урядів, які зіштовхуються з
бюджетними обмеженнями і дефіцитом. З іншого боку, податки на туризм дуже істотні, тому підприємства
туристичної галузі, міжнародні організації і споживачі туристичних послуг наполягають на скороченні
кількості податків у туризмі і зменшенні ставок оподаткування [1].
Світовий досвід прогресивного господарювання надає туризму перше місце серед інших галузей
економіки за обсягами експорту товарів та послуг. За даними Всесвітньої туристичної організації, у понад 40
державах світу туризм став основним джерелом наповнення бюджету, а у 70 країнах – однією з трьох основних
статей. За останні десятиліття кількість туристів у світі неухильно зростала і досягла третини населення земної
кулі [2].
Економічний аналіз класифікує податки, що застосовуються в туризмі таким чином: загальні податки,
спеціальні виправдані податки і спеціальні необґрунтовані податки. Ці три групи класифікують таким чином:
– загальні податки визначають як такі, що відносяться до галузей економіки взагалі, вони застосовуються
не тільки до сфери туризму: (більшість податків у туризмі підпадають під цю категорію).
– спеціальні виправдані податки – це ті податки, які мають відношення тільки до сфери туризму, але які
можуть бути виправдані на підставах відновлення вартості.
– спеціальні необґрунтовані податки – це ті податки, які мають певне відношення до сфери туризму, але,
які не мають за своєю суттю природу відновлення вартості, і – тому представляють необґрунтований податок
на туристичну сферу [3].
Всесвітня організація туризму, яка сприяє розвитку туризму як важливої галузі економіки держав, так
ідентифікувала сорок різних типів податків, що відносяться до туристичного сектору в розвинених країнах і в
країнах, що розвиваються. Із цих податків, 15 покладаються на підприємства туристичної галузі. Інші 30
податків безпосередньо підлягають оплаті туристами [4].
Україна володіє потужним туристичним потенціалом, але туризм ще не зайняв одного з провідних місць
в господарському комплексі.
Україна має відповідне законодавство яке регулює діяльність туристичної сфери, проте воно є
малоефективним, тому що існує ряд проблем пов’язаних із фінансуванням.
Податковий кодекс України визначає, що туристичний збір входить до місцевих податків та зборів.
Платниками такого збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на
територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про
встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк [5].
На сьогодні ставка туристичного збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази справляння
збору (вартість усього періоду проживання з врахуванням податку на додану вартість). Справляння цього збору
здійснюється податковими агентами, ними можуть бути: адміністрація готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків
для приїжджих, санаторно-курортні заклади, квартирно-посередницькі організації тощо. Це становить одну з
основних проблем, тому що переважна більшість туристів зупиняються не в готелях, а в приватному секторі, а
тому організувати збір з туристів доволі складно. Проте до цього залучаються комунальні підприємства,
маклери, агенти, які збирають ці кошти, але і тут є проблема, бо отримання таких коштів з туристів практично
неможливо. Повноцінне адміністрування ефективне буде тоді, коли весь туристичний комплекс буде
детінізований.
Міністерство соціальної політики України пропонує скасувати туристичний збір, вважаючи його
малоефективним. Так на сьогодні користь від туристичного збору є малою, проте необхідною. Якщо внести
деякі зміни та удосконалити його, то тоді зростуть надходження до бюджетів міст .
Отже, Україна має всі передумови для швидкого й успішного розвитку туризму, як іноземного, так і
внутрішнього. Проте на заваді цьому стоять певні проблеми, що тривалий час лишаються невирішеними та,
відповідно, гальмують розвиток цієї сфери економіки, спонукаючи туристів частіше обирати іноземні місця
відпочинку замість тих, що розміщені на території України.
Україна потребує реформування туристичної галузі та залучення додаткових коштів, ми вважаємо, що
потрібно: проведення необхідної рекламної та агітуючої роботи по зацікавленню української діаспори, як
потенційних інвесторів у вкладанні коштів в український туризм; введення новітніх технологій у цій галузі,
створення великої кількості туристичних сайтів; створення туристичних центрів; залучення зарубіжних
рекламних компаній для потенційних іноземних туристів.
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Щоб покращити туристичний збір в Україні, перш за все, треба змінити туристичну нормативно-правову
базу, щоб чітко гарантувалася безпека та впевненість туристів у захисті їх прав, а також сприяння більшої
прибутковості до місцевих бюджетів.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ТУРИЗМУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РІСТ УКРАЇНИ
У теперішній час туристична індустрія за обсягами доходу посідає третє місце серед провідних галузей
світової економіки. Туризм безпосередньо стимулює розвиток провідних галузей економіки, таких як
промисловість, торгівля, будівництво, транспорт, побутове обслуговування, малий та середній бізнес. Це
підтверджує також і модель оцінки ефективності туризму Полякової О., що свідчить про те, що туризм
виступає каталізатором соціально-економічного розвитку країни [1].
За оцінками туристичної конкурентоспроможності країн Україна посідає низькі позиції у туристичній
сфері, така ситуація в країні викликана рядом проблем,які на даний момент не вирішуються. Основними
несприятливими факторами в розвитку туристичної індустрії в Україні є нестабільна політична ситуація,
низький рівень безпеки, нерозвиненість транспортної, рекреаційної інфраструктур, низька фінансова підтримка
з боку держави.
За даними Міжнародної туристичної організації частка туризму в світовому ВВП становить близько 9 %
та близько 30 % в світовому експорті послуг та 6 % від обсягів світової торгівлі. В галузі туризму працює більш
ніж 235 млн. осіб або кожний 12 працівник. В 2011 році послугами туристичної галузі скористалося близько
983 млн. міжнародних туристів, в 2012 році їх кількість перевищила 1 млрд. осіб. Загальний товарообіг
світового туризму в 2012 році склав 1,2 трильйонів дол. США (в 2011 році - 1,03 трильйонів дол. США) [2].
Туризм відіграє вагому роль у створенні робочих місць,кількість зайнятих саме у цій сфері з кожним роком
зростає. Це має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну
напругу в суспільстві. В Україні існують всі передумови для розвитку туристичної індустрії, а саме: культурноісторична спадщина,сприятливий клімат, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, розвинені
санаторно-курортні бази-всі ці фактори стимулюють приплив туристів. На сьогодні туристичний потенціал
України розкритий не повною мірою, основними перешкодами є чинники управлінського, економічного,
екологічного, соціального та культурного характеру. Згідно статистичних даних кількість туристів які відвідали
Україну у 2014 році становить 12 мільйонів осіб,порівняно з попереднім роком цей показник значно знизився
приблизно на 52 %[3],така ситуація є вкрай загрозливою для розвитку української туристичної індустрії.
Найближчим часом прогнозується ще більший спад припливу туристів в Україну, основною проблемою цього є
нестабільна політична ситуація та низький рівень безпеки громадян. Для підтримки українських позицій у
туристичній індустрії нашій державі вкрай необхідно стабілізувати важку ситуацію економічного та
політичного характеру.
На основі досліджуваного матеріалу можна зробити висновок про те, що стан туристичної індустрії
України є вкрай несприятливим. Головними гальмуючими чинниками темпів розвитку туризму в Україні є
нестабільна політична ситуація в країні та відсутність якісної інфраструктури як цілісної системи та
відповідного до міжнародних стандартів. Подальший розвиток туризму в Україні потребує застосування
інноваційних підходів до організації управління галуззю як на державному рівні, так і на рівні підприємства.
1. Полякова О. Ю. Модель оцінки ефективності туризму / О. Ю. Полякова, Н. В. Кулєшова // Проблемы и
перспективы развития отечественного внутреннего и въездного туризма: природная и материальнотехническая база, экономическая и социальная эффективность: Материалы Х Муждунар. науч.- практ. конф.
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых (6-7 мая 2008 г.) / Отв. за вып.: д.т.н., проф.
Алейникова Г. М., Д. Е.Дмитриев / Донец. ин-т турист. бизнеса. – Донецк, 2008. – С. 154–156. 2.Travel &
Tourism Economic Impact 2012 Ukraine / World Travel & Tourism Council / London 2012 / 24 с. 3. Державна
служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
Туризм сьогодні вважається одним із перспективних напрямків соціально-економічного розвитку країни,
регіонів, міст. Адже туристичне господарство генерує 11 % валового продукту в світі, а туристична індустрія –
4,2 %.
Аналіз ситуації в Україні показує, що туристичне господарство поступово розвивається, хоча не
характеризується стабільним зростанням.
Так, нашу країну відвідало 337 000 іноземних туристів, то через шість років – 591 000, а ще через рік –
436 000 іноземних туристів. Аналогічне коливання за роками кількості туристів характерне і для внутрішнього
туризму. Одночасно, в нашій країні існують всі передумови для розвитку туризму: історичні, географічні,
природні, економічні, соціально-демографічні. Відповідно, причинами нестабільності є ряд проблем, які
сповільнюють розвиток туризму в Україні та гальмують розвиток туристичної індустрії.
Насамперед, у засобах масової інформації населення активно проводиться реклама міжнародного
туризму і майже відсутня реклама внутрішнього туризму, за виключенням загальновідомих зон туризму та
рекреації.
По-друге, відсутні кошти на реконструкцію пам’яток історії та архітектурного мистецтва, а залучення
інвестицій гальмується через неврегульовану нормативно-законодавчу базу країни. Як відомо, значна кількість
населених пунктів України – Хотин, Межиріччі, Ізяслав та інші, мають пам’ятки архітектури ХVІІ- ХVIII
століття, для відновлення яких необхідні значні капіталовкладення.
По-третє, в Україні не розвинений сектор туристичної індустрії. У жодному місті України не роздаються
безкоштовні буклети-путівники історико-культурних пам’яток міста. Крім того, не у всіх містах наявні такі
путівники, що обумовлено вузьким тлумаченням туризму та малою обізнаністю про різноманіття туристичних
послуг.
По-четверте, різноманіттям туристичних послуг, можуть похвалитися переважно міста-мільйонери, міста
загальновизнаних зон рекреації та туризму, деякі історичні та культурні центри. В той час коли, в більшості
міст України можна розвивати промисловий, оздоровчий та інші види туризму. Але для цього ж знову потрібні
інвестиції для створення бізнес-центрів, рекреаційних зон відпочинку, які поєднували в собі пасивні та активні
види відпочинку.
Наявні проблеми гальмують розвиток туризму та туристичної індустрії в Україні. Вирішення
розглянутих проблем вплине, як на покращення економічного, так і соціального розвитку країни.
1.Гайдук А. Інтегрований туристичний концерн – сучасна форма туристичного підприємства в умовах
глобалізації / А.Гайдук // Регіональна економіка. 2014. - №2. – С.204- 212. 2. Статистичний щорічник України
за 2015 рік. – Київ, 2004. – С. 522. 3. Буйленко В.Ф. Туризм / В.Ф. Буйленко - Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 416 с.
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РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
За останнє століття туризм перетворився на потужну високорентабельну індустрію, величезний комплекс
у якому тісно переплелися економічні і соціальні інтереси. Розвиток туризму збільшує кількість робочих місць,
розширює
З туристичною діяльністю пов’язано близько торгівлю, транспортні перевезення, спонукає до розбудови
нових доріг, готелів, туристичних баз, розвитку ринкових відносин та міжнародного співробітництва. 12%
світового ВВП, понад 30% обсягів послуг світової торгівлі, 11% світових споживчих витрат, 7% загального
обсягу інвестицій та 5 % податкових надходжень.
Туризм - багатогранне явище, що поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні аспекти, має
практично невичерпний потенціал для постійного розвитку, тісно поєднується з багатьма галузями економіки,
що зумовлює його провідне місце у соціально-економічному житті країн і народів.
Нині туризм став справді інтернаціональною та демократичною сферою суспільної діяльності. Це галузь
світової економіки, що характеризується високими темпами розвитку [1].
Для України міжнародний туризм є досить молодою галуззю, що знаходиться на етапі становлення. але має
всі необхідні умови для інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму. Насамперед, знаходячись у
самому центрі Європи, на перехресті важливих міжнародних транспортних коридорів, вона має сприятливі
природно-кліматичні умови, багаті історико-культурні можливості, людські та матеріальні ресурси [2].
Сучасна туристична діяльність в Карпатах продовжує зосереджуватися на культурі і заняттях на
відкритому повітрі, включаючи оздоровчу діяльність на лижних базах, мандрівки у горахі в печери.
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Сьогодні в Україні існує понад 1600 ліцензованих туристичних організацій і компаній, з яких малі приватні
підприємства обслуговують 72,9% туристичного ринку, Укрпрофтур - 15%, "Супутник - Україна" - 2,9% і підприємства та організації Держкомтуризму - 9,2%. 20% цих фірм розташовано в гірських районах Карпат [3].
Враховуючи нинішній стан туризму в Україні, для досягнення поставленої мети необхідно в короткі
строки вирішити досить складні проблеми. Сучасна туристична індустрія - дуже складна й багатогранна
економічна система.
Туризм може і повинен стати одним із найефективніших засобів отримання прибутку, стимулювання
ринкових відносин, активного впливу на зайнятість населення [2] .
Безумовно, для вирішення всіх окреслених проблем необхідне значне бюджетне фінансування. Поряд із
цим, і на державному, і на регіональному рівні слід продовжувати роботу над залученням інвестицій у
створення сучасної курортної та туристичної інфраструктури. При цьому закономірно, що і іноземні, і
вітчизняні інвестори очікують від нас створення сприятливого клімату та реального дієвого механізму
сприяння інвестиціям. Тільки в цьому разі можна розраховувати на швидке і якісне будівництво нових та
реконструкцію діючих об’єктів рекреаційного призначення та інфраструктури.[1]
Отже, проаналізувавши ситуацію в туристичній галузі України, можна виокремити її головні проблеми
та знайти альтернативний шлях виходу з кризи. Незалежно від рівня фахової підготовки, на сьогоднішній день
є декілька речей, очевидних, мабуть, кожному громадянинові України. Найважливіше з них – аби досягти
успіху слід докласти загальних зусиль до розв’язання проблеми. Туристична галузь, хоч і дуже повільними
кроками, починає збільшувати свої показники. Але не можна зупинятися на досягнутому. Саме від того, яким
шляхом піде зараз розвиток галузі, залежить все її майбутнє зокрема та майбутнє економіки, а, отже, і життя
України в цілому.
1. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг – К.: Знання України, 2005 – 280с. 2. Сушко Н.В. Тенеденції
розвитку міжнародного туризму в Україні [Электронный ресурс] // Наукові праці. Том 62. Випуск 49. Режим
доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/History/2006_49/49-13.pdf. 3. Богуш Д. Міжнародний
імідж України: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Д. Богуш // Всеукраїнська Експертна Мережа
- режим доступу: http://www.experts.in.ua/inform/news/detail.php?ID=81606
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РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Протягом останніх десятиліть туризм швидко розвивається і вже на сьогодні став одним із
найрозвиненіших секторів економіки у всьому світі. Саме Львів традиційно спеціалізується на туристичній
індустрії, що вдається завдяки вигідному географічному розташуванні. Проте є деякі недоліки, а саме:
належний рівень рекламування регіону, достатній рівень інформації, методика створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, які потребують удосконалення для стрімкого подальшого розвитку
туристичної галузі на Львівщині.
Метою роботи є дослідження розвитку туристичної галузі на Львівщині, а також методи вдосконалення
та впровадження новітніх технологій для подальшого розвитку та просування Львівської області на іноземному
ринку у сфері туризму.
За даними звіту управління туризму департаменту розвитку [1], Львів у 2014 році відвідало більше 1,7
млн. осіб і середні витрати одного туриста склали 198 євро. А це, у свою чергу, позитивно відображується на
макроекономічному рівні, а саме, збільшує податкові надходження та робочі місця.
Як відомо, Львів часто посідає визначні місця в рейтингах туристичної привабливості. Згідно рейтингу
Trip Advisor 2014 [1] 4 відомі готелі Львова («Нобіліс», «Швейцарський», «Асторія», «Леополіс») увійшли в 20
найкращих готелів. У розвитку готельного господарства мало значення ЄВРО-2012 так, як за 4 роки готелі
Львова збільшились більше, ніж на 800 номерів, і на сьогодні ця позначка досягає 2800 номерів [2]. А для тих,
хто хоче недорого поселитись у Львові задовольнять хостели, які за своїми функціями є ні чим не гірші
європейських.
Львівська область посідає одне з перших місць за наявністю санаторно-курортних комплексів лікування,
а також наявна велика кількість пам’яток архітектури, які відзначаються своєю різноманітністю [3].
Надзвичайно важливу роль відіграє те, що інформація про Львів достатньо поширена в мережі інтернет
та друкованих виданнях не лише українською мовою, а й англійською, польською, російською та німецькою.
Це є результат тісної співпраці Львівської міської Ради [1] з різними точками світу, що і покращує якість та
достовірність самої інформації.
Після проведення семінару «Що потрібно туристу?» були здійснені заходи з впровадження Wi-Fi, а саме
в музеях (Музей історії релігії, музей етнографії та художнього промислу, Національному музеї імені Андрея
Шептицького) та різноманітних магазинах [1].
Не можна не відмітити традиційні свята (Різдво, Пасха та ін.), які по особливому проводяться у Львові,
що і наштовхує іноземних туристів спробувати місто на дотик, взяти участь у чомусь, скуштувати смачні
святкові страви.
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Отже, розвиток туризму у Львові сприяє не лише підвищенню туристичній привабливості міста, а й
збільшенню доходів у бюджет на рівні області, а також на рівні держави, покращенню інфраструктури,
збільшенню робочих місць, удосконаленню виробництва туристичних товарів.
1. Львівська міська рада - Звіт управління туризму департаменту розвитку. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://city-adm.lviv.ua/portal-news/tourism. 2. Готельне господарство та туризм у Львівській
області статистичний збірник. – Львів, 2010. – 111 с. 3. Бойко М.Г. Туристична привабливість України:
закономірності формування та орієнтири розвитку. / М.Г. Бойко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011 - №
16. - С.34.
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УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
В сучасних умовах європейської інтеграції України, що передбачає зміцнення й розширення співпраці
нашої держави з європейськими країнами, міжнародна туристична діяльність стає дедалі привабливішою для
представників вітчизняної туристичної індустрії. Водночас, туристичні підприємства функціонують в умовах
високого рівня невизначеності як національного, так і міжнародного середовища, що спричинює виникнення
різноманітних ризиків у їх діяльності. Для підприємств туристичної галузі, які провадять або планують
здійснювати міжнародну туристичну діяльність, одним із найбільш актуальних видів ризику є валютний ризик.
У фінансово-економічній літературі зустрічаються різні визначення валютного ризику. Так, валютний
ризик ідентифікують як ризик потенційних збитків від зміни валютних курсів [2, с. 290]. Валютний ризик – це
небезпека втрат при проведенні зовнішньоторговельних, валютних та інших операцій у зв’язку із зміною курсу
іноземної валюти. Такий ризик може покриватися завчасно купівлею валюти або залученням кредиту, а також
страхуватися укладенням строкових угод [3, с. 325].
Для забезпечення стабільного функціонування туристичних підприємств в умовах істотних коливань
валютних курсів слід налагодити ефективне управління валютними ризиками, що дозволятиме мінімізувати або
уникнути їхніх впливів.
Під управлінням валютними ризиками підприємства слід розуміти комплексний процес, що складається з
певного набору методів, прийомів та засобів, який дозволяє суб'єктам управління попереджувати виникнення
збитків або недоотримання прибутку, що утворюються у результаті змін валютних курсів [1, с. 25]. Слід
зазначити, що в процесі управління валютними ризиками туристичного підприємства ключовим завданням є
аналізування чинників мікро- та макросередовища як можливих джерел виникнення ризиків.
В межах аналізування макросередовища слід звернути увагу на такі ключові чинники: волатильність
національної валюти; волатильність іноземних валют на міжнародних ринках основних контрагентів
підприємства; мінливість грошово-кредитної політики НБУ; рівень нерозвиненості ринку валютних
деривативів. В процесі дослідження мікросередовища необхідно виділити наступні чинники: рівень
операційного валютного ризику; рівень трансляційного валютного ризику; рівень економічного валютного
ризику; рівень кореляції з іншими фінансовими ризиками (інфляційними, відсотковими, тощо) [1, с. 26].
Процес управління валютними ризиками туристичних підприємств передбачає послідовну реалізацію
низки етапів. На першому етапі відбувається визначення та аналізування валютного ризику на засадах
ідентифікування переліку загроз середовища функціонування. Другий етап полягає в оцінюванні способів
впливу на валютні ризики, розгляді розроблених заходів зі зниження ймовірності виникнення валютних ризиків
та реалізації попереджувальних дій. Третій етaп передбачає підбиття підсумків прoцесу упрaвління валютними
ризикaми міжнародної туристичної діяльнoсті тa oцінювання ефективнoсті викoнaнoї рoбoти. Нa цьому етaпі
формуються звіти та у випадку неефективнoгo впливу нa ризики міжнародної туристичної діяльнoсті
відбувaється кoригувaння метoдів їх зниження [2, с. 292-293].
Таким чином, в умовах європейської інтеграції України одним із актуальних завдань для вітчизняних
туристичних підприємств є забезпечення ефективного управління валютними ризиками, оскільки саме
валютний ризик є пріоритетним видом ризику на сучасному етапі та безпосередньо пов'язаний з рентабельністю
підприємств. Це дасть змогу підвищити рівень конкурентоспроможності та якості наданих туристичних послуг
вітчизняними підприємствами як в Україні, так і за її межами і, таким чином, забезпечити розвиток туристичної
індустрії та її міжнародного напряму зокрема.
1. Асаулко В.С. Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств /
В.С. Асаулко // Матеріали VII міжнародної науково-практ. конференції: Актуальні проблеми і перспективи
розвитку економіки України. – Сімферополь: Видавництво «Таврійський національний університет ім. В.І.
Вернадського», 2008. – C. 25-26. 2. Вербіцька І.І. Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств / І.І.
Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2013. - № 8. – C. 289-294. 3. Кузнецов Ю.В. Методологические аспекты
исследования системы управления рисками / Ю.В. Кузнецов, Н.В. Капустина // Проблемы современной
экономики. – 2008. – № 3. – С. 324–327.
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РОЗВИТОК ВЕЛОТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
З підвищенням у Європі та США зацікавлення до велосипеду виникла нова індустрія велосипедного
туризму, адже велотур - економний вид відпочинок, у якому не треба витрачатися на бензин, можна ночувати в
наметі на природі або в кемпінгу. Також, у Європі біля офісних центрів, шкіл, університетів можна спостерігати
численні якісні велопарковки, розраховані на 50, 100 і більше велосипедів. Все більше міст (Париж, Кембридж,
Амстердам, Копенгаген, тощо) проводять так звані «дні без автомобіля», за допомогою яких звільняють центр
міста від машин, і як наслідок ще й зменшують швидкісний режим в інших районах[1]. Велотуризм має
величезні переваги як для подорожуючого, так і для країни в цілому.
Україні, як державі, що прагне увійти в ЄС варто почати переймати європейські стандарти та спосіб
життя, включаючи екологічно чистий вид туризму – велотуризм. Питання як впровадити зарубіжний досвід
організації цієї діяльності на Батьківщині залишається актуальним, адже існує ряд невирішених проблем для
поширення велотуризму.
Найпершим чинником, який гальмує велосипедний туризм - це відсутність заохочення населення зі
сторони держави. Варто запровадити у складі виконавчої гілки міської влади посаду уповноваженого з
велосипедного транспорту (“cycling officer”) із належними повноваженнями, та забезпечити відбір кандидата на
конкурсній основі. Сьогодні досить не багато міст в Україні популяризують велосипедний туризм, серед них
Вінниця, Київ, Луцьк, Миколаїв, Рівне тощо. Яскравим прикладом є місто Львів, у якому вже на початку
жовтня 2015 року почали роботу над збільшенням велосипедних поїздок за допомогою створення
муніципального прокату велосипедів, монтажу перших 5 станцій та призначення нової посади – радника
міського голови з питань вело інфраструктури[2] .
По-друге, важливим важелем є створення безпечних умов, які б стимулювали широкі верстви населення
їздити на велосипеді. В першу чергу це досягається за допомогою виділеної інфраструктури та підвищенню
пріоритету велосипеда як виду транспорту. Велотури повинні бути добре сплановані та супроводжувати
досвідченими велосипедистами, які впевнені у своїх силах, оскільки відстані, які доводиться переборювати,
бувають досить великі. У Парижі, Лондоні та Вашингтоні високоуспішні системи уже сприяли формуванню
іміджу велосипеда як зручного та надійного виду транспорту[3]
По-третє, необхідно створити позитивну репутацію для велотуризму та популяризувати його як модний
спосіб життя, рекламувати велосипеди як такі, що заощаджують енергію та простір, не спричиняють ані шуму,
ані забруднення повітря. Імідж створюється за рахунок акцій, таких як поїздок на роботу на велосипеді, так як
це вже зробили жителі Америки, Азії та Європи. Вчені довели, що персонал, що їздить на роботу не велосипеді
хворіє на 30% рідше своїх колег [4]. Ці висновки вже давно засвоїли колишній губернатор Каліфорнії Арнольд
Шварценеггер, мер Лондона Борис Джонсон, прем’єр-міністр Великобританії Девід Камерон, президент
Південної Кореї Ли Мен Бак, президент США Барак Обама, тому їх часто можна зустріти на вело доріжках.
Ще однією проблемою, чому мало хто обирає велотуризм – це хибне уявлення про значні фінансові
затрати на купівлю велосипеда чи його довготерміновий прокат, забезпечення спеціальним одягом та
рюкзаком, шоломом тощо. Цю проблему можна вирішити шляхом надання фінансової допомоги при закупівлі
велосипеда, наприклад, як це зробили у Парижі - парижани можуть отримати компенсацію 33 відсотка від
вартості велосипеда в межах 400 єврo.
Звичайно, що різкого збільшення прихильників велотуризму в Україні чекати не варто, але за рахунок
поступового реалізації програм та методів, що є запозиченими у європейських сусідів, можна отримати значні
зрушення на шляху до популяризації велотуризму.
1. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу: [навчальний посібник] / М.П.Мальська, В.В.Худо,
В.І.Цибух – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с. Львівська асоціація велосипедистів [Електронний
ресурс] - Режим доступу: lav.org.ua. 3. Український інформаційний центр вело транспорту [Електронний
ресурс] - Режим доступу: velotransport.info. 4. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и
статистика, 2003. – 368 с.
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ВПЛИВ ТУРИЗМУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Здавна туризм належить до одних із найприбутковіших галузей світового господарства. Розвиток
туризму відіграє неабияку роль у вирішенні багатьох соціальних проблем. Завдяки туризму у багатьох країнах
з'являються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення.
Важливою функцією туризму є те, що він змушує уряди і громадські організації впливати на збереження
і оздоровлення природи. Вплив туризму на навколишнє середовище може бути як позитивним, так і
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негативним. Позитивним впливом є охорона природи, реставрація пам’ятників, збереження лісів, захист
рослинного і тваринного світу, а також створення національних парків та заповідників. До негативного впливу
відносять вплив на якість води у річках, озерах, морях, якість повітря, забруднення відходами навколишнє
середовище, самовільне створення тимчасових відпочинкових баз, зростання викидів шкідливих речовин
транспортними засобами. Якщо взяти до уваги такі види туристичного відпочинку як риболовля, полювання і
збирання ягід, то можна побачити, що вони завдають значної шкоди для природи, і призводять до зменшення
певних видів як тварин, так і рослин, або взагалі до їх зникнення.
Проблема впливу на навколишнє середовище залишається дуже актуальною і потребує регулювання,
підтримки та контролю з боку держави, в тому числі й України. Це питання регулюється нормативноправовими актами, серед яких можна виділити Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. №324/95-ВР,
«Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII, «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР
Закон України «Про туризм» визначає основні засади розвитку туризму в Україні і основні принципи
державної політики в туристичній сфері:
- Економічного та раціонального використання ресурсів і забезпечення їх належної охорони;
- Законодавчого та нормативно-правового визначення умов і порядку організації діяльності
туристичної галузі [1];
- Сприяння перетворенню туристичного комплексу України у високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки.
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає правові, економічні та
соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і
майбутніх поколінь.
У ст. 1 цього Закону зазначено, що завданням законодавства про охорону навколишнього природного
середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів,
забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої
діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої
природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з
історико-культурною спадщиною [2].
Проблемою управління туризмом є недосконалість правового регулювання у сфері управління розвитком
туризму на регіональному та місцевому рівнях та відсутність планів комплексного розвитку туристичних зон.
Розвиток туристичної галузі є дуже важливим для України, оскільки посідає одне із провідних місць у
Європі за забезпеченість курортними ресурсами. Курортні та рекреаційні території в Україні займають близько
9,1 млн. га території (це приблизно 15% території держави) [4].
Враховуючи сучасний стан туризму в Україні, для вдосконалення діяльності туристичної галузі потрібно
досить не малі кошти для покращення навколишнього середовища, збереження історичних пам'яток,
заповідників та ін.
1. Закон України «Про туризм» № 324/95-ВР від 15.09.1995р. зі змінами і доповненнями 2. Закон
України «Про охорону навколишнього природного середовища» № 1264-XII від 25.06.1991р. зі змінами і
доповненнями. 3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р. зі
змінами і доповненнями. 4. Туризм в Україні. Статистичний бюлетень // Державна туристична адміністрація
України. - К., 2014. - 48 с.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ПІД ВЛИВОМ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
Туристична галузь може бути рушійною силою, щоб підняти економіку країну на вищий рівень розвитку.
Якщо розвивати туристичну галузь, можна віднести її до стратегічної галузі країн. В наслідок розвитку туризму
суттєво можна підвищити розвиток інфраструктури: транспортні послуги, експорт і імпорт, валютні операції,
будівельну промисловість, культурну сферу створення робочих місць, тощо. За даними Державної фіскальної
служби України суб’єктами туристичної діяльності у І кварталі 2015 року сплачено податків та зборів до
зведеного бюджету понад 322,4 млн. грн. [1]. Щоб збільшити надходження до бюджету потрібно стимулювати
законодавчою базою і створювати чіткі стратегії розвитку. Яскравим прикладом є Швеція, у якій частка доходу
від туризму, перевищує частку у ВВП від автомобільної промисловості [3].
Інтернет - технології мають безпосередній зв'язок як з туристом так і з підприємством, яке надає
туристичні послуги. Інтернет - дає змогу продавати туристичний продукт на глобальному рівні тобто, сегмент
ринку збільшується за допомогою глобальної мережі, що суттєво зменшує маркетингові витрати. За
допомогою мережі, є змога розмістити об’ємнішу і якіснішу інформацію для споживача. Електрона пошта
відіграє значну роль у «проштовхуванні» туристичного продукту і економить маркетингові витрати на
поліграфію. Розсилка електронних листів допомагає направити інформацію потрібному споживачеві, на основі
зібраної про клієнта інформації. Одним із поширених способів контакту споживача і фірми є cookie-файли. За
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допомого цих файлів, які знаходяться у споживача на ПК, тур фірма може відслідковувати поведінку
потенційного клієнта в інтернеті і визначити його вподобання. Отже інтернет у сфері комунікацій – це важіль,
який не залишає без уваги власників туристичного бізнесу. Одним з плюсів - це зворотній зв'язок, тобто
власник туристичної фірми має можливість спостерігати за динамікою відвідувань і функціонуванням своєї веб
– сторінки, що дає змогу оперативно приймати управлінські рішення.
Не можна і не звернути увагу на переваги для споживача (туриста). Розвиток інформаційних технологій
дозволяє: обирати маршрут подорожі, бронювання місця проживання, ознайомлення з каталогами фірми тощо.
Все вище перераховане дозволяє суттєво зменшити витрати часу і коштів при співпраці з посередником,
оскільки відбувається в режимі онлайн [2].
Падіння гривні зменшило потік туристів до «шенгенської зони» до таких країни як Іспанія, Італія і
Греції більше ніж на 50 %. Це повинно стимулювати державу і приватні підприємства до розвиток тур бізнесу і
шукати альтернативні шляхи інвестування і інноваційності у туризмі.
Україна має потужний потенціал у туристичні сфері: агробізнес, архітектурна спадщина, заповідники,
гірська місцевість тощо. На нашу думку рушійною силою, яка у перспективі виведе українських туроператорів
на міжнародний рівень - інформаційні технології.
1. Державне агентство України з туризму та курортів [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.tourism.gov.ua/ua/news/27681/. 2. Гадецька З.М. Сучасні інтернет-технології, що застосовуються в
туристичній індустрії [Електроний ресурс] / З.М.Гадецька, Н.Л. Костьян – Режим.доступу:
http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Inforhttp. 3. Цимбал О.І. Туристична сфера України як плацдарм до
розвитку національної економіки та міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О.І. Цимбал // Сталий
розвиток економіки - 2012. - №2. - С.133-136. Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/cymbal.htm
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
Індустрія екстремального туризму в Україні знаходиться у стані інтенсивного розвитку та постійно
розширює асортимент послуг як для туристів старшого покоління, так і для молоді. Незважаючи на вік, всі
прагнуть провести активно провести час, а традиційний туризм відходить на другий план. Активний туризм
включає велике фізичне навантаження, саме тому такий відпочинок не є доступним для всіх бажаючих.
Більшість туристів, які обирають екстремальний відпочинок, мають на меті отримання шаленої дози
адреналіну та незабутніх вражень.
Хоча для України індустрія екстремального туризму є відносно новою, вона з кожним днем захоплює все
більшу частину українського населення. В Україні одним із найбільш привабливих регіонів для розвитку
екстремального туризму є західна Україна, зокрема, найбільш сприятливими для розвитку екстремального
туризму Західної України є гори Карпати, що розташовані на території Закарпатської області, яка багата своїми
гірськими масивами. Вони чудово підходять для скелелазіння, гірськолижного спорту та гірсько-пішохідного
туризму, сноубордингу, парапланеризму чи дельтапланеризму. Останнім часом для більшості українців
незамінним став сезон гірськолижних курортів. Слід зауважити, що в останні роки гірськолижні відпочинкові
комплекси ввели в дію нові імпортні підйомники, крісельні дороги, які роблять лижний спорт значно
комфортнішим. Наявність великої кількості гірських річок дозволяє проводити сплави по річках.
В Україні також доступні спелеологічні екскурсі, які, в основному, проводяться у славнозвісній
Тернопільській області. Вона здавна славиться своїми печерами, зокрема на території Тернопільської області
знаходиться найдовша у світі гіпсова печера, та найдовша печера Євразії, яка має назву Оптимістична і
простягається на 216км та сягає вглиб на 20м.
Не менш актуальним є неземні види екстремального туризму, а саме парашутизм. Цей вид відпочинку
поєднує в собі різні види стрибків від найпростіших до складних акробатичних трюків. Для любителів легкого
екстриму доступними є польоти на повітряних кулях, які, водночас, можуть перетворитися на романтичну
прогулянку [1].
Проаналізувавши та охарактеризувавши розвиток екстремального туризму Західної України, та
виділивши їх основні види, можна зробити певні висновки. Хоча, в іноземних країнах екстремальний туризм
знаходиться на значно вищому рівні розвитку, вітчизняний ринок екстремального відпочинку є не менш
перспективним, за умов правильного підходу до його розвитку.
1.Туристическая библиотека Сучасні форми екстремального туризму в Закарпатській області
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/svyda2.htm

207

Олексів М.
ст. гр. МЗДм- 13
Науковий керівник – ст. викл. каф. ЗМД К.О. Дзюбіна
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
На сучасному етапі для багатьох розвинутих європейських країн міжнародний туризм є однією із
найбільш прибуткових галузей економіки, а доходи від нього - важливою складовою національних бюджетів. В
умовах активізації євроінтеграційних прагнень України міжнародна туристична діяльність викликає дедалі
більше зацікавлення у вітчизняних бізнес-структур туристичної індустрії, що зумовлюється активізацією
співпраці нашої держави із європейськими країнами. Однак, слід зауважити, що міжнародний туризм в Україні
характеризується існуванням низки проблем, які потребують конструктивного вирішення для забезпечення
ефективного розвитку туристичної галузі.
Міжнародний туризм є багатогранним явищем, що органічно поєднує економічні, соціальні, культурні та
екологічні аспекти, із глибоким потенціалом для постійного розвитку, тісно взаємопов’язаний з багатьма
галузями економіки, що зумовлює його провідне місце у соціально-економічному житті країни.
Варто зазначити, що поряд із традиційними видами туризму, такими як автомобільний, культурнопізнавальний, лікувально-оздоровчий, релігійний туризм, дедалі більшої популярності, особливо серед
мешканців індустріально розвинутих країн, набувають сільський, екологічний (зелений) туризм, а також
екстремальні види туризму, зокрема, пригодницький, спортивний, гірський, підводний, мисливський туризм.
Активно розвивається і сільський туризм, який у країнах Європи розглядають як найбільш ефективний шлях
соціального розвитку сільських депресивних регіонів, шлях до забезпечення зайнятості сільського населення,
яке витісняється зі сфери матеріального виробництва внаслідок активізації НТП.
На сьогодні в Україні є багато факторів, які гальмують розвиток туристичної сфери. Зокрема, найбільш
пріоритетними чинниками в сучасних умовах є: військова агресія, нестабільна соціально-економічна ситуація в
державі, високий рівень інфляції, тощо. Кожен вкладений долар у туризм дає у 7 разів більшу віддачу у суміжні
галузі економіки. Отже, нехтуючи розвитком туристичного потенціалу України, 15% території якої є
рекреаційними, держава втрачає свої потенційні надходження до бюджету. У той час, коли українці їздять у
тури до Єгипту чи країн Європи і таким чином їх фінансують, наші пам’ятки культури, природи й архітектури
занепадають. В Україні у 2014 р. кількість туристів порівняно з 2013 р. скоротилася вдвічі й склала 13 млн. осіб.
Їхні туристичні витрати за час перебування в країні торік дорівнювали 5,7 млрд. дол., відповідно українська
казна збагатилася на 25 млн. грн. Про сьогоднішні причини зниження популярності вітчизняної туристичної
сфери здогадатися неважко. Складається враження ілюзії повномасштабної війни, і Україна в уяві потенційних
туристів наразі сприймається як «гаряча точка». На жаль, цього року в бюджеті держави вперше не
передбачено коштів на розвиток туристичної галузі, на відміну від країн, де свого часу велись бойові дії
(Грузія, Ізраїль, Колумбія) і які в найскрутніші періоди не припиняли цієї роботи та вкладали кошти в свій
імідж [1].
Зважаючи на євроінтеграційні прагнення України, державна політика у сфері туризму та міжнародного
туризму зокрема повинна бути скоригована згідно з документами ВТО, а також прийнятими на їх основі
рекомендаціями Ради Європи з питань сталого розвитку туризму. Гармонізація державної політики у сфері
туризму із світовими та європейськими стандартами сприяла б не лише соціально-економічному зростанню
України, але й активізації її входження у європейську спільноту та підвищенню міжнародного іміджу.
Розвиток підприємств міжнародного туризму як однієї із найбільш перспективних галузей економіки є
важливим фактором економічного росту України. В результаті активної державної політики та узгоджених дій
усіх органів державної і місцевої влади з розвитку туризму, сприйняття міжнародного туризму як засобу
інтеграції у світовий та європейський простір, а також як форми розвитку інтеграційних комунікацій
туристична діяльність та її міжнародний напрям зокрема стане надзвичайно потужною індустрією, яка буде
джерелом значних і стабільних надходжень до бюджетів, сприятиме розвитку суміжних галузей, окремих
регіонів та країни загалом.
1. Килин О.В. Значення міжнародного туризму в підвищенні конкурентоспроможності економіки
України [Електронний ресурс] / О.В. Килин, Н.А. Свелеба. Торгівля, комерція, підприємництво. - 2013. - Випуск
15. - С. 102-104. - Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kylyn3.htm
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ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКІВ У МІЖНАРОДНІЙ ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
В сучасному світі міжнародна туристична діяльність пов’язана з значною кількістю ризиків. Це
пояснюється особливістю туристичного продукту, наявністю різноманітних факторів ризиків, які впливають як
на туристів, так і на діяльність туристичних компаній.
Доцільно виділити такі основні фактори ризику зовнішнього середовища в міжнародному туризмі:
нестабільність попиту на туристичні послуги; політична нестабільність у країнах відпочинку туристів;
загальноекономічний стан як у країні проживання, так і в країнах відпочинку туристів; залежність від природоекологічної ситуації; недотримання виконання домовленостей між контрагентами, що беруть участь у
створення туристичного продукту (перевізники, страхові компанії, екскурсійні бюро і т.д.).
Також важливими негативними факторами, які впливають на туристичний потік, є нестійка політична
ситуація, тероризм, війни, революції і введення візового режиму. Прикладом цього виду ризику є революції, вуличні
протести, напади на іноземних громадян в Північній Африці і на Близькому Сході, що призвело до зниження
привабливості регіону, а туристична індустрія зазнала значних збитків. Недоотриманий прибуток туристичної галузі
в Єгипті внаслідок революції за лютий-квітень 2011 року становив понад два мільярди доларів, а в березні країну
відвідало на 60 відсотків менше відпочивальників ніж милого року. Суттєво впливають на міжнародну туристичну
діяльність природо-екологічні ризи, оскільки можливість здійснювати туристичні подорожі залежить від природокліматичних умов країн світу. Цунамі в Таїланді та Індонезії, повені у Західній Європі, лісові пожежі у Чорногорії
стали причиною утримання туристів від поїздок у ці країни. Потік туристів у Японію після землетрусу, цунамі і
руйнування АЕС «Фукусіма» знизився на 24,4%. Ризики вибору і надійності партнера є дуже важливими в
туристичній галузі, оскільки при створенні та реалізації туристичної поїздки туроператор співпрацює з багатьма
партнерами (перевізниками, страховими компаніями, туристичними агенціями, готелями тощо).
Радикальним методом впливу на ризик є його уникнення. У туризмі використання цього методу проявляється
у відмові від співпраці з ненадійним партнером, утриманні чи обмеженні поїздок у певні країни в період
несприятливих погодних умов, політичної нестабільності. Серед методів мінімізації ризиків, що використовується
туристичними компаніями, вагоме місце займає страхування. Законом України «Про страхування» передбачено
обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за збиток, нанесений життю, здоров’ю
або майну туриста. Страховими подіями у цьому випадку є пожежі, вибухи, аварії, руйнування, конфлікти з
місцевою владою та інші ситуації, що призвели до збитків майну, здоров’ю, життю туриста [2]. Страхові компанії
також пропонують послуги страхування фінансової відповідальності туристичних агенцій перед туроператором та
туристом. Набуває популярності страхування специфічних туристичних ризиків. Наприклад, одночасно з програмою
медичного страхування турист може вибрати додаткові програми: страхування від нещасного випадку, програма
додаткового медичного страхування, страхування багажу, страхування інвентарю, страхування ділових подорожей,
страхування туристів на випадок відмови від здійснення оплаченої поїздки.
Враховуючи сучасні тенденції міжнародної туристичної діяльності, а також зростання рівня ризиків,
важливим завданням є виявлення факторів ризиків та застосування ефективних методів управління ризиками [1].
1. Беднарська О. Р. Ризики у міжнародному туризмі: фактори, класифікація, методи оптимізації / О.
Р. Беднарська, І. Я. Кулиняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2013. - № 767. - С. 3-8. - Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2013_767_3.pdf. 2. Закон України «Про страхування» №85/96 від 07.03.1996 Режим доступу до документу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80
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СОЦІАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В період економічної кризи туристична галузь може суттєво покращити економічний стан в країні, а
заодно і підняти всі інші галузі. Туристична галузь України, що є багата природнім, культурними, історичними,
соціально-побутовими та трудовими ресурсами, цілком може зайняти перші місця в економіці нашої держави.
Та для повноцінного розвитку туризму в країні потрібна і підтримка держави, якої немає. За даними тільки 8%
населення нашої країни користується послугами туристичних фірм. Решта населення або взагалі немає
можливості принаймні час від часу відпочивати і оздоровлюватись , або ж на худий кінець, просто планує свій
відпочинок самостійно. В силу багатьох соціальних чинників розвиток соціального туризму є надзвичайно
повільним та мізерним, проте він і є дуже важливим, і актуальною проблемою є його розвиток.
Основною ціллю соціального туризму є подорожі та відпочинок соціально-економічних шарів населення
для відновлення їхньої робото-спроможності, покращення фізичних та моральних сил населення. У
Манільській декларації сказано, що «соціальний туризм – це ціль, до якої суспільство повинне прагнути в
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інтересах менш забезпечених громадян» Соціальний туризм в Україні можна розділити на шість основних
сегментів, такі, як: дитячо-юнацький туризм, молодіжний (студентський) туризм, туризм для людей похилого
вік, спортивний туризм, зелений (сільський) туризм, екологічний туризм.
Дитячо-юнацький туризм відіграє важливу роль в нашій країні, який орієнтований на таку категорію
суспільства, як підростаюче покоління, що посідає одне з особливих місць в українському туризмі. Одним з аспектів
є позитивний економічний ефект. Яскравим прикладом є 108 позашкільних навчальних закладів по всій Україні.
Щодо системи молодіжного туризму, то в розвинених країнах світу це успішно розвивається, що не
можна сказати про Україну. Для покрашення молодіжного туризму необхідно зробити все, щоб студенти мали
можливість подорожувати з комфортом при цьому витрачати на це оптимальну для студента кількість коштів.
Ще однією ланкою соціального туризму є туризм для людей похилого віку та інвалідів. Такі види в
нашій країні практично не розвиваються. Однак у європейський країнах та США це є надзвичайно популярним
видом туризму. Основною проблемою реалізувати це в Україні є пенсійна система, відповідно брак коштів у
пенсіонерів, транспортна інфраструктура, низький рівень субсидіювання та інші чинники.
Щодо спортивного туризму, то він у нашій країні частково розвинений – за даними Федерації
спортивного туризму у їхніх лавах нараховується більше 15 тис. туристів. Такий вид туризму є суттєво
дешевшим в порівнянні з іншими, так як всі заходи проводяться в навколишньому природньому середовищі, а
матеріально-технічна база організовується та надається самими туристами. Спортивний туризм є ефективним у
зв’язку з тим, що при мінімізації видатків, він все не втрачає прихильників і з кожним роком набуває все
більшої актуальності серед молоді.
Екологічний туризм в нашій державі знаходить на дуже низькому, можна сказати зародковому положенні.
Його розвиток сприятиме поширенню інформації серед населення, про екологічний стан середовища, альтернативні
джерела енергії, методи боротьби з негативною ситуацією, яка вже і так склалась. Тим самим екологічний туризм
буде нести в собі і освітню функцію, у зв’язку з тим, що бажаючі будуть прокладати нові туристичні маршрути,
відкривати нові місця для відпочинку, ознайомлюватись із заповідниками, ландшафтними парками, відповідно при
цьому усвідомлюючи свій вплив на дане середовище, і можливо запобігатимуть всіляким негативним проявам зі
свого боку. Зелений туризм в Україні знаходить на стадії розвитку, а віднесення його до соціального дехто вважає
недоцільним. Даний вид туризму є хороший тим, що розвиває локально розвиває економічну систему, підвищує
зайнятість населення, і відповідно надає нові робочі місці. Також цей вид туризму не вимагає вкладення коштів і
може приносити чималий прибуток.
Отже, стан соціального туризму в Україні змушує чекати кращого, та для нього тут є велике перспективне
середовище та зацікавлене населення, яке проте немає змогти займатись ним. Тому для подальшого розвитку,
соціальному туризму потрібна підтримка з боку держави, яка в сили теперішнього політично-економічного стану не
докладає для цього зусиль.
1. Стратегія розвитку туризму і курортів. Затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 06.08.08 р. №1088-р [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.kmu.gov.ua. 2. Манильськая декларация
по социальному воздействию туризма от 22.05.97 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.unwto.org
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ТІМБІЛДІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОКРАЩЕННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ
В КОЛЕКТИВІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ
Успішна діяльність будь-якого підприємства, в тому числі і туристичних організацій, напряму залежить від
результативної командної роботи. Вміння злагоджено працювати, знаходити компромісні рішення, спрямовувати
конфліктні ситуації в напрямку прийняття конструктивних рішень - це, на сьогодні, є ключовим завданням багатьох
бізнес-тренінгів.
Одним з найбільш розповсюджених інструментів формування командної роботи є тімбілдінг. Під даним
терміном часто розуміють сукупність заходів, спрямованих на підвищення рівня згуртованості колективу за
допомогою організування різних типів командних ігор та тренінгів, що, в свою чергу, сприяє покращенню моральнопсихологічного клімату в колективі.
Морально-психологічний клімат – це психологічна неофіційна атмосфера в колективі, яка характеризується
рівнем задоволення чи незадоволення її членів, дотриманням загальних колективних моральних норм, принципів тощо
[4, ст. 112]. Часто люди вказують «негативний клімат у колективі» як причину свого звільнення, оскільки не комфортно
почували себе серед своїх співпрацівників. Саме тімбілдінг покращує атмосферу неформального спілкування та якість
виконання завдань, які поставлені як перед всіма членами команди, так і окремим виконавцем тощо.
Термін тімбілдінг походить від англ. teambuilding - «побудова команди» і під ним часто розуміють
активний корпоративний відпочинок, спрямований на згуртування колективу [1]. Однак, не завжди це є так.
Часто тімбілдінг носить навчальний характер за допомогою різного виду ігор. Ігрова діяльність є інструментом,
який дозволяє зробити навчальний процес працівників привабливішим і цікавішим, розвиває увагу та мислення,
а також сприяє їх зближенню.
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У туристичних компаніях для покращення морально-психологічного клімату використовуються такі
види тімбілдінгу[2,3]:
1. Розважальний: а) спортивний (пейнтбол, велосипедні походи тощо.);б) корпоративний (колективне
святкування подій).
2. Навчальний: а) творчий (командна робота над розробленням нового туру); б) пізнавальний
(інтелектуальні змагання та конкурси, різноманітні тести, дослідження, психологічні ігри, тренінги тощо).
Основним узагальнюючим критерієм для усіх видів тімбілдінгу є наявність групи виконавців, які повинні
діяти як команда для реалізації поставленого завдання чи досягнення відповідної цілі.
Цілями тімбілдінгу є: покращення атмосфери неформального спілкування ;згуртування колективу,
покращення співпраці між колегами; емоційне розвантаження та зняття стресу; активізування ініціативи;
уникнення конфліктів; підвищення рівня довіри один до одного; формування командного духу тощо.
Рівень ефективності тімбілдінгу обумовлений, в першу чергу, процесом його планування. Спершу, слід
добре продумати сценарій і зорієнтуватися, на яку цільову аудиторію спрямований тімбілдінг (так, для
працівників туристичних компаній варто організовувати активний або пізнавальний відпочинок, що дозволить
їм генерувати цікаві ідеї щодо розроблення нових турів чи їх продажу, тощо) [2]. При формуванні команд, як
зазначають фахівці, краще керуватися спонтанним вибором їх членів. Це посилює психологічне розвантаження
учасників як при виборі капітана, назви і девізу, так і самої гри. У кінці тімбілдінгу слід підвести підсумки та
похвалити членів команд [1]. Тривалість тімбілдінгу – від декількох годин до декількох днів, залежно від
можливостей компанії та поставлених завдань [2].
Отже, тімбілдінг є одним з ефективних інструментів, який покращує морально-психологічний стан
колективу, а це, в свою чергу, сприяє підвищенню рівня продуктивності їх праці, зокрема розробленню цікавих
нових турів та їх активному продажу. Головна мета тімбілдінгу – утворення цільної та згуртованої команди, з
якою можна досягнути успіху.
1. Що таке тімбілдінг?[Електронний ресурс] – Режим доступу//http://men.webfermer.org.ua/robotakar39era-biznes/shho-take-timbilding.php; 2. Тімбілдінг: прийоми згуртування колективу [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://porady.altervista.org/porady/timbilding-prijomi-11001_11001.html; 3. Сусол А.Що таке
тімбілдінг ? [Електронний ресурс] / А. Сусол– Режим доступу: http://dengodel.com/management/22-chto-takoetimbilding.html; 4.Філіппов А.В. та інших. Виробнича соціологія, психологія і педагогіка: Навчальний посібник. М.: Вищу школу, 1989. - 255 с.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ
Туризм є найбільшою галуззю промисловості. В умовах глобалізації, з кожним новим днем, ділові,
наукові та культурні зв’язки між кранами, регіонами стають все більш тіснішими.
Міжнародні виставки, аукціони, фестивалі, ярмарки, які відвідує величезна кількість туристів,
виступають достатньо прогресивною формою спілкування для сьогодення. Цільовими групами для ділового
туризму виступають не лише бізнесмени, а й лікарі, спеціалісти ІТ-галузі, сільського господарства, інженери та
ін. Себто, групи людей, об’єднаних фаховими інтересами чи спільною, однією метою.
Бізнес-туризм достатньо перспективний напрям сучасного туризму. Ця галузь швидко розвивається та
виступає найбільш прибутковою серед інших галузей туризму. Щорічно здійснюється більше 100 млн. бізнестурів [5]. Приблизно 20 % становлять ділові поїздки від усіх міжнародних поїздок, за оцінками експертів ВТО.
Бізнес туристи є менш чутливими до цін на товари та послуги. На їхнє рішення щодо покупки впливає, перш за
все, ефективне використання часу в межах їхнього розкладу бізнес поїздки.
Розвиток ділового туризму в Україні є надзвичайно актуальним. Наявність сприятливих природнокліматичних умов, значні людські ресурси, потужний історики-культурний потенціал. Окрім того, Україна
розпочала свій шлях інтегрування з ЄС, а розташування нашої країни в центрі Європи, на перехресті
транспортних шляхів в перспективі може перетворити державу в своєрідну мекку в світі бізнес-туризму.
Питаннями проблемам бізнес-туризму в Україні займались М.П. Мальська, В.К. Федорченко, С.І. Нікітенко та
ін.. Метою роботи є висвітлення основних проблем розвитку українського ділового туризму.
Діловий туризм має певну специфіку, яка перетворюється в низку проблем. Перш за все, потрібно
збільшити готелі – бізнес-центри. Неможливі готелі бізнес-центри без:
1) транспортних послуг: трансфер з аеропорту і в аеропорт, надання особистого транспорту;
2)необхідної відео-аудіоапаратури, великомістких конференц-залів, тренінг-класів.
3) мобільної фуршетної групи, проведення бізнес-ланчів, банкетів тощо.
По-друге, номери в готелях – бізнес-центрах мають бути своєрідними офісами «за межами офісу».
Просторий стіл, хороше освітлення, простір, обов’язкова наявність високошвидкісного інтернету. По-третє,
безперечно, потрібно покращити якість автомобільних доріг та розвивати мережу дешевих перельотів (low cost)
та поліпшити розклад авіарейсів. Без третього фактору майже неможливо кількісно збільшити бізнес-туризм.
Адже, відсутність прямих, недорогих рейсів авіаперевезень та неякісна дорога з безліччю недоліків не надасть
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натхнення бізнес туристам, адже, вони мобільні та цінують комфорт. Четверте, це збільшення кількості
туристичних компаній, спеціалізованих на діловому туризмі шляхом державної підтримки у вигляді
Держпрограм. Такі компанії швидко та якісно надають різноманітні послуги для описуваної галузі.
І, звичайно, підвищення рівня іміджу України в світі. Потрібно розвивати бренд «Україна». Всі знають,
що Франція , перш за все, асоціюється з високою модою, вишуканістю, чудовим смаком, Австрія – з музикою,
завдяки таким геніям, як Моцарт, Гайдн, Сальєрі, Штраус, Шуберт та ін. А Швейцарія – «світовий сейф». Ми
повинні знайти свою «родзинку», яка допоможе світові зрозуміти багатогранність культури, багату історію і
широко розкрити туристичну привабливість.
1.Business tourism. Niches for Developing Countries [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.tradeforum.org/business-tourism/. 2. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник /
М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. - К.: Знання, 2008. - 661 с. 3. Мальська М.П. Основи туристичного
бізнесу: навч. посіб. / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 272 с. 4.
Нікітенко С.І. Діловий туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / С.І. Нікітенко // Наукові праці. Том 52. Вип. 39. - С.139-5.5. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие / А.Ю.
Александрова. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 470 с. - Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/aleks.htm.
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Секція 2
«Управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю»
Базакуц М.
ст. гр. МЗДм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. Мукан О.В.
ПРОБЛЕМИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
На сучасному етапі розвитку України митне регулювання відіграє важливу роль у політиці та економіці
держави. Відбувається постійне розширення та зростання обсягів міжнародної торгівлі, що значною мірою впливає
на здійснення митного регулювання та є викликом щодо його покращення й удосконалення. У процесі євроінтеграції
Україна продовжує підвищувати обсяги експорту та імпорту в країни ЄС, що формує платформу для змін в митній
політиці України з метою спрощення співпраці між українськими та іноземними суб’єктами господарювання.
Сьогодні митне законодавство набуває принципово нового значення, основні акценти якого зміщуються
від контролюючих і фіскальних до регулятивних і правозахисних. Традиційно митна галузь сприймається як
сукупність правових норм, що регламентують структуру й діяльність митних органів, зокрема, їхніх посадових
осіб, особливості функціонування всього апарату митної служби, яка покликана стояти на захисті економічних
інтересів держави в цілому.
Цільова переорієнтація як у митно-правовій галузі, так і в діяльності органів митної служби – це
складний процес, оскільки передбачає необхідність рішучого подолання певних, глибоко укорінених вад митної
системи, за якої інтереси держави домінують над інтересами як фізичної особи, так і підприємницьких
структур. Йдеться про зміну базових ідеологічних засад митних відносин держави й суспільства. Саме це є
серцевиною модернізації митної системи й основною передумовою впровадження передових досягнень у
вітчизняний митний простір. За цих умов надзвичайно зростає роль держави в регулюванні зазначених процесів
у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Загострюється потреба підвищення ефективності національної митної
політики у сфері реагування на зовнішні загрози та швидкої протидії можливим негативним наслідкам таких
загроз у напряму посилення забезпечення економічних інтересів держави й максимального врахування в
національній митній системі міжнародних правил та вимог. Митне регулювання згідно із Законом України
«Про зовнішньоекономічну діяльність» – це регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших
податків, що справляються при переміщенні товарів через митний кордон України, процедурами митного
контролю, організуванням діяльності органів митного контролю України.
Проблеми, які необхідно розв’язати у митно-тарифному регулюванні в найближчій перспективі, – це
створення цілісної системи національного законодавства у сфері митних відносин, формування механізму
регулювання зовнішньоекономічної діяльності шляхом його відповідності нормам і стандартам ГАТТ/СОТ та
країн Євросоюзу, вирішити питання, пов’язані з поглибленням приєднання до міжнародних конвенцій із
гармонізації й спрощення митних процедур, а також питання процедури спільного транзиту, що допоможе
здійснити поетапне наближення митного законодавства і митних процедур, які застосовуються в Україні, до
країн Євросоюзу.
Гіщинська Н.
студ. групи МЕ-35
Науковий керівник – к.е.н.,доц. Х.С.Передало
ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ
В умовах сучасного суспільства жодна країна світу не може задовольняти свої потреби власними ресурсами
через їх обмеженість чи відсутність. Слід також взяти до уваги, що деякі держави мають малу територію чи є
недостатньо економічно розвинутими. Інші ж – навпаки, володіють значним обсягом ресурсів, а уміле ними
управління дозволяє їм ефективно їх використовувати як для внутрішніх потреб, так і для реалізації. Усі ці причини
зумовлюють потребу у здійсненні експортно-імпортних операцій між різними країнами світу [1].
Ще донедавна Росія була одним з основних партнерів України у сфері експортно-імпортних операцій.
Важливою характеристикою сучасного стану відносин між країнами є значний вплив політичного чинника на
розвиток українсько-російського економічного співробітництва. Нинішнє економічне протистояння
позначається як на структурі й динаміці двосторонньої торгівлі, так і на розвитку різних галузей та секторів
економік обох країн. Аналіз даних Державної служби статистики України про вітчизняну зовнішню торгівлю
товарами з Росією показує, що у квітні – липні поточного року динаміка експорту була більш рівномірною, ніж
динаміка імпорту. Щомісячні коливання вартості експорту у цей період становили близько 5–6 % тоді,коли
динаміка імпорту перебувала в межах 21–34 % [2]. Причому з травня цього року намітилася доволі усталена
тенденція скорочення обсягу імпорту російських товарів в Україну. У результаті в липні Україною було
імпортовано російських товарів на суму майже у два рази меншу, ніж у травні цього ж року.
У ЗМІ доволі багато уваги приділяється санкціям, що їх вже понад рік Росія запроваджує проти
підприємств української харчової промисловості. Як показують дані вітчизняної державної статистики, за
січень – липень 2015 р. порівняно з аналогічним періодом 2014 р. експорт з України до Росії алкогольних і
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безалкогольних напоїв та оцту скоротився на 33,2 %, молока та молочних продуктів, яєць та меду – на 37,5 %,
какао та продуктів з нього скоротився у 2,2 рази, а цукру і кондитерських виробів– майже вчетверо[2]. З іншого
боку, наприклад, вітчизняний експорт продукції чорної металургії до Росії протягом січня – липня 2015 р. у
відсотковому обчисленні скоротився, в основному, менше, ніж експорт продукції вітчизняної харчової
промисловості. Більші скорочення обсягу імпорту російських товарів в Україну спостерігались у хімічній
промисловості та машинобудуванні. Однак це, мабуть, більше було обумовлено скороченням попиту на ці
категорії товарів як таких, ніж свідомим бойкотом російських товарів з боку українських покупців. Хоча, не
виключено, що такий бойкот російських товарів з боку українських покупців уже приніс збитки російським
експортерам не менш як на 100 млн дол. США, а може й більше.
Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами України з Російською Федерацією за січень - березень
2015 року становили 3 258,2 млн. дол. США і зменшилися у порівнянні з січнем-березнем 2014 року на 4 737,7
млн. дол. США або на 59,3%.Експорт товарів і послуг за аналогічний період становив 1 665,4 млн. дол. США і
зменшився на 2 102,7 млн. дол. США або на 55,8%.Імпорт товарів та послуг становив 1 592,9 млн. дол. США і
у порівнянні зменшився на 2 635,0 млн. дол. США або на 62,3%.Товарообіг України з Російською Федерацією
становив 2 493,0 млн. дол. США і зменшився на 4 245,3 млн. дол. США або на 63%.
Експерти впевнені, що до кінця року збережеться така ж тенденція, хоча темпи падіння імпорту та
експорту сповільняться. За словами відомого економіста Григорія Кукурудзи «експорт,можливо ще не
припинив падіння,але якщо і впаде,то неоднозначно,оскільки Росія, не може повністю відмовитись від певного
комплектування для свого виробництва»[4].
Для ряду сектoрів російської економіки нинішнє протистояння з Україною матиме негативні наслідки.
Безпосередній вплив найбільше позначиться на стані військово-промислового комплексу. Що ж стосується інших
секторів російської економіки, то внаслідок її масштабів, нинішнє протистояння справлятиме на них переважно
опосередкований вплив – через санкції західних держав щодо Росії за її військову агресію проти України.
Перед Українoю стoїть ще багатo перешкод та випробувань на шляху дo покращення економічних
показників. Нинішня ситуація змушує приймати заходи на законодавчому і практичному рівнях, які б
допомoгли створити більш якісну і конкурентоздатну продукцію, стимулювати експорт і збалансувати
зовнішньоторговельний баланс. Перспективи подолання негативних наслідків нинішнього протистояння для
різних галузей вітчизняної економіки різні й залежатимуть від ефективності обраної для цього державної
економічної політики та обсягів фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.
1. Загородній А. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник/ Анатолій Загородній,
Геннадій Вознюк,. - К.: Кондор, 2007. - 166 с. 2. Статистична інформація [Електронний ресурс]. Офіційний
сайт державного комітету статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 3.
Статистична інформація [Електронний ресурс]. Офіційний сайт державного комітету статистики України.
– режим доступу: http://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ru/trade. 4. Інфографіка: що відбувається з імпортом та
експортом в Україні. Режим доступу: http://forbes.net.ua/ua/business/1402923-infografika-shcho-vidbuvaetsya-zimportom-ta-eksportom-v-ukrayinu
Греськів І.
ст. гр. МЗДм-21
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В. Мукан
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МИТНИМИ ОРГАНАМИ
В умовах розвитку ринкової економіки та інформаційних технологій комунікації посідають важливе місце в
житті людини, підприємства та держави в цілому. Комунікації дозволяють створювати, передавати і приймати
різноманітну інформацію і є інструментом впливу підприємства на внутрішнє та зовнішнє середовище.
Досліджуючи комунікації підприємств з митними органами насамперед важливо наголосити на існуванні
двох моделей інформаційних обмінів:суб’єктно-об’єктна інформаційна модель, що характеризує тип відносин з
однобічним зв’язком, наприклад інформування підприємств митними органами про прийняття
новогозаконодавчого акту чи внесення зміндо існуючого;суб’єктно-суб’єктна інформаційна модель, яка
характеризує комунікативну, діалогічну модель із зворотним зв’язком, наприклад акредитація суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності на митниці.
Процес комунікації підприємств з митними органами формується з елементів, що є типовими для будьякого комунікативного акту: комунікатор (посадові особи митних органів); повідомлення (офіційнаі неофіційна, усна
або письмова, вербальна чи невербальна інформація); одержувач (підприємство, яке здійснює зовнішньоекономічні
операції); канали розповсюдження інформації(інституційні та масові); канали зворотного зв'язку (прохання,
звернення, різні форми співпраці);процес кодування-декодування інформації (підготовкаінформаційних
повідомлень, їх адекватна інтерпретація); різного роду бар’єри(технічні, семантичні та ін.)[1].
Ефективно налагоджені комунікаційні процеси приносять взаємну вигоду як безпосередньо митним
органам, так і бізнес-спільноті. Ключовими факторами добре налагоджених комунікативних зв'язків є
досягнення повної інформованості суспільства про діяльність митних органів і застосовуваної
ниминормативно-правовоїбази, участь суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у законотворчому процесі, у
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роботі Громадської ради, виконання підприємствами функцій експертів, побудова партнерських відносин між
бізнесом та митними органами.
1. Інформаційний супровід соціальних ініціатив Президента України : [навч.-метод. матеріали] / Т. А.
Гузенко, Т. В. Федорів, О. М. Руденко, В. В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с. 2. Запровадження комунікацій
в суспільстві / за заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. – К. : ТОВ “Вістка”, 2009. – 56 с.
Дика М.
студ. групи МЗД-42
Науковий керівник – к.е.н.. доц. У.І. Моторнюк
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Зовнішньоекономічна діяльність являє собою окрему сферу економічної діяльності України, в якій
задіяна значна кількість підприємств, фірм, організацій, органів влади, їх робота безпосередньо пов'язана із
зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом товарів, із використанням іноземних інвестицій у різних сферах
економіки.
Проблеми підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності держави набувають на сучасному
етапі виняткового значення. Це пов'язано, по-перше, з рядом факторів внутрішнього характеру: об'єктивна
незбалансованість структури економіки і її повільна структурна перебудова; надмірна енергоресурсоємність
галузей національної економіки; низька конкурентоспроможність національного виробництва,тощо.
По-друге, це обумовлено системою зовнішніх факторів: надмірною залежністю економіки України від
монопольних імпортних ринків постачання стратегічно важливих товарних позицій для життєво важливих
галузей виробництва; високою залежністю процесу структурного та технологічного реформування економіки
України від різних форм зовнішніх джерел фінансування; відсутністю розвинутої зовнішньоторговельної
інфраструктури тощо.
Серед досить значної кількості проблем та перешкод на шляху розвитку зовнішньоекономічної
діяльності в Україні, можна визначити такі:
– неефективність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у порівнянні з іншими
країнами, що несе за собою проблеми в узгодженні різних питань у міністерствах, відомствах, місцевих
адміністраціях та передбачає чималі витрати часу і зусиль суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
– політична та економічна нестабільність в державі, які є визначальними факторами розвитку
міжнародних відносин, зв’язків, зовнішньоторговельної політики, які потрібно розглядати системно.
Потрібно зазначити що основною перспективою розвитку ЗЕД України є створення поглибленої зони
вільної торгівлі між Україною та ЄС, що стане етапом спільного економічного простору, який охоплює не
тільки торгівлю товарами, але й торгівлю послугами, тощо. Створення зони вільної торгівлі Україна - ЄС
надасть європейській економіці такі переваги:
– збільшення загальних обсягів експорту країн ЄС з Україні, як наслідок, зростання позитивного сальдо
торговельного балансу України;
- розвиток сфери послуг у зв’язку із залученням до співпраці одного з історичних культурних центрів, що
сприятиме збагаченню туристичної бази для європейських мешканців, розширенню транспортної
інфраструктури, меж кредитного та страхового ринків, а також покращенню фінансового середовища
європейських країн;
- участь у військовій співпраці, адже на даний момент Україна проходить через спільні навчання,
зокрема на різних полігонах країни, в рамках співпраці України-НАТО.
Отже, перспективне формування зовнішньоекономічної діяльності держави здійснюється з подоланням
виявлених проблем. Подальший розвиток економіки України повинен бути пов'язаним з тією економічною
стратегію, яка орієнтована на розвиток зовнішньоекономічної діяльності, експортно орієнтованих галузей та
підприємств, підвищення конкурентоздатності продукції вітчизняних виробників, а також брати участь у
військовій співпраці тому, що на даних момент Україна переживає важкі часи. Україна повинна зайняти своє
гідне місце в інтеграційних об’єднаннях, особливо в рамках ЄС.
1. Гаврилюк О. В. Економічна інтеграція в сучасному світі / О. В Гаврилюк, А. П. Румянцев - К.
Наукова думка, 2012. - 400 с. 2. Коломацька С.П. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове
регулювання та гарантії здійснення: [навч. посіб.] / С.П. Коломацька – К.: Професіонал, 2007. 3. Проект
Національної
стратегії
розвитку
експорту
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/zakon_kr_perebuv//4592.html
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СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Іноземний бізнес дедалі більше цікавиться українськими компаніями та виробниками. Основою аналізу є
торги у сегменті В2В(англ. Business-to-Business) для малого та середнього бізнесу. Український бізнес почав
активніше шукати можливості для виходу на зарубіжні ринки, водночас кількість запитів з-за кордону до
українських компаній зростає. Так у І кварталі 2015 року їхня кількість Allbiz зросла на 15% порівняно з
останнім кварталом минулого року, - зазначає Дмитро Лисицький, СЕО Allbiz - Міжнародного центру інтернет
- торгівлі , на якому представлені товари та послуги від 1,4 млн. компаній із 90 країн [1].
«Результати досліджень компаній-учасниць Allbiz засвідчили: якщо 2013 року лише 10% компаній
цікавилися міжнародною тенденцією, то у 2014 року функціонал Allbiz, що забезпечує вихід на зарубіжні
ринки, цікавив уже 70% компаній», - наголошує експерт [1].
Говорячи про обсяги транскордонних продажів, береться в основу аналіз торгів В2В для малого та
середнього бізнесу. Тому, по-перше, не враховується основний потік експорту України – вугілля, металургія,
енергоресурси, якими торгує великий бізнес, по-друге, не беруться до уваги роздрібні продажі В2В
(одяг,взуття, смартфони тощо).
«За нашої допомоги МСБ (національна платформа МСБ - це мережа об'єднань малого і середнього бізнесу з
різних галузей економіки та регіонів України) розвідує інтерес Заходу до торгівлі з Україною», - ділиться Олексій
Стрельних Sales Development Manager міжнародної логістичної компанії Deutsche Post DHL Group [2].
За даними перевізника, українські підприємці експортують насамперед харчі, товари групи FMCG (Fast
Moving Consumer Goods - напої та продукти харчування, предмети особистої гігієни, товари для домашнього
вжитку тощо ), текстиль. Попитом користується також продукція хай-тек(англ. high technology), косметика,
товари лайфстайл [3].
У зв’язку із політичною ситуацією торік торгово-економічних відносини з Росією пережили злети і падіння:
найбільший спад був у серпні 2014 року. Від весни цього року спад і далі триває, утім російські підприємці
виявляють бажання торгувати з Україною адже кожен п’ятий запит на Allbiz, як розповіли в компанії, приходить
саме звідти. Іншим найважливішим партнером для українських учасників Allbiz є Польща. За даними Дмитра
Лисицького, на неї припадає близько 12%, запитів. За Польщею йдуть члени СНД: Білорусь, Молдова і Казахстан.
Тренд минулого року – зростаюча роль США у міжнародній онлайн - торгівлі. США входять до десятки країнлідерів за кількістю запитів. До топ-10 потрапляють також Німеччина, Італія та Румунія [4].
«З кінця 2014 року пріоритетним напрямком для експорту української продукції як через експрес-канал,
так і за загальним товарообігом стала Європа. Раніше Росія була на першому місці», - розповідає Олексій
Стрельник. Харчі з України постачаються передусім до Німеччини, Великої Британії, Італії та Нідерландів.
Товари групи FMCG замовляють Британія, Німеччина, Франція та Бельгія, текстиль – Німеччина, Британія та
Італія. Попитом користується продукція хай-тек, косметика, товари лайфстайл [1].
Отже, зважаючи на обсяги перевезень міжнародної логістичної компанії Deutsche Post DHL Group, потік
товарів до Європи у І кварталі цього року збільшився порівняно з аналогічним періодом минулого року у
середньому на 30%. Виріс товарообіг з азійськими країнами до 60%, а також з Північною Америкою - близько
60%. При цьому в абсолютних розмірах це зростання забезпечується по-різному (якщо в Північну Америку
раніш ішло 5 вантажів, а зараз 10 – це зростання на 100%, тоді як у Європу могло іти 10 000 вантажів і зараз
15000 - зростання всього 50%. Натомість товарообіг в Росію упав на 25%.
1.Allbiz /[Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті : http://www.ua.all.biz/uk/.2. MyDHL - єдиний
портал для управління
вантажами /[Електронний ресурс]. - Режим доступу до статті :
http://www.dhl.com.ua/uk.html. 3. Споживчі ринки (FMCG/CPG) /[Електронний ресурс]. - Режим доступу до
статті : https://www.tns-ua.com/ua/market-research/consumer/. 4. Церковна А. Огляд ринку. Що ми продаємо за
кордон. До експорту готуйся/ А. Церковна// ТВІЙ НОМЕР. – 2015. - № 7. – С. 10-14.
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ЗМІНИ В ПРОЦЕСІ РОЗМИТНЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
Згідно з українським законодавством при ввезенні транспортного засобу на територію країни для постанови
на облік його необхідно «розмитнити». У більшості випадків цей процес викликає негативні емоції, адже він пов'язаний з безліччю непрозорих процесів і сплатою значних за розмірами митних зборів додатково до вартості авто.
Досить сильно ускладнив процес розмитнення Податковий Кодекс України 2011 року, що призвело до
зменшення бажаючих купити авто за кордоном. Незважаючи на те, що на багатьох Інтернет - сайтах можна
зустріти митні калькулятори, які дозволяють досить точно підрахувати розміри всіх платежів і зборів, сам
процес розмитнення автомобілів залишається досить неясним.
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Збираючись розмитнити автомобіль в Україні, необхідно врахувати безліч чинників, які можуть
вплинути на витрати при митному оформленні. При розрахунку платежів, необхідних для розмитнення
автомобіля в більшості випадків приділяється увага транспортним засобам, що завозяться найчастіше:
мотоциклам, легковим автомобілям, вантажівкам, електромобілям і автобусам [1].
Отже, при розрахунку розмитнення авто враховуються:
1) Ввізне мито – ставка мита на більшість транспортних засобів, що ввозяться, складає близько 10% від
сумарної митної вартості.
За даними 2015 року ставка ввізного мита не змінилася і становить 10% від сумарної митної вартості
автомобіля.
2) Акцизний збір – нараховується залежно від віку транспортного засобу, типу палива, об’єму та
потужності двигуна.
В березні 2014 року ставки акцизного збору на нові авто були збільшені вдвічі. В свою чергу у 2015 році
введено ставки і на вантажівки, а ставки на легкові автомобілі ще трохи підвищено [2].
3) Спецмито. Введене з 13 квітня 2013 року строком на 3 роки. Розповсюджується лише на авто з
бензиновими двигунами об'ємом від 1 до 2,2 літрів. Тобто для автомобілів з двигунами від 1 до 1,5 л ставка
спецмита становила 6,46% і 12,95% для двигунів від 1,5 до 2,2 л.
З 14 квітня 2014 року ставка спецмита на легкові автомобілі з бензиновими двигунами від 1 до 1,5 літрів
встановилася на рівні 4,31%, а з квітня 2015 року ставку було занижено в два рази – 2,15%. Для двигунів від 1,5
до 2,2 літрів ставка складала 8,63%, а цього року її також знизили – до 4,32%.
Проте українські автоімпортери виступили з заявою про повну відміну спецмита на автомобілі. Крім
того, це рішення також оспорила Японія. Вона подала запит до Світової організації торгівлі на проведення
консультацій з Україною з приводу відміни спецмита на імпортні автомобілі. Також розкритикували діяльність
України і в Євросоюзі, назвавши прийняті міри несумісними з обов’язками в рамках співпраці з СОТ. 30
вересня 2015 року спецмито було відмінено повністю (Рішення №СП-335/2015/4442-06). Дане рішення було
прийняте Міжвідомчою комісією по міжнародній торгівлі 10 жовтня 2015 року [1].
4) Утилізаційний збір. Введений 1 вересня 2013 року. Розраховується за ставками: 5500 грн для легкових і
11000 грн для вантажних автомобілів. До того ж у залежності від двигуна, маси та віку транспортних засобів ставка
збільшується згідно коефіцієнтів визначених законодавством. А у квітні 2014 року його було скасовано [2].
5) ПДВ – 20% від суми митної вартості, ввізного мита, спецмита та акцизного податку.
6) Додатковий імпортний збір – становить 5% від митної вартості авто. Введено тимчасово з 16 лютого
2015 року.
Також, згідно з Податковим Кодексом, на вартість авто для кінцевого покупця став суттєво впливати збір
при першій реєстрації у ДАІ, який враховує об'єм двигуна і вік транспортного засобу. Це практично
унеможливило купівлю старих автомобілів (віком понад 8 років), тому що в даному випадку ставка збору
зросла в 40 разів. Цього року збір за першу реєстрацію було відмінено взагалі [2].
Отже, на заяву українських автоімпортерів, уряд прийняв рішення про відміну спецмита на імпорт
автомобілів. Проте важко сказати, що процес розмитнення транспортих засобів став простішим і дешевшим.
Адже попри ці нововведення уряд підняв ставки на інші мита, що може зробити цей процес ще дорожчим.
1. Украина отменила спецпошлины на импорт автомобилей/ [Електронне джерело]: QD Professional.
Режим доступу: http://qdpro.com.ua/ukraina-s-segodnyashnego-dnya-otmenila-specposhliny-na-import-avtomobiley.
2. Як розмитнити авто в 2015 році / [Електронне джерело]: InfoCar.com. Режим доступу:
http://avtobazar.infocar.ua/rastamozhka_uk.html
Орликова Б.
ст. гр. МЗДм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. Л.С. Ноджак
«ЕЛЕКТРОННА МИТНИЦЯ» ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ
На сьогодні Україна знаходиться на шляху до модернізації та прискорення інтеграції до європейської
спільноти, про що свідчить прийняття низки нормативних документів як на міжнародному, так і на
національному рівнях, щодо розвитку митної справи. Так, наприклад, 17 вересня 2008 р. розпорядженням
Кабінету Міністрів Украі
ни № 1236-р була схвалена Концепція створення багатофункціональноі
комплексноі системи «Електронна митниця» та план заходів з і і реалізаціі .
«Електронна митниця» - це багатофункціональна система, що поєднує в собі інформаційнокомунікативні технології та сукупність механізмів їх застосування. Головною метою «Електронної митниці» є
забезпечення митної безпеки держави завдяки наступним її завданням: автоматизація процесів митного
контролю та митного оформлення товарів, предметів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон України; обмін електронною інформацією між усіма органами та суб’єктами експортно-імпортної
діяльності; забезпечення безперервного потоку, накопичення та обробки електронної інформації між митними
адміністраціями держав, національними органами державної влади та суб’єктами міжнародної електронної
торгівлі; забепчення функціонування системи електронного документообігу; проведення єдиної науковотехнічної політики під час створення Електронної митниці тощо.
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Досвід провідних митних служб світу, таких як Польщі, Німеччини, Франції, Японії, Китаю, США та
інших країн, свідчить, що застосування сучасних інформаційних технологій в контексті єдиного електронного
сервісу є запорукою ефективної та прозорої роботи митниці. В процесі проведення аналізу міжнародного
досвіду з використання системи «Електронна митниця» було виявлено ефективність від її використання, а саме:
витрати на зв’язок зменшилися на 7,5%, економія робочого часу – 22,3%, підвищення продуктивності,
скорочення помилок при здійсненні митного оформлення склало 6,8%, скорочення фінансових витрат на 17,9%,
зменшення фіксованих платежів за рахунок автоматизації на 24,2%.
В Україні продовжує зростати питома вага митних декларацій, оформлених в електронному вигляді. Так,
наприклад, з початку 2015 року фахівцями Дніпропетровської митниці оформлено понад 73,5 тисяч митних
декларацій, з яких 98,7% в електронному вигляді, а за аналогічний період 2014 року цей показник становив
94,8%. Більш детально дані про електронне декларування у деяких областях України представлено у табл. 1.
Таблиця 1
Показники застосування електронного декларування
Найменування митниць
Харківська
Дніпропетровська
Тернопільська
Полтавська

Електронні декларації, тис.
2013
11032
4210
1500
4200

2014
17512
8450
1750
4520

Створення "Електронної митниці" в Україні має багато переваг, серед яких є:
скорочення часу на митні процедури;
−
перехід на безпаперове оформлення;
−
розвиток
міжнародного співробітництва;
−
зменшення
тіньового сектору у зовнішній торгівлі тощо.
−
Узагальнюючи вищевикладене можна зробити висновок про те, що впровадження системи "Електронна
митниця" уможливить підвищення якості митного регулювання та вдосконалення митного адмiнiстрування
держави, що своєю чергою сприятиме євроінтеграційним процесам України.
Пахомова О.
ст. гр. МЗДм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В.Мукан
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В МИТНІЙ СПРАВІ
На сьогодні у світовій практиці все більше набуває актуальності організування митної справи, яка
заснована на управлінні ризиками. Це дає можливість ефективно використовувати ресурси митних органів,
контролювати здійснення митного оформлення на ділянках, де існує потенційно високий рівень ризику
порушення митного законодавства, що спрощує процедуру перетину митного кордону України товарами,
транспортними засобами та фізичними особами.
Дослідженню митних ризиків були присвячені роботи таких науковців, як В. Вітлінського, О. Гребельника, В. Кравченка, П. Пашка, С. Терещенка, В. Альохіна, А. Тодощука та інших.
Всесвітня митна організація визначає управління ризиками як систематичне застосування процедур і
методів управління, що забезпечують митні органи необхідною інформацією для вивчення тих переміщень чи
вантажів, які несуть у собі ризики. При цьому ризик у митній справі визначається, як ймовірно можлива
небезпека втрат, збитків або шкоди для суспільства, громадян, держави, торгівлі, промисловості під впливом
загроз недотримання митного законодавства України та від реалізації неправильного рішення митними
органами.
У Митному Кодексі України визначено, що під ризиком розуміється ймовірність недотримання вимог
законодавства України з питань державної митної справи [1].
Технологія управління ризиками включає такі основні етапи:
- виявлення ризику;
- аналізування;
- вибір методу й інструментів управління ризиками;
- запобігання ризику та його контролювання;
- фінансування ризику;
- оцінювання його результатів.
За рекомендаціями до Кіотської конвенції застосування митного контролю, заснованого на управлінні
ризиками та вибірковості, дозволить митним службам [2]:
– зосередити увагу на ділянках підвищеного ризику й тим самим ефективніше використовувати свої ресурси;
– підвищити можливості виявлення митних правопорушень, а також учасників зовнішньої торгівлі та
пасажирів, які не дотримуються вимог митного законодавства;
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– надати законослухняним учасникам зовнішньої торгівлі та пасажирам більш сприятливі умови;
– прискорити торгівлю і пересування.
Створення та впровадження системи управління ризиками в державній митній справі є комплексним
завданням, що об’єднує нормативно-правові, фінансові, організаційні, інформаційно-технічні та кадрові аспекти.
Основними напрямами вдосконалення системи митного ризик-менеджменту в Україні є посилення
аналітичної та експертної роботи, реалізація принципу вибірковості при перевірці суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, подальший розвиток автоматизованої системи аналізу та управління ризиками,
удосконалення системи «Електронна митниця», інформаційно-технічне переоснащення митних органів,
застосування сучасних методик проведення митного контролю та митного оформлення, налагодження обміну
інформацією з митними органами інших держав, підвищення кваліфікації працівників митних органів,
вивчення світового досвіду в галузі митної справи.
1. Митний кодекс України [Електронний ресурс] : закон України [прийнято Верховною Радою
13.03.2012 № 4495-VI]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 2. Загальний додаток 6
до Міжнародної конвенції з гармонізації та спрощення митних процедур (м. Кіото, 1973 р.) [Електронний
ресурс] – Режим доступу : http://www.wcoomd.org.
Пашук А.
ст. гр. МЗДм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. О.В.Мукан
ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ
ТА КАНАДОЮ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Україна значно активізувала свої стосунки з Канадою.Однією із передумов такого пожвавлення є
економічні та політичні труднощі всередині країни. Історично склалося так, що ми завжди мали тісні стосунки з
цією державою, адже саме Канада є однією з перших країн, яка визнала нашу незалежність. Українці
становлять майже 4% від загальної чисельності населення країни кленового листя. Канада має високий рівень
розвитку економіки, входить до числа країн Великої сімки, забезпечена необхідною кількістю природних
ресурсів, інтенсивно розвиває новітні технології. Ще з 2009 року тривали двосторонні переговори щодо
лібералізації торгівлі і укріплення дружніх відносин. Як наслідок, 14 липня 2015 року було підписано документ
щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. Угода про вільну торгівлю між Україною та
Канадоювизначає основні положення режиму вільної торгівлі між нашою державою та Канадою, значно
поглиблює українсько-канадську співпрацю і відкриває перед Україною нові перспективні напрямки розвитку
зовнішньої торгівлі-відкривається вільний доступ до 98% канадського ринку для українських товарів. Така
домовленість за своєю значущістю і важливістю для України є другою після Угоди про асоціацію з ЄС,
оскільки передбачає вихід на розвинений і масштабний ринок.
Після становлення Канади документально підтвердженим торговельним партнером України,
відбувається скасування ввізних мит на сільськогосподарські товари (за виключенням квотованих) та на
промислові товари (легковим автомобілям надається перехідний період скасування ввізних мит терміном
7 років). Однак, доступ до українського ринку є дещо лібералізований – для найчутливіших сільськогосподарських товарів встановлено квоти на імпорт, а такий товар як цукор виключено з дії Угоди.
Основними товарами, на які скасовуються мита в короткостроковій перспективі, є соняшникова олія, цукор,
кондитерські вироби та шоколад, алкогольні напої та пиво, соки, одяг, кераміка, металургія та хімія. Завдяки Угоді
значно поглиблюється і виробнича співпраця в сфері авіабудування. Для України стане можливим через деякий час
підвищення постачання високотехнологічного обладнання, розвиток аграрного сектору[2].
Отже, Угода сприятиме:посиленню торговельно-економічного співробітництва між Україною та
Канадою;поглибленню науково-технічної співпраці;створенню умов для підтримання розвитку українського
бізнесу;модернізації виробництва і підвищенню конкурентоспроможності українських товарів тощо.
Створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою має і своїризики для українського ринку.
По-перше, має місце відмінність техстандартів Канади від європейських, що зумовить виникнення
труднощів для українського бізнесу. Однак,в угоді про створення ЗВТ вказано про надання Канадою технічної
допомоги. Канадські фахівці безкоштовно консультуватимуть українські компанії, допомагаючи їм вийти на
цей ринок.
Другий ризик - система надання квот у Канаді суттєво відрізняється від звичної нам європейської.У
Канаді використовується принцип спільної квоти для всіх країн, що мають преференційний торговельний
режим. За існуючі квоти українцям доведеться поборотися з товаровиробниками з інших країн, що теж мають
режим вільної торгівлі з Канадою [3].
Настільки позитивний вплив матиме створення зони вільної торгівлі на Україну, залежить від активізації
діяльності суб’єктів господарювання. Якщо вітчизняний бізнес адаптовуватиме продукцію до вимог, що
висуваються Канадою, то Україна отримає багато переваг, які позитивно впливатимуть на економічне
зростання держави в цілому, та підприємств зокрема.
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Отже, завдяки Угоді про вільну торгівлю перед Україною розкриваються нові горизонти і перспективи
розвитку бізнесу. Посилення співробітництва між країнами призведе доросту реального ВВП країни,
збільшення кількості робочих місць, а, відповідно, економічного зростання.
1. Брошура Міністерство економічного розвитку і торгівлі України «Угода про вільну торгівлю між
Україною та Канадою: нові горизонти для українського бізнесу». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
http://www.me.gov.ua. 2. Вільна торгівля з Канадою – подарунок від діаспори / Журнал «Європейська правда». [Електронний ресурс]. - Режим доступу :http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/07/15/7035920.
Пилипчук М.
Науковий керівник – ст..викл. О.Ю.Григор’єв
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ЄС
Головною сферою інтеграційного розвитку в рамках ЄС завжди була економіка. Тому в цій площині
головним завданням є сприяння формуванню уніфікованого економічного простору,у якому всі діючі юридичні
та фізичні особи, були поставленні у рівні умови у всіх країнах ЄС, незалежно від своєї національно-державної
належності.
Стратегічні цілі зовнішньоекономічної політики України є похідними базових національних інтересів і
геополітичних пріоритетів. Фундаментальним базовим національним інтересом, геополітичним пріоритетом і
стратегічним завданням зовнішнього курсу України є виживання і піднесення як незалежної суверенної
держави сучасного світу за необхідних умов збереження усіх національних цінностей, захисту територіальної,
економічної, політичної значущості, а також історично сформованої соціально культурної ідентичності. Цей
інтерес і у теперішній час є загальновизнаним як серед правлячої еліти, так і у масовій свідомості. Така його
реалізація є одною з головних передумов забезпечення добробуту, безпеки, соціального і культурно розвитку
всіх громадян України. Зміцнення та збереження державного суверенітету створює сприятливі умови для
динамічного розвитку її відносин з сусідніми державами світу згідно з загальновизнаними нормами
міжнародного права та власним розумінням своїх національних інтересів згідно засад взаємовигідного
співробітництва і безпеки [1].
Проблема формування Україною національної внутрішньо та зовнішньої стратегій, виділяють такі
пріоритети:
1. Відродження європейської ідентичності, тобто, інтеграція до європейських та євроатлантичних
структур, посилення економічного та політичного потенціалу та «дієздатності» України за рахунок збільшення
темпів внутрішнього розвитку й участі в євроструктурах безпеки, укладання багато та двосторонніх договорів,
а також отримання необхідних гарантій безпеки.
2. Зміцнення та розвиток стратегічного партнерства з дружніми до України країнами та США.
3. Розвиток сильних сторін регіональної економіки., оскільки, колишні країни-члени СРСР вбачають в
Україні сильного економічного партнера.
Також слід зважити, що встановлення економічних і торговельних зв’язків між країнами-членами та
України перебувають в стані стагнації. Головним завданням України у зовнішньоторговельних зв’язках є
подолання негативного сальдо торгового балансу, а також збільшення частини готових виробів в структурі
українського експорту.
Структурні вади, притаманні українській промисловості, у свою чергу ускладнюють подальше
нарощування обсягів експорту України до ЄС та, власне, підводять експортний потенціал до межі вичерпання.
Одним з головних структурних викривлень є в цьому плані так званий імпортний компонент в експорті.
Традиційний український експорт є надто енергомістким. Відтак, Україна неспроможна експортувати свої
традиційні товари без збільшення (або принаймні збереження незмінним) імпорту енергоносіїв [2].
Зрозуміло, що заходи необхідні в умовах реформування української промисловості мають потребу в
технічній, науково-практичній і матеріальній підтримці, що далеко не завжди можливо в умовах економічної
кризи. Тому важливим кроком у даному напрямку є залучення і захист інвестицій у цю сферу. Відповідні
повноваження і компетенція Співтовариства і держав-членів дають можливість установити сприятливий клімат
для внутрішніх і іноземних інвестицій шляхом створення умов для їхнього захисту, руху капіталу, а також
обміну інформацією про можливості інвестування. З цією метою між державами-членами й Україною при
необхідності підписуються угоди про залучення і захист інвестицій, виключенні подвійного оподатковування,
формуванні стабільної і незалежної законодавчої бази й умов в області підприємницької діяльності, а також про
обмін інформацією, про закони, положення й адміністративну практику в області інвестицій взагалі і зокрема,
під час проведення торгових ярмарків, виставок, торгових тижнів і інших заходів [3].
1. Носирєв О. О. Зовнішня торгівля України з країнами ЄС: проблеми та напрями оптимізації / О. О.
Носирєв // Наук. вісн. ВНУ ім. Лесі Українки. – К.: Волинь, 2011. – Вип 18. – С. 81 – 88. – (Серія “Економічні
науки”). 2. Зовнішньоекономічна діяльність: Офіційний сайт державної служби статистики України.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 3. Покришка Д. С. Торговельні відносини
України з Європейським Союзом в умовах глобальної невизначеності / Д.С. Покришка // Стратегічні
пріоритети: наук.-техн. пос. – К.: Техніка, 2012. – Вип. 1. – С. 18 – 21. – (Серія “Економічні науки”)
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ПРОБЛЕМА КОНТРАБАНДИ В УКРАЇНІ
Проблема контрабанди в Україні набула значної актуальності і боротьба з цим негативним явищем є одним із
першочергових завдань держави у справі захисту її економічних інтересів. Значна частина експортно-імпортних
товаропотоків в Україні має контрабандне походження, що негативно впливає на стан розвитку вітчизняної
економіки, дестабілізує внутрішній ринок та є основою для вчинення корупційних дій в державних та місцевих
органах влади.Часи, коли контрабанду можна було виявити візуально під час огляду товарів і транспортних засобів,
відійшли в минуле. Сучасна контрабандна діяльність характеризується високим ступенем організованості,
широкими міжрегіональними і міжнародними злочинними зв’язками та корумпованістю державних службовців
різного рівня[2]. Враховуючи, що практично всі порушення митних правил спрямовані на зниження податкового
навантаження, товар переміщений з порушеннями завжди буде значно дешевшим, ніж правильно ввезений на
територію держави, тому економічна складова є основним чинником існування контрабанди.
За даними Служби безпеки України, значною є питома вага контрабандної продукції на ринку аудіо-, відео-,
комп’ютерної та побутової техніки, виробів легкої промисловості, продуктів харчування (насамперед, м’ясної
продукції), тютюну, алкогольних виробів, нафтопродуктів, а також наркотичні засоби, зброя, культурні цінності,
сильнодіючі та отруйні речовини.Наприклад, щороку з України в країни ЄС нелегально завозиться близько 15
мільярдів тютюнових виробів. Це робить нас найбільшими виробниками сигарет для контрабанди. Основною
причиною такого потоку контрабанди є низькі ціни в Україні на тютюнові вироби у порівнянні з іншими країнами.
Український центр контролю над тютюном проаналізував ціну на пачку сигарет середнього цінового сегменту в
державах-сусідах і отримав наступні результати: Україна – 19 грн., Угорщина – 80 грн., Польща – 76 грн., Румунія –
74 грн., Словаччина – 73 грн., Росія – 31 грн., Білорусь – 25 грн., Молдова – 18 грн. Міністерство фінансів України
запропонувало збільшити специфічну ставку акцизу на сигарети в Україні з 1 січня 2016 р лише на 26,7%. При
цьому, зростання індексу споживчих цін в першій половині 2015 року становить 40,7%, а сигарети подорожчали
лише на 19,7%. Запропоноване Мінфіном зростання акцизу, скоріш за все, не призведе до збільшення реальних цін
на тютюнові вироби. Українські сигарети будуть найдешевшими в регіоні, тобто найбільш привабливими для
контрабандистів. Наразі, в країнах ЄС мінімальний акциз на пачку сигарет становить 1,8 євро (=45 грн.), а в Україні
– 6,08 грн., що в 7 разів менше. Одним із найефективніших заходів, які може зробити влада України для подолання
контрабанди із країни – це підвищити акцизи на тютюнові вироби, щоб поступово наблизити вартість сигарет до
європейського рівня. Враховуючи високий рівень інфляції протягом 2015 року, потрібно підвищити мінімум на 50%
як специфічну, так і адвалерну ставки акцизу на сигарети в Україні[3].
Найбільш типовими контрабандними схемами та механізмами, що застосовуються на митницях
продовжують залишатися переміщення вантажів без оформлення митних документів, сплати платежів і
податків, фіксації в обліках відповідних служб (“чорні” схеми) та зниження фактурної вартості й кількості
задекларованих вантажів шляхом підміни або підробки товарно-супровідних документів, маніпуляції з
кодуванням товарів (“сірі” схеми).Широкого розповсюдження набули факти контрабанди та порушення митних
правил при ввезенні на митну територію України автотранспортних засобів. Одна з найпоширеніших таких
контрабандних схем – заниження митної вартості автомобілів. При ввезенні майже кожного автомобіля реальна
вартість занижується від трьох до 20 разів [2].
Отже, стан боротьби з контрабандою свідчить про те, що незважаючи на комплекс заходів, здійснених
органами державної влади, контрабанда залишається одним із головних дестабілізуючих чинників
внутрішнього ринку України, негативно впливає на розвиток національної економіки, на поповнення
державного бюджету та на ситуацію країни в цілому.Контрабанда може зникнути з внутрішнього ринку, за
умови, що не буде можливості для її реалізації, на що і має бути спрямована увага державних органів.
1. Митний кодекс України №4495-IV від 13.03.2012р. зі змінами і доповненнями. 2. Косяк Є.Л.
Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні / Є.Л. Косяк// Форум права. – 2011. – № 4. – с.
416–421. 3.Дешеві українські сигарети – причина їхньої контрабанди до Європи [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://ukr.media/ +2676/241563/
Рабійчук О.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Україна обрала шлях інтеграції з ЄС, сталого розвитку та покращення добробуту населення. У нашої
держави є великий потенціал стати високорозвиненою країною, конкурентоспроможною на ринку товарів та
послуг, бути прикладом для інших. Для цього нам потрібно докласти ще багато зусиль, зруйнувати застарілі
підходи, методи та систему управління, що так узвичаїлися в секторі державного управління.
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Актуальною і надалі залишається необхідність реформування митної системи з метою забезпечення її
ефективної роботи, створення привабливого інвестиційного клімату в Україні, активізації зовнішньої торгівлі.
У зв’язку з цим, необхідно розробити етапи реформування митних органів, побудувати сучасні високотехнічні
міжнародні пункти пропуску та розвинути їх інфраструктуру, реалізувати план спрощення процедур митного
оформлення товарів та комерційних транспортних засобів, удосконалити систему «автоматизованої митниці»,
тобто звести до мінімуму безпосереднє спілкування представників бізнесу з працівниками митних органів.
Необхідно забезпечити перехід на 100% електронне декларування, запровадити та популяризувати безконтактні
способи комунікації з митницею, застосовувати інноваційні методи роботи митних органів.
В процесі реорганізування митних органів варто запозичити іноземний досвід, проводити консультації з
закордонними фахівцями та впроваджувати ефективні реформи в напрямку оптимізування організаційної
структури, обґрунтованої чисельності працівників, прозорої та відкритої діяльності, електронної комунікації з
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, спрощення їх обслуговування та ліквідації значної кількості
бюрократичних бар’єрів. В цьому контексті корисним буде запозичити досвід Польщі, яка реалізовує
концепцію 3і «Internet, intelligence, innovation».
Для якісних змін у митній сфері також необхідні рішучі зміни законодавства. Зокрема, треба прописати
конкретні дії митних органів в тих чи інших ситуаціях, скоротити тривалість оформлення митних документів,
дозволів, за прикладом Грузії скасувати альтернативні варіанти можливих дій для працівника митниці в одній і
тій же ситуації, але для різних суб’єктів. В сучасних умовах важливим є скоротити до мінімуму можливість
суб’єктивного прийняття рішення, необхідно виробити чіткий алгоритм дій.
Істотним елементом в системі реформування має стати збільшення суми находжень до бюджету, але
шляхом розкриття «тіньових» схем, боротьби з корупцією та легалізації окремих видів діяльності, а не
збільшенням кількості та обсягу митних зборів та платежів. Існує закордонна практика створення пілотних
проектів на деяких митних пропусках країни щодо передачі їх у «приватні руки», зокрема під зовнішнє
іноземне управління, що могло б спричинити деякі позитивні наслідки.
Важливим аспектом становлення України як європейської держави є створення стійкого позитивного
іміджу митних органів та кожного окремого її працівника, як чесного, порядного та професійного виконавця
своїх функцій.
Таким чином, використовуючи позитивний досвід реформування митної служби за кордоном,
врахувавши особливості розвитку та становлення митних органів в Україні, адаптувавши набуті знання до умов
сьогодення, можна сформувати належне підґрунтя для якісного та ефективного реалізування євроінтеграційних
процесів України та зміцнення її економіки.
1. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти [Текст] :
монографія / І.Г.Бережнюк. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – 543 с. 2. Концепція
реформування діяльності митної служби України “Обличчям до людей” : затверджена рішенням колегії
Держмитслужби України від 29 жовтня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.customs.gov.ua. 3. Федотов О.П. Митниця в організаційній системі та структурі митних органів України
/ О.П.Федотов, О.О.Зотенко // Митна справа. – 2012. – № 2. – С.39–44.
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КОРУПЦІЇ ТА МИТНИЦЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ
Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції в
Україні", який внесено до Верховної Ради України Президентом починається з таких слів «Корупція в сучасних
умовах стала чинником, який становить реальну загрозу національній безпеці і конституційному ладу України.
Це явище негативно впливає практично на всі сторони суспільного життя: економіку, політику,
соціальну і правову сфери, управління, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корупційні зв'язки
фактично руйнують правові, етичні відносини між людьми і поступово перетворюються у норму поведінки.»
Ця проблема аж ніяк не обходить наші українські митниці, що суперечить не тільки правовим, але й
моральним нормам. Декілька років тому майже кожна друга компанія скаржилася на посилення корупції на
митниці. Сьогодні таких поменшало вдвоє. Утім, більше половини учасників опитування не помітили жодного
покращення. Корупцію на митницях можна вважати проблемою номер один для підприємств, які могли б
розпочати власний бізнес в Україні.
«Львівська митниця обіцяє посилити боротьбу з корупцією», «Тернопільська митниця проти корупції та
хабарництва», «Корупція на українських митницях чиниться нагло і відкрито?», «ОРД митниця. Корупція в
Чернівецькій митниці», «Корупція: митниця "дає добро"?», «Ягодинську митницю визнали найбільш
корумпованою», «Митні бар'єри підсилює корупція»…Усі ці заголовки публіцистичних видань однозначно
свідчать про масовість корупції в Україні та невідкладність її подолання.
Існують причини та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь в митних органах. До них можна
віднести недостатнє матеріально-технічне забезпечення митної служби та митників, прогалини в підборі кадрів,
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недостатній рівень підготовки, відсутність дієвого механізму контролю, недостатня ефективність механізму
атестації та невизначеність процедури ротації працівників на окремих посадах.
Державні органи та керівництво митниць усілякими способами намагається запобігти корупції шляхом
здійснення службових розслідувань, перевірок, заходів профілактичного характеру (нарад, занять,
індивідуальних бесід з особовим складом митниці щодо дотримання антикорупційного законодавства, етики
поведінки державного службовця, протидії хабарництву та іншим службовим правопорушенням).
Проте створення нових підходів до боротьби з корупцією повинно відбуватися на всіх рівнях державної
влади, реалізовуватись всіма гілками та органами влади. Лише системний підхід до боротьби з корупцією може
ефективно протидіяти та запобігти цьому небезпечному явищу.
1. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції в Україні» № 3206-VI від 07.04.2011р. зі
змінами та доповненнями. 2. Бадалова О.С. Загальні історико - правові аспекти боротьби з корупцією / О.С.
Бадалова // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - №11. 3. Мельник М.І. Корупція: сутність і
поняття, заходи протидії / М.І. Мельник // Право України. - 2000. - №11.
Цемрюк А.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Одним із ключових завдань кожного підприємства є підвищення рівня конкурентоспроможності
шляхомстворення та підтримки позитивного іміджу на ринку, особливо за умов активізації євроінтеграційних
та глобалізаційних процесів, в яких Україна бере активну участь.
Імідж підприємства є потужним засобом забезпечення конкурентних переваг підприємства, яке здійснює
зовнішньоекономічну діяльність. Позитивний імідж для виробників стає головним інструментом нецінової
конкуренції і забезпечує підсилення позицій торгової марки серед споживачів на міжнародному ринку,
збільшує ринкову вартість компанії, розширює коло постійних споживачів.
Дослідження поняття іміджу здобуло досить широке відображення у працях зарубіжних та вітчизняних
науковців. Це, насамперед, праці Л.Б. Балабанової, В.Д. Дорофєєва, Т.О. Загорної, О.С. Канцір, А.В. Колодки,
Г.В. Костюка, К.Х. Кім, Д.С. Ліфінцева, О.В. Мороз, Н.Б. Норіциної, В.С. Пономаренко, О.М. Тімоніна, О.О.
Ястремської та ін.
Найбільш повним є визначення вітчизняного науковця Л.В. Балабанової, яка визначає, що імідж – це
образ товару, послуги або підприємства, як сукупність асоціацій і вражень про них, який складається в
свідомості споживачів і формує їх певне відношення до цього товару, послуги або підприємства [1].
Внаслідок значного посилення конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках постає необхідність
застосування сучасних комунікаційних засобів, які дають змогу сформувати довіру та лояльність споживачів,
розширювати сферу партнерства, забезпечувати фінансовий успіх господарюючого суб’єкта, сприяти
укріпленнюйого ділової репутації.
Комунікаційна підтримка іміджу здійснюється з урахуванням основних принципів маркетингової
комунікації з метою зробити підприємство відомим та привабливим не лише на внутрішньому ринку, але й на
міжнародному рівні.
Основними завданнями комунікаційної підтримки іміджу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності є:підвищення престижу фірми, шляхом виробництва якісних конкурентоспроможних товарів;підвищення
ефективності реклами і різноманітних заходів щодо просування товару на зовнішньому ринку;участь у
суспільній діяльності, програмах підвищення екологічного розвитку;постійний зв’язок із засобами масової
інформації та інвесторами.
Як бачимо, підтримка як внутрішнього, так і зовнішнього іміджу підприємства в ринковому середовищі
відбувається на основі стратегічного підходу за допомогою інтегрованих маркетингових комунікацій
(паблікрілейшнз, реклама, прямий маркетинг, стимулювання збуту, пропаганда), які мають свої сильні й слабкі
сторони. Для великих підприємств особливо важлива робота з засобами масової інформації, оскільки великий
масштаб операцій потребує досить широкої популярності [2].
Комунікаційна підтримка та всебічний розвитокіміджу потребує виваженої, ґрунтовної, контрольованої
діяльності щодо створення, закріплення та посилення позитивної громадської думки про організацію.
Використання PR-заходів у процесі формування і просування іміджу підприємства також дозволяє встановити,
підтримувати і зміцнювати зв’язки і взаєморозуміння між підприємством, його зарубіжними контрагентами та
громадськістю.
Отже, імідж підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності – це одна з його ключових
конкурентних переваг, що потребує адекватного оцінювання,постійного моніторингу стану іміджеутворюючих
компонентів,перманентногозміцнення.
1. Балабанова Л. В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : монографія
/ Л. В. Балабанова, О. А. Бриндіна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 230 с.2.Колодка А.В. Стратегічне управління
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іміджем промислового підприємства / А.В. Колодка // Економічна наука ХХІ століття: реалії та
перспективи : збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у 2 ч. / Наукова організація
«Перспектива». – Дніпропетровськ : Видавничий дім «Гельветика», 2013. Ч. 1. – С. 224-228
Шумин К.
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КОНТРАБАНДА: СУТНІСТЬ ТА ЗАХОДИ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ
Проблема профілактики контрабанди, митних правопорушень, у тому числі обставин та причин, що
сприяють вчиненню таких злочинів, порушень митних правил України, на жаль, до цього часу ще не отримала
достатнього висвітлення в юридичній літературі.
Відповідно до ст. 201 КК України контрабанда — це переміщення товарів через митний кордон України
поза митим контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також
незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або
вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), а
так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено
відповідні правила вивезення за межі України.
Об’єктивною стороною контрабанди слід вважати дії, які полягають у незаконному переміщенні товарів,
предметів через митний кордон України.
Основним безпосереднім об’єктом контрабанди є встановлений порядок переміщення відповідних
товарів, предметів через митний кордон України, який є необхідною умовою нормальної діяльності митних
органів по стягненню платежів, здійснення митного контролю, оформлення предметів у митному відношенні.
Суб’єктом контрабанди може бути осудна особа (громадяни України, іноземці, апатриди), які досягла 16річного віку, у т.ч особа, яка користується правом дипломатичного імунітету
Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.
Згідно зі ст., 1 Закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» культурними
цінностями визнаються об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та
наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до чинного законодавства України.
З метою посилення протидії незаконному ввезенню та реалізації товарів не тільки силовими, а й
економічними методами в Україні розпочато побудову єдиної загальнодержавної системи контролю, що
унеможливить реалізацію на внутрішньому ринку незаконно ввезених товарів. Одним з перших кроків у цій
справі стало прийняття Урядом України Програми протидії контрабанді і реалізації на внутрішньому ринку
незаконно ввезених товарів, активним ініціатором розробки якої виступила митна служба України.
Важливою складовою загальнодержавної системи контролю є і розроблена митною службою України
система контролю за доставкою вантажів у митниці призначення. Цю унікальну для країн СНД систему митна
служба України поетапно впроваджує з метою вирішення проблеми недопоставки вантажів до митниць
призначення. Система ефективно виявляє порушників діючого законодавства, які аби уникнути сплати до
Держбюджету належних платежів, вдаються до так званого «утоплення» вантажів.
Сучасна контрабанда характеризується досить високим ступенем організованості, технічного
забезпечення і міжнародними зв’язками, а тому боротьба з нею не може бути ефективною без тісного
співробітництва між країнами. Підводячи загальний підсумок необхідно зазначити, що сьогодні в умовах
активізації зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, а також
поглиблення кризових явищ в економіці України та інших країн, спостерігається різке зростання незаконного
переміщення товарів, історичних та культурних цінностей та інших спеціальних предметів, що мають ознаки
контрабанди.
Митна служба України продовжує пошук нових ефективних методів роботи, спрямованих на захист
економічних інтересів країни, боротьбу з контрабандою і митними правопорушеннями, й таких, що забезпечать
гуманізацію, спрощення митних процедур.
Перед митною службою України широкі перспективи розвитку, і, хоча на цьому шляху є немало
труднощів, митники докладуть зусиль, аби подолати їх із честю, зробити все можливе, щоб Українська митниця
займала гідне місце серед митних служб найбільш розвинутих країн світу.
1. Митна справа. У 3-х томах. Том 1: [Навч.посіб. / За ред..Войцещука А.Д.-К.:Вид-во ТОВ «ВД
«Мануфактура», 2006. 2. Митний кодекс України від 11.07.2002р. №92-IV зі змінами 107-VI від 28.12.2007 р. 3.
Таможенный контроль: принцыпы и формы - 2-е изд. - Переработонное и дополненное. - М.:ООО фирма
«Благосвет-В», 2006.
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ПРОБЛЕМИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
На сьогодні Україна перебуває у важкому стані а точніше перебуває у стані кризи. На це вплинуло багато
подій які трапилися за останні два роки. Але незважаючи на це Україна намагається увійти у склад Європи.
На даний час можна спостерігати таку тенденцію: розвиток нашої країни почав характеризуватися
постійними зростаннями обсягів та розширення масштабів міжнародної торгівлі. Приєднання до системи світових
господарських зв’язків, об’єктивно створює всі необхідні умови для кращого розміщення ресурсів, зростання
ефективності національного виробництва, розв’язання соціально-економічних проблем. Але тим самим вона веде до
збільшення порушень митних правил та обсягів переміщення товарів контрабандним шляхом [1].
Актуальність полягає в тому ,що наше законодавство є не до кінця систематизоване і досить заплутане
стосовно митного регулювання. Сьогодні митне законодавство набуває відносно нового значення основні
акценти якого змінюються від контрольних і фіскальних до регулятивних і захисних. Ми традиційно
сприймаємо митну галузь як сукупність правових норм що визначають структуру і діяльність митних органів і
найчастіше головним напрямком мають охорону економічних інтересів держави в цілому. Всі звикли що
функція захисту прав, свобод та інтересів особи відходить на другий план. Щоб змінити цей стереотип потрібно
багато часу та зусиль тому що потрібно викорінити глибоко укоріненні вади митної системи.
Митне регулювання згідно із Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [2] – це
регулювання питань, пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справляються при переміщення
товарів через митний кордон України, процедурами митного контролю, організацією діяльності органів
митного контролю України.
Одна з найважливіших проблем, яку потрібно розв’язати позачергово у митно-тарифному регулюванні –
це впровадження міжнародних норм і правил, що дасть змогу перейти до застосування єдиних стандартів у
галузі митної справи і вирішити питання, пов’язані з приєднанням до міжнародних конвенцій й спрощення
митних процедур, та питання процедури спільного транзиту, а також допоможе здійснити поетапне наближення
митного законодавства і митних процедур, які застосовуються в Україні, до країн Євросоюзу.
Отже, уніфікація та спрощення митних процедур є передумовою активізації глобалізаційних процесів.
Зміна цієї системи зблизить нас з країнами Європейського Союзу.
Для того щоб зменшити розбіжність між митними процедурами країн світу слід запровадити механізми
їх інформаційного забезпечення, для яких необхідно:
перейти на повністю дозвільну електрону систему ведення документів;
створити єдине середовище для митниці для подання митної декларації в електронному вигляді зі
свого місця розташування незалежно від країни відправлення або ввезення товарів;
створити єдиний електронний доступ для оформлення зовнішньоекономічних операцій
Вважаємо що наведені вище заходи зможуть скоротити розбіжності стосовно митних процедур які
існують на даний час.
1. Пелешак І. О. Система митного контролю зовнішньоекономічних операцій в Україні та напрями її
вдосконалення [Електронний ресурс] / І. О. Пелешак. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/fullarticle/926/. 2. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16 квітня 1991 р. № 959–XII
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
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Секція 3
«Прикладна економіка у будівництві, промисловості та транспорті»
Денисюк О.В.
студ. групи МЕ-45
Науковий керівник: к.е.н., доц. О.О.Пшик-Ковальська
ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Розвиток інноваційної діяльності є одним з найважливіших напрямків розвитку економіки країни,
оскільки на сьогоднішній день інновації, які впроваджуються на основі успішного використання нової ідеї є
головною передумовою економічного зростання як підприємства, так і країни загалом.
В сучасних умовах інноваційні процеси в економіці України не набули вагомих масштабів. Кількість
підприємств, що впроваджують інновації, зменшується з кожним роком. Наукоємність промислового
виробництва знаходиться на рівні 0,3%, що на порядок менше від світового рівня [1]. При цьому майже третина
коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на закупівлю обладнання. Близько половини
підприємств взагалі не фінансують проведення наукових дослідженьв інтересах свого виробництва. Таке
становище обумовлено як браком коштів, так і відсутністю в останні роки дієвої державної системи
стимулювання інноваційної діяльності [1].
Інноваційна діяльність має нерозривний зв’язок з інвестиціями, часто іноземними. Адже інновації
можуть бути пов’язані з технологіями, які зазвичай запозичуються, трансформуються до умов внутрішнього
середовища, і тоді впроваджуються в підприємницьку діяльність, маючи позитивний вплив на функціонування
та розвиток підприємств та держави загалом. Але, чи не варто думати не тільки над імпортом ідей, технологій
та грошових коштів, а й над експортом. Адже потенціал країни дозволяє бути експортером технології, ідеї і,
звичайно ж, продуктів та послуг. Проте, український ринок більш наповнений імпортною продукцією, яка є
дорогою, часто недоступною для пересічного громадянина, в свою чергу вивозячи грошові кошти з країни, що
негативно впливає на структуру платіжного балансу, створюючи від’ємне сальдо з переважанням імпорту.
Слід зазначити, що важливим є поєднання категорій інновація і інвестиція, що може утворювати дві
різні економічні моделі:
- Інноваційно-інвестиційна: здійснюються інвестиції в інновації;
- Інвестиційно-інноваційна: пошук та використання інноваційних засобів ведення інвестиційної
діяльності [2].
Для ефективного функціонування важливо досягнути безперервний процес взаємодії інновацій та
інвестицій. Можна виділити такі проблеми у розвитку інновацій:
розірваність ланцюга освіта-наука-бізнес;
високі ризики інноваційної діяльності;
відсутність необхідної інфраструктури;
надмірний податковий тягар та відносна недоступність до відкриття та введення бізнесу;
висока вартість комерційних кредитів, складні умови його отримання;
неможливість фінансування інноваційних, проте високоризикових проектів банківськими кредитами;
нерозвиненість та необізнаність щодо альтернативних джерел отримання фінансових ресурсів,
наприклад краудфандингу тощо.
Основні проблеми розвитку інвестиційної діяльності:
нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні;
вивезення внутрішніх грошових коштів в офшори;
нестабільність вітчизняної грошової одиниці;
різний менталітет суспільства.
Обсяг інвестицій в Україну в 2015 р. станом на 01.07.2015 р. становить 42851,3 млн. дол. США, в тому
числі 18778,4 млн. дол. США з країн ЄС. Інвестиції надходять з таких країн, як Кіпр, Німеччина, Нідерланди,
Австрія та інші. Тоді, коли Україна інвестує кошти у розмірі 6254,4 млн. дол. США в такі країни як Кіпр,
Латвія, Польща [4].
Проте, незважаючи на всі проблеми, які існують в різних галузях економіки, державі, Україна має
високий потенціал, а саме людські, наукові ресурси, які потребують постійного розвитку, фінансових вкладень,
підтримки з боку підприємницьких та державних структур, що допоможе вивести країну на новий рівень
розвитку, забезпечити новими надходженнями.
1.Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів/:
Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України: За редакцією І.Полохала, – К.:2009.-630 с. 2.
Сподіна В.О. Інновації та інвестиції: сутність і взаємозв’язок , КНЕУ, 2014, [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2640.3. Перспективи інноваційного розвитку України:
аналітична доповідь [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm. 4.
Офіційний сайт Державної служби статистики, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ЗЕД
Проблеми формування виробничого потенціалу є актуальними для будь-якого сучасного підприємства.
Все частіше можливості ефективного функціонування підприємства як на внутрішньому, так і на зовнішньому
ринку пов'язують саме з ефективністю використання виробничого потенціалу. Активна діяльність суб’єкта
господарювання та подальша реалізація виробничих можливостей сприяє вдосконаленню економічної політики
підприємства, зростанню добробуту працівників та споживачів продукції і послуг, пожвавленню
зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченню соціальної стабільності в цілому. Ця думка підкріплена тим,
що у сучасному суспільстві абсолютна більшість продуктів є результатом саме виробничої діяльності [1].
Вагомий внесок у розроблення теоретичних та методичних засад управління формуванням виробничого
потенціалу та його оцінювання зробили такі вітчизняні та зарубіжні науковці: Анчишкин А.І., Ареф’єва О.В.,
Бєлова С.А., Гончаров В.Н., Должанський І.З., Загорна Т.О., Ілляшенко С.М., Іщук C.O., Косенко О.П., Отенко
І.П., Шокарева Т.Д. та багато інших [2].
Виробничий потенціал підприємства - це система взаємопов’язаних та певною мірою взаємозамінних
елементів, що виконують різні функції у процесі забезпечення випуску конкурентоспроможної (або ні)
продукції та досягнення інших цілей розвитку підприємства [3].
Принцип діючого підприємства передбачає безперервність діяльності, яка може бути забезпечена
наявністю і неухильним зростанням потенціалу підприємства. Основне призначення виробничого потенціалу
підприємства полягає у створенні нових вартостей, а його елементи повинні цілеспрямовано адаптуватися до
вимог виробничого процесу [3].
Аналізуючи питання формування виробничого потенціалу підприємства, варто відмити, що і тут немає
єдиного підходу щодо розкриття його змісту. Так Лапін Є.В. підкреслює, що «виробничий потенціал
підприємства – це кількісний та якісний склад матеріальних та нематеріальних ресурсів, що забезпечують
отримання максимальної економічної вигоди при найбільш повному їхньому використанні за часом і
продуктивністю». Інші, такі як Шаталова Т.Н. та Єнікєєва А.Г. доводять, що «виробничий потенціал
підприємства – це відносини, які виникають на мікрорівні між працівниками підприємства з приводу отримання
максимально можливого виробничого результату, який може бути отриманий при найбільш ефективному
використанні виробничих ресурсів, при наявному рівні техніки та технологій, передових формах організації
виробництва і не залежно від стану зовнішнього середовища» [4].
Отже, виробничий потенціал є однією з основних складових загального потенціалу підприємницьких
структур. Він є однією з базових ланок економіки та допомагає забезпечити стабільність розвитку
підприємства, його конкурентоспроможність на національному та міжнародному ринку. Отже, сутність
визначення «виробничий потенціал» полягає у сукупності виробничих ресурсів, що перебувають у взаємодії та
утворюють систему. Структурна модель виробничого потенціалу містить об’єктивно-суб’єктивні складові, що у
взаємозв’язку призводить до випуску максимальної кількості продукції.
Щоб ефективно формувати виробничий потенціал необхідно на постійній основі здійснювати
аналізування ефективності його використання та реалізовувати етапи відновлення виробничого потенціалу,
враховуючи особливості продукції, що виробляється, та структуру господарюючого суб’єкта. На вищих рівнях
управління необхідно детально вивчати умови невизначеності й намагатись попередити їх негативний вплив за
допомогою програм щодо подолання умов невизначеності на підприємствах зі значною часткою виробничого
потенціалу. Для розвитку зовнішньоекономічної діяльності та примноження виробничих потужностей
підприємства варто брати активну участь в ярмарках та аукціонах, створити служби контролю якості, що
сприятиме посиленню виробничого потенціалу суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
1. Кравченко О.С., Брагіна О.С. Місце бюджетного управління в загальній системі управління
торговельним підприємством / О.С. Кравченко, О.С. Брагіна /Бізнес Інформ. – 2015 р. – № 1. – с. 154-159. 2.
Економіка виробничого підприємництва / Й.М. Петрович, І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін., за ред. Й.М.
Петровича. – К.: В-во «Знання», КОО, 2002. – 405 с. 3. Ґенеза ринкової економіки: Терміни, поняття, персоналії
/ За наук. ред. Г.І. Башнянина, В.С. Іфтемічука. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів: „Магнолія 2006”, 2007. – 688
с. 4. Олексюк О. І. Управління потенціалом акцiонерних товариств : автореф. дис. канд. екон. наук / О. I.
Олексюк. -К. : КНЕУ, 2001. - 20 с.
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МОНОПОЛІЯ В УКРАЇНІ: ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ
На сьогодні монополія є досить поширеним явищем на теренах України. Починаючи вже з перших років
незалежності, в нашій державі почали домінувати великі підприємства, які стали основними на вітчизняному
економічному просторі. Монополії впливають на розвиток національного ринку, роблячи великий внесок у
ВВП країни, забезпечуючи конкурентоспроможність економіки, вводячи в обіг більш прогресивні методи
господарювання. Поза всіма позитивними рисами монополії приховується нищівний удар на загальний стан
економіки.
Монополією називають такий тип ринкової структури, за якого лише одна фірма може пропонувати весь
ринковий обсяг блага, в якого не існує аналогів [4]. Монопольний ринок є цілковитою протилежністю
конкурентному ринкові. Розрізняють 3 види монополій: закрита, природна, відкрита. Класифікація монополій є
в деякій мірі умовною, тому одне підприємство може одночасно належати до кількох видів. Окрім того, всі
монополії можутьвідноситись довідкритих. Найбільш поширеним видом монополії в Україні є природна
монополія. Природна монополія характеризує такий стан товарного ринку, при якому відсутня конкуренція
внаслідок технологічних особливостей виробництва. На сьогодні до природних монополій відносять: послуги
які пов’язані з передачею електричної енергії; використання залізничних колій, диспетчерських служб,
вокзалів;універсальні послуги поштового зв'язку; радіозв'язок; Інтернет; водопостачання [1].
У світі монополізація впливає тільки на виробничу сферу, тоді як в Україні монополізовані майже всі
сфери виробництва. Яскравими прикладами монополій в Україні є –ДП "Укрпошта", ДП "Укрзалізниця", ДП
"Укрзалізниця" [3].
Позитивною рисою монополії є те, що завдяки отриманню високих прибутків від продажу своїх товарів
та послуг монопольні підприємства мають більше можливостей фінансувати науково–дослідні роботи, впроваджувати новітню техніку i технологію, здійснювати перекваліфікацію працівників. Завдяки ефекту "масштабу
виробництва" великі підприємства можуть виробляти дешевшу і якіснішу продукцію тому, у порівнянні з
малими організаціями вони є більш стiйкими в умовах криз. Це зменшує рівень безробіття і соціальну напругу в
суспільстві,не призводить до розладів у колективі фірми.
Негативними проявами монополії є: придушенняконкуренції; зменшення обсягу випуску продукції i
підвищення її ціни і таким чином отримання більших прибутків; гальмування науково-технічного прогресу;
недобросовісневикористання природних ресурсів; перешкоджання розвитку малого та середнього бізнесу;
монополізування засобів масової інформації, за допомогою яких здійснюється вплив на свiдомiсть населення у
необхідному їм напрямку; здійснення тиску на уряд у пошуках неправомірних пільг та привілеїв тощо [5].
Для боротьби з монополією в Україні діє Антимонопольний комітет України, який проводить політику,
що забезпечує захист економічної конкуренції на ринках України, приділяючи увагу насамперед тим ринкам,
які мають найбільший вплив на добробут громадян України.
У 2014 році в Антимонопольному комітеті України розглянуто 4525 заяв які стосуються порушень
законодавства про захист економічної конкуренції, що на 42,7 % менше, ніж у 2013 році. Протягом 2014 року
на порушників законодавства було накладено штрафів у загальному розмірі понад 99,3 млн. грн.[2].
Отже, монополія в Україні має більше негативних наслідків, чим позитивних. Длятого, щоб зменшити
число монополій потрібно відслідковувати їхню діяльність, для того, щоб у правильний момент можна було
запровадити певні заходи, які пригальмують їх розвиток.
1. Околович О. М. Особливості функціонування монополізованих ринків в Україні / О. М. Околович //
Економічний простір. – 2009. – № 24. – С. 46. 2. Звіт Антимонопольного комітету України за 2014 рік.
3.Державний сектор і функції держави у період кризи / О. Й. Пасхавер, Л. Т. Верховодова, О. М. Кошик та ін. –
К., 2009. – С. 34–36. 4. Андрющенко А. М., Бурляй А. П., Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової
літератури, 2009. — 520 с. 5.[Електронний ресурс] // Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ТА ЦИФРОВИЙ МАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ ТА ВІДМІННОСТІ
Невід’ємною частиною торгівлі та бізнесу є маркетинг. Розвиток науки, техніки та прогрес у
використанні технологій вплинув на те, у яких формах та методах представлений маркетинг, і якими способами
доноситься інформація споживачам про певний продукт або послугу. Результатом взаємодії сучасних інформаційних технологій та принципів маркетингу є електронний і цифровий маркетинг, які тісно переплітаються
між собою, але не є тотожними поняттями. Широкого поширення набувають QR-коди у журналах та газетах,
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рекламних листівках, сканування яких забезпечує перехід на веб-посилання. Використання вищевказаних
цифрових каналів забезпечує просування марки або бренду певній цільовій аудиторії.
Аналізування останніх досліджень та публікацій показало, що питанням електронного та цифрового
маркетингу на даний час займаються Вертайм К. (CША), Фенвік Я. (Велика Британія), Соколенко В. А.
(Україна), Литовченко I. K. (Україна) та інші. На думку В. А. Соколенка, найпотужнішими зовнішніми силами,
які впливають на сучасні організації, є технологічні і маркетингові фактори. Кент Вертайм та Ян Фенвік
стверджують, що маркетологи повинні користуватися цифровими та електронними можливостями для того,
щоб пришвидшити зростання частки ринку.
На основі наукових досліджень, аналіз сучасних тенденцій розвитку цифрового та електронного
маркетингу, розгляд відмінних та спільних рис між даними видами маркетингу є актуальною тематикою.
Тлумачення електронного маркетингу зазнає розбіжностей. Деякі автори прирівнюють поняття електронного маркетингу та Інтернет-маркетингу.
Цифровий маркетинг часто трактують як новий етап еволюції маркетингу. Він наступить, коли більша частина або весь маркетинг компанії буде здійснюватися з використанням цифрових каналів (це адресні канали, які
дозволяють маркетологам вести постійний двосторонній персоніфікований діалог з кожним споживачем) [1].
Цифровий маркетинг передбачає використання Інтернет-мережі та засобів, які забезпечують доступ до
неї (комп’ютери, планшети, смартфони), локальних мереж, мобільних пристроїв, цифрового телебачення,
інтерактивних екранів, POS-терміналів. Також цифровий маркетинг опосередковано використовує і традиційні
види реклами, адже
Електронний маркетинг – це самостійна галузь маркетингової діяльності, яка базується на загальній
теорії маркетингу, а також використанні комп’ютерних інформаційних систем і технологій Інтернет Фундаментальна роль в електронному маркетингу належить Інтернет - технологіям, які стають головними on-line
каналами функціонування електронного маркетингового бізнес-середовища. Електронний маркетинг використовує технології, які позитивно впливають на бізнесову діяльність, а саме: пошуковий маркетинг, банерну та
контекстну рекламу, технології електронних продажів, електронні розсилки, PR-компанії, Web-просування та
розподіл товарів [2].
Розвиток Інтернет-маркетингу пов'язане з тими можливостями, які Інтернет надає різного роду
компаніям: проведення рекламних акцій фірми, товарів, послуг, організаційних заходів, маркетингових
досліджень ринку, аналізу діяльності конкурентів, попиту на продукцію та ефективності реклами, встановлення
ділових відносин з партнерами, пошук нових клієнтів і партнерів [3].
Отже, спільною рисою електронного та цифрового маркетингу є Інтернет-мережа. Електронний
маркетинг є складовою цифрового маркетингу, адже саме завдяки доступу до Інтернет-мережі через цифрові
канали відбувається просування певного товару або послуги. На даному етапі розвитку суспільства підприємство повинне проводити маркетингову політику не лише традиційними способами, але іти в ногу з часом.
1. Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов,
вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий [Електронний ресурс] / Кент Вертайм,
Ян
Фенвик.
М.:
"Альпина
Паблишер",
2010.
–
384
с.
Режим
доступу:
http://.management.com.ua/marketing/mark225.html. 2. Електронний маркетинг: технології сучасного бізнесу
[Електронний ресурс] / О.Ф. Шаповал, Т.Г. Бєлова. — Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=41720. 3.
Електронний маркетинг. (Інтернет маркетинг) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrarticles.pp.ua/biznes-i-finansy/16304-yelektronnyj marketinginternet - marketing. html.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ефективний розвиток національної економіки вирішальним чином залежить від масштабів впровадження
новітньої техніки та технологій. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств є однією з головних умов
стабільного розвитку економіки. Інновації дають змогу підприємствам займати лідируючі позиції на ринку,
збільшувати прибуток, вести гідну конкурентну боротьбу [1].
Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання та комерціалізацію результатів
наукових досліджень і розробок та зумовлює випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг [4].
У сучасних умовах макроекономічної нестабільності підприємцям необхідно зрозуміти, що криза
економіки може підвищити інноваційну активність їхнього бізнесу. Погіршення стану компанії породжує
потужний стимул до інновацій. Сьогодні промислові підприємства ведуть свою діяльність у надзвичайно
складних умовах: зниження попиту на продукцію, високий рівень конкуренції, позики під високі відсоткові
ставки.
Можна виділити наступні проблеми у сфері інноваційного розвитку вітчизняних підприємств України:
державна політика; відсутність ефективного організаційно-економічного механізму управління; підвищена
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ризикованість, зумовлена високою невизначеністю результату; нестача фінансових коштів; необхідність
систематичного технологічного переоснащення виробництва сучасним обладнанням [2].
Шляхами вирішення даних проблем є: розробка та реалізація дієвих програм підтримки та стимулювання
інноваційного розвитку на державному рівні; законодавчі зміни у галузі інноваційної діяльності щодо пільг і
стимулів (зниження податків для підприємств, що розвиваються); тісна співпраця з іноземними
підприємствами, обмін досвідом; мотивація працівників до інноваційної діяльності, зменшення міграції вчених;
розширення джерел фінансування; створення сприятливого інвестиційного клімату, що дозволить залучати
кошти іноземних інвесторів із світового фінансового ринку [3].
1.Вініченко І.І. Економічна сутність НТП, інновацій та їх роль у розвитку агропромислового
виробництва / І.І. Вініченко // Економіка і держава. – 2007. – № 4. – С. 9. 2. Бондарчук М.К. Інноваційний
розвиток підприємств як чинник економічного зростання держави // Науковий вісник НЛТУ України . – 2013. –
Вип. 23.15. – С. 142-147. 3. Чемодуров О.М. Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємства/
О.М. Чемодуров // Економіка України . – 2013. - №1 (614). – с. 40- 49. 4. Про інноваційну діяльність
[Електронний
ресурс]:
Закон
України
від
04.07.2002
№
40-IV.
–
Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-152
Міщук О.
студ.гр.МЗДм-21
Науковий керівник: доц., к.е.н. О.О.Маслак
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ПРИ ВИХОДІ НА ІНОЗЕМНІ РИНКИ
Цінова політика - це найважливіші елементи ЗЕД підприємства. Ціна є вирішальним чинником в
експортній діяльності підприємства, оскільки вона визначає її економічну доцільність. Підприємство повинне
не тільки виробити, але і збути товар з вигодою для себе, відшкодувати витрати і отримати прибуток. Це
можливе лише за умови правильного вибору цінової політики та стратегії ціноутворення [1].
Цінова політика - це визначення рівня цін і можливих варіантів їх зміни залежно від цілей та завдань, що
стоять перед підприємством в короткостроковому плані та в перспективі.
Формування цінової політики зумовлює необхідність системного підходу до інформаційного
забезпечення обґрунтування управлінських рішень щодо цін. Цей підхід реалізується в комплексній системі
інформаційного забезпечення процесу ціноутворення, що охоплює шість окремих систем: систему інформації
про ринок загалом; систему інформації про урядову політику; систему інформації про витрати; систему
інформації про конкурентів; систему інформації про покупців; систему інформації про обсяги збуту і прибутку
підприємства [2].
Можна виділити наступні проблеми у сфері ціноутворення: використання затратного підходу в
ціноутворенні; нестабільність законодавчої бази; необґрунтований вибір цілей ціноутворення; ігнорування
моніторингу цін конкурентів у процесі розробки цінової політики; брак кваліфікованих кадрів, що володіють
сучасною методологією ціноутворення; відсутність (або недієвість) маркетингових досліджень як основи для
прийняття цінових рішень; відсутність зв’язку ціни з іншими елементами комплексу маркетингу;
недосконалість інформаційного забезпечення процесу; несвоєчасність та недієвість заходів щодо коригування
цін [3].
Таким чином, можна виділити основні аспекти до формування і реалізації цінової політики
підприємства, які дозволяють максимально врахувати принципи ефективного ціноутворення. Зокрема:
інформаційне забезпечення пpoцесу ціноутворення, оцінка факторів ціноутворення, встановлення цілей цінової
політики, оцінка попиту покупців, аналіз витрат, аналіз конкуренції, вибір методу ціноутворення, заходи щодо
корегування цін, оцінка цінових ризиків [4].
1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [навч, посіб.] / І. М. Дідківський. - - К.:
Знання, 2006. - 462 с . 2. Азарян О. Організація і технологія торгівлі / О. Азарян, Е. Локтєв, В. Оліфіров. –
Донецьк : Дмитренко, 2007. – 528 с. 3. Дугіна С. Маркетингова цінова політика / С. Дугіна. – К. : КНЕУ, 2005. –
393 с. 4. Дойль П. Менеджмент, маркетинг та стратегія / П. Дойль, Ф. Стем. – 4-е вид. – Лондон : Пірсон
Едюкейшн Лімітед, 2006. – 461 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Останніми десятиліттями у світі відбуваються процеси, що призводять до загострення конкуренції як у
світовій економіці в цілому, так і на рівні національних економічних систем. У таких умовах підвищення
конкурентоспроможності стає одним з найважливіших чинників соціально-економічного розвитку.
Актуальність теми зумовлена такими проблемами:
По-перше, проблема підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, секторів
господарства продовжує залишатися одним із стратегічних пріоритетів України. Оскільки, на цій основі
можливе входження в глобальний світовий конкурентний простір. Реальний шлях входження в глобальний
економічний простір - це поступове зближення українського макро - і мікро - середовища, а також стратегій
розвитку вітчизняних компаній, з їх зарубіжними аналогами і конкурентами.
По-друге, за останні десятиліття за кордоном стався справжній вибух як практичної так і теоретичної
уваги до проблеми корпоративної соціальної відповідальності. «Корпоративна відповідальність» це - найбільш
сучасний підхід, що описує принципи соціальної відповідальності корпорацій, - став багато в чому стратегічним завданням для державних, громадських і міжнародних інститутів.
З цього приводу ООН та міжнародне співтовариство вдаються до заходів, які спрямовані на розвиток
партнерства між державою та бізнесом, роботодавцями та працівниками і ґрунтуються на правах людини.
Еволюція поглядів на КСВ формує нові підходи до її сучасної концепції, проте в епоху глобалізації
потреба у застосуванні соціальної відповідальності бізнесу стає життєво необхідною для компаній й характеризується, як «здатність компанії відповідати на економічні, правові та етичні очікування суспільства» [1, c.74].
Як свідчить аналіз діяльності соціально-відповідальних компаній України, найбільш виражені такі
напрями їх соціальної активності: підтримка соціально незахищених верств населення, розвиток соціальної
інфраструктури, розвиток освіти, спонсорська допомога молодіжні програми, надання медичних і рекреаційних
послуг своїм працівникам тощо. Водночас, як показує діяльність європейських компаній у сфері корпоративної
соціальної відповідальності, ефективність зазначених проектів може бути значно вищою за відповідного
законодавчого регулювання та після розробки науково-обґрунтованих регулюючих механізмів та інструментів
[2, с. 207].
Згідно з визначенням запропонованим «Зеленою книгою» Європейської комісії, соціальна відповідальність підприємства є концепцією, що дозволяє інтегрувати в повсякденну діяльність комерційних підприємств
соціальні та екологічні аспекти, а також враховувати їх у процесі добровільної взаємодії із зацікавленими
сторонами (стейкхолдерами, групами впливу). Це визначення поєднує два підходи: з точки зору взаємодії з
групами впливу та з позиції економічного, соціального й екологічного зростання [3].
Варто окремо виділи економічний підхід, згідно з яким підприємство виступає інструментом для
створення багатства, а вся його соціальна діяльність спрямована на досягнення економічного результату.
Найвідомішим прибічником даного підходу є американський економіст М. Фрідман, який вважає, що «існує
одна і тільки одна соціальна відповідальність ділового світу – використати свої ресурси і займатися діяльністю,
спрямованою на збільшення прибутків, при умові дотримання правил гри, тобто займатися відкритою і вільною
конкуренцією, без обману і шахрайства» [4, c.142]. Тобто, діючи таким чином, підприємство виконує свою
економічну функцію, виробляючи товари та послуги, необхідні для суспільства та створюючи при цьому робочі
місця і забезпечуючи максимізацію прибутку для акціонерів.
Узагальнюючи вищевикладене, cлід зазначити, що застосування корпоративної соціальної відповідальності надає компаніям і конкретні конкуренті переваги, зокрема, покращення управління завдяки запобіганню
ризикам; покращення репутаційного менеджменту; збільшення обсягів продажу та частки ринку; мотивування
співробітників; оптимізація операційних процесів та зменшення витрат; лояльність інвесторів; покращення
фінансових показників діяльності; налагодження стосунків із державним сектором та суспільством тощо.
1.Carroll Archie B. The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of
Organizational
Stakeholders
/
Carroll
Archie
B.
//
Business
Horizons,
2001
http://bas.sagepub.com/cgi/content/refs/38/3/268. 2. Баюра Д. О. Соціальна відповідальність як інструмент
удосконалення корпоративного управління в Україні / Д. О. Баюра // Теоретичні та прикладні питання
економіки: збірник наукових праць. Т. 1. – К. : ВПЦ «Київський університет». – 2012. – С. 204-210. 3. Березіна
О. Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «корпоративна соціальна відповідальність» / О. Ю. Березіна
// Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир :
ЖДТУ, 2010. – Вип. 3 (53). – Ч. 1. – С. 223–225. 4. Юзик Л. О. Підходи щодо оцінки впливу КСВ на показники
діяльності підприємства / Л. О. Юзик // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі
імені Михайла Туган -Барановського : [науковий журнал]. Серія : Економічні науки. – 2010. – Вип. 3. – С. 158
– 165.
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ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
Податки і збори є основним джерелом доходів держави. Це означає, що податок – одна з найважливіших
фінансових категорій. Податкові платежі одночасно виступають як джерело одержання доходів бюджету і як
фінансовий інструмент регулювання економіки. Особливої уваги заслуговує податок на додану вартість (ПДВ), так
як він є найбільшим джерелом державного бюджету (39,5% в структурі надходжень до Держбюджету України) і
водночас одним із податків нашої країни, від сплати якого найбільше ухиляються. Основною причиною цього є те,
що він є податком на споживання, і кінцевий споживач є платником цього податку. А його перерахунок до бюджету
здійснює суб’єкт господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування.
Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в таких розмірах:
а) 20 відсотків;
б) 0 відсотків;
в) 7 відсотків по операціях з:
1. Постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів,
дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а
також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
2. Постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів,
медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань,
дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров’я.
Нульова ставка є пільговою та застосовується до товарів, виробництво та реалізацію яких стимулює
держава та товарів призначених на експорт
Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
1) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України у тому числі
операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на
умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
2) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до
статті 186 Податкового кодексу України (ПКУ);
3) ввезення товарів на митну територію України;
4) вивезення товарів за межі митної території України;
5) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним,
автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом [2].
Якщо розглядати ПДВ з різних сторін, то ми бачимо, що він має переваги перед іншими видами податків
з обороту, а саме: високу фіскальну ефективність, можливість регулювати ціни, стримує кризу надвиробництва
і витісняє з ринку слабких виробників.
Слід не забувати, що це найбільш проблемний податок адже він падає на плечі населення та бюджетну сферу,
якщо не регулювати ставку ПДВ, то при високому значенні і значних темпах інфляції даний податок може
перетворитися в один із факторів, що стримують розвиток виробництва; також не слід забувати, що можливе
ухилення від сплати податків та зловживання за допомогою різних схем і фіктивних ланцюгів постачання [3].
Також потрібно наголосити, що неякісне та «сліпе» копіювання зарубіжного законодавства про ПДВ у
вітчизняну практику неможливе! У всіх розвинених країнах даний податок виконує функцію засобу, що
стримує кризу перевиробництва, витіснення з ринку «слабких» учасників і наповнення державного бюджету.
1.Звіт Міністерства фінансів України за 2014-2013рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.mfu.gov.ua.2. Податковий кодекс України із змінами та доповненнями № 702-VIII від 17.09.2015
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.3. Андерс Ослунд.
Україні потрібна радикальна, але розумна податкова реформа. Українська правда/ А. Ослунд. – 2015.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/09/4/7080176/?attempt=1
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РОЗВИТОК БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Малий бізнес в Україні минув стадію становлення і на сучасному етапі вирішує завдання підвищення
ефективності діяльності, оптимізації бізнес-процесів, забезпечення високих конкурентних переваг. В умовах
активізації євроінтеграційних процесів перед вітчизняними суб’єктами господарювання, в тому числі й малими
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бізнес-структурами, відкривається безліч перспективних можливостей, пов’язаних із виходом на міжнародний
ринок. Та, водночас, слід зазначити про те, що на європейських ринках ведеться доволі жорстка конкурента
боротьба між існуючими учасниками, котрі утримують свої ринкові ніші завдяки високому рівню
конкурентоспроможності. Таким чином, в умовах європейської інтеграції представникам вітчизняного малого
бізнесу задля виходу та подальшого ефективного функціонування на зарубіжних ринках слід сформувати
потужні конкурентні переваги, що зможуть забезпечити завоювання певної ринкової частки. З урахуванням
сучасних кризових умов функціонування, що породжують, насамперед, дефіцит фінансових ресурсів, одним із
важелів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств є удосконалення управлінських
технологій та інструментів у фінансовій сфері, а саме впровадження бюджетування.
Складання бюджетів є однією з прогресивних управлінських технологій, що успішно зарекомендувала себе у
практиці функціонування різних за розміром зарубіжних суб’єктів господарювання. Актуальність бюджетування
полягає в плануванні майбутньої діяльності підприємства на основі побудови різних бюджетів, за допомогою яких
здійснюється удосконалення управління його потребами і ресурсами. На сучасному етапі у вітчизняних малих
підприємств посилюється потреба в раціональному плануванні бізнесу, особливо, у фінансовому аспекті,
ефективному контролюванні руху грошових коштів, відстеженні стану розрахунків з постачальниками і
замовниками, аналізуванні і прогнозуванні показників фінансово-господарської діяльності, тощо.
При впровадженні та застосуванні бюджетних систем в межах вітчизняного малого бізнесу його
представники зіштовхуються з низкою проблем, насамперед, неусвідомленням сутності, призначення і переваг
бюджетування, недостатністю фінансових ресурсів для його впровадження, відсутністю належних програмних і
технічних засобів для реалізації бюджетних операцій, низьким рівнем інформаційного забезпечення цього
процесу, недостатньою кваліфікацією працівників у бюджетній сфері та їх пасивністю щодо здійснення
бюджетування.
Бюджетування є доволі трудомістким процесом, що передбачає задіяння багатьох фахівців, об'єднаних
єдиним керівництвом і спільними цілями, та потребує належного ресурсного забезпечення. Тому деякі
керівники не вважають за доцільне розробляти бюджети і застосовують у роботі оперативне реагування на
нештатні ситуації. Особливо це стосується малих суб’єктів господарювання, менеджери яких стверджують, що
цю доволі складну управлінську технологію можуть впроваджувати лише великі підприємства з добре
розвиненою інфраструктурою та ресурсним забезпеченням [1, с. 332].
Варто зазначити, що бюджетування на малих підприємствах не обов’язково повинно носити
комплексний характер, що передбачає формування бюджетної системи для усього підприємства, а може
охоплювати лише пріоритетні види його діяльності, операції, проекти, тощо. В умовах переважання або
розвитку зовнішньоекономічної діяльності на малому підприємстві можна складати бюджети, плани-графіки,
кошториси витрат у цій сфері функціонування, що дозволить значною мірою підвищити її фінансову
результативність.
Таким чином, в сучасних умовах європейської інтеграції впровадження бюджетування формує безліч
вагомих переваг для представників малого бізнесу, а саме: підвищення рівня фінансової результативності,
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, удосконалення управління грошовими потоками на
засадах перманентного відстеження стану розрахунків з контрагентами, а також покращання процесу прийняття
управлінських рішень на основі використання обґрунтованої інформаційної бази. Результатом застосування
бюджетування на малих підприємствах є формування ефективної системи фінансового менеджменту, що
сприятиме їх виходу та подальшому успішному функціонуванню на європейських ринках.
1.
Коркуна Д. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством / Д. Коркуна //
Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - Вип. 19. - С. 330-334.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Створення і функціонування підприємств будь-якої форми власності неможливе без формування
достатнього обсягу власного капіталу, адже саме власний капітал є не лише основою створення,
функціонування і розвитку підприємства, але й фактором його фінансової стійкості. Достатній обсяг власного
капіталу, постійне його зростання впливає на можливість самофінансування або отримання залучених коштів.
Актуальність теми визначається тим, що постає проблема управління власним капіталом та аналізу його
впливу на стійкість економічного зростання підприємства, оскільки власний капітал сприяє його ефективній
діяльності та підвищенню конкурентних переваг.
Фінансова стійкість підприємства в умовах динамічних змін зовнішнього і внутрішнього середовища є
необхідною умовою для його успішної господарської діяльності. Однак фінансові ресурси у формі власного
капіталу, яких потребує підприємство для підтримання фінансової стійкості,є дефіцитними. Підприємства,
окрім фінансової стійкості, також прагнуть до максимальної рентабельності, в тому числі і за рахунок
використання позикового капіталу, що, в свою чергу, знижує фінансову стійкість. У цьому сенсі максимально
допустимі рівні фінансової стійкості та рентабельності власного капіталу підприємства є протилежними
позиціями в діяльності підприємства.
При управлінні фінансовою стійкістю важливим є взаємоузгодження конкуруючих цілей, а саме:
оптимального рівня фінансової стійкості та рентабельності власного капіталу. Протилежність цих цілей
зумовлюється тим, що максимальна фінансова стійкість характерна для підприємства, використовуючи лише
власний капітал, а максимальна рентабельність власного капіталу припускає, що підприємство має мінімально
можливий власний капітал та максимально залучає позикові джерела [1].
Погіршення фінансового стану підприємства супроводжується «проїданням» власного капіталу, оскільки
підприємство поступово збільшує борги та зменшує розмір власного капіталу. Усе це є причиною виникнення
дефіциту власного оборотного капіталу та необхідності залучення додаткових джерел фінансування.
Безумовно, підприємство з метою забезпечення фінансової стійкості повинне розумно обмежити залучення
позикового капіталу. Звідси і випливає невипадкова зацікавленість інвесторів до прогнозної оцінки фінансової
стійкості підприємства як основного критерію надійності партнера.
Варто відзначити, що саме забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом, структура
позикового капіталу та рівень фінансової стійкості дозволяє спрогнозувати темпи розвитку підприємства на
основі коефіцієнта стійкості економічного зростання. Збільшення масштабів діяльності підприємства пов’язано
з фінансуванням зростання його майна, яке, в свою чергу, можна досягти як за рахунок власних, так і за
рахунок позикових коштів. Однак таке зростання позикових коштів без адекватного збільшення величини
власного капіталу призводить до зниження фінансової стійкості, а, відповідно, і до припинення фінансування.
Можливості для фінансування за допомогою додаткових емісій не безмежні, оскільки вони можуть
призвести до втрати контролю над підприємством. Тому зростання власного капіталу за рахунок
нерозподіленого прибутку є надійним джерелом забезпечення економічного розвитку підприємства. Крім того,
зростання цього показника від ображає інтереси контрагентів (свідчить про підвищення фінансової стійкості та
кредитоспроможності) та власників, для яких він поряд з коефіцієнтом дивідендних виплат відображає
зростання їх доходів.
Аналіз спеціальної літератури показав, що автори по-різному пропонують визначати коефіцієнт стійкості
економічного зростання, однак значний інтерес у цьому плані мають роботи Р.С. Хіггінса [2], який довів, що
досягнення заданих темпів зростання залежить від сформованої фінансової політики. Цю концепцію називають
«модель стійкого зростання». В працях Р. Хіггінса коефіцієнт стійкості економічного зростання (Ксез)
пропонують розраховувати за формулою (1):
kсез = k чрвк ⋅ kн ,
(1)
ч
де k рвк – коефіцієнт чистої рентабельності власного капіталу, яка визначається як відношення чистого

прибутку до власного капіталу; kн – коефіцієнт нагромадження, що дорівнює відношенню реінвестованого
(нерозподіленого) прибутку до загальної суми чистого прибутку.
Застосування моделі Хіггінса передбачає, що підприємство функціонує у відносно стабільних умовах
внутрішнього і зовнішнього середовища. Подальші дослідження довели залежність стійких темпів економічного розвитку від таких показників: коефіцієнт рентабельності продукції, коефіцієнт нагромадження,
коефіцієнт оборотності активів, коефіцієнт фінансової залежності. Для визначення впливу факторів, зокрема і
впливу власного капіталу на стійкість економічного зростання, класичну модель стійкого зростання Хіггінса
можна подати у вигляді багатофакторної моделі:
234

Пч − Д Пч Дч А
⋅
⋅
⋅
,
(2)
Пч
Дч А Кв
де kсез – коефіцієнт стійкості економічного зростання; Пч – сума чистого прибутку підприємства; Д –
виплата доходів учасникам (власникам) підприємства в результаті розподілу прибутку (дивіденди, доходи на
паї тощо); Кв – сума власного капіталу підприємства; Дч – чистий дохід від реалізації продукції; А –
вартість активів підприємства.
Практичне застосування вище наведеної моделі розрахунку темпів стійкого економічного зростання
розглянемо на прикладі ПАТ «Львівобленерго» (табл. 1).
kсез =

Таблиця 1
Динаміка коефіцієнта стійкості економічного зростання ПАТ «Львівобленерго» за 2011-2014 рр.
Показник
Чистий прибуток підприємства, тис. грн.
Чистий збиток, тис. грн..
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.
Середньорічна вартість активів, тис. грн.
Середньорічна вартість власного капіталу, тис. грн.
Коефіцієнт стійкості економічного зростання

2011 р.
222341
0
1824499

2012 р.
103917
0
2072570

2013 р.
0
136171
2221065

2014 р.
0
145463
2432340

785315
607559,5
0,36

949002,5
772321,5
0,13

4168928
3433949
-0,04

3944001
3201285
-0,05

Здійснивши розрахунок коефіцієнта стійкості економічного зростання за 2011-2014 рр. було встановлено
зменшення його значення протягом 2011-2012 рр., в основному за рахунок зменшення нерозподіленого
прибутку, а протягом 2013-2014 рр. цей коефіцієнт був від’ємним, оскільки товариство отримало збиток від
своєї діяльності. Варто зазначити також, що попри те, що товариство протягом 2011-2014 рр. нагромаджувало
власний капітал і збільшило його у 2014 р. більше ніж у п’ять разів, однак відбувалося «проїдання» власного
капіталу.
Таким чином, результати аналізу стійкості економічного зростання дають змогу оцінити, якими темпами
в середньому збільшується власний капітал підприємства за рахунок прибутку відгосподарської діяльності
(частини чистого прибутку, що скеровують на виробничий розвиток).Зростання такого показника в динаміці
свідчить про збільшення частки власного капіталу,сформованого за рахунок нерозподіленого прибутку звітного
періоду, який є найдешевшим джерелом фінансування розвитку підприємства.
1. Кіндрацька Г.І. Стійкість підприємства: діалектика статики і динаміки / Г.І. Кіндрацька //
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – Вісник Національного
університету «Львівська політехніка», 2014. - № 797. – С.235 – 241; 2. Хиггинс Р.С. Финансовый анализ:
инструменты для принятиябизнес-решений. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2007.
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ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
У ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій та важливих соціально-економічних
явищ. Організація оплати праці здійснюється в певній послідовності починаючи від вивчення норм чинного
законодавства, формування внутрішніх документів, закінчуючи складанням звітності. Вважається, що
організація обліку розрахунків з оплати праці є однією з найбільш трудомістких ділянок роботи для бухгалтерів
державних закладів освіти. Щоб це перевірити розглянемо етапи організації обліку розрахунків з оплати праці
(рис.1), проблеми з яким стикається бухгалтер на них та можливі шляхи їх вирішення.
Організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці традиційно розпочинається із вивчення
державних нормативно-правових та законодавчих актів. Проте якщо на підприємствах законодавча база є
впорядкованою і основними документами є Конституція України, Кодекс законів про працю, Податковий
Кодекс, то для бюджетних ВНЗ додається ще ряд специфічних документів, таких як Бюджетний кодекс, Закон
України «Про вищу освіту», Наказ «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», Постанови уряду, положення
бухгалтерського обліку в державному секторі та інші. Нормативно-правову базу обліку бюджетних установ
необхідно вдосконалювати в напрямку до спрощення, адже надмірна кількість різних актів, постанов, законів,
їх неструктурованість, часта зміна та дублювання заважає бухгалтеру ВНЗ ефективно виконувати покладені на
нього функціональні обов’язки.
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2.Вивчення Статуту ВНЗ,
оформлення наказу про
облікову політику

1.Вивчення державних
нормативно-правових та
законодавчих актів

8.Складання Балансу

3.Вибір системи та форми оплати
праці, затвердження штатного
розпису

4.Укладання Колективного
договору із працівниками

Схема організації бухгалтерського
обліку розрахунків з оплати праці

5.Ведення первинного обліку
(оформлення первинної
документації)

7.Заповнення Книги «ЖурналГоловна»

6.Ведення синтетичного та
аналітичного обліку

Рис. 1 Організація бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці
На другому етапі виникає проблема відсутності Наказу про облікову політику, наявність такого наказу
допомогла б бухгалтеру «тримати все під рукою», у наказі можна було б зазначити всі нюанси ведення обліку із
розрахунків з оплати праці: системи, форми оплати праці, оклади, ставки згідно вчених ступенів. Крім того ст.
8 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зобов’язує керівника створити умови
для правильного ведення бухгалтерського обліку та забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами,
службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо
дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів [1].
Наступна проблема виникає під час процесу документування і ведення обліку розрахунків з оплати
праці, адже він характеризується наявністю великих масивів облікової інформації, крім того оклади та ставки
викладацького складу постійно змінюється (при зміні мінімальної зарплати, здобутті освіти, отриманні
відповідної категорії, присвоєнні звань, присвоєнні вченого ступеня), тобто приступаючи до нарахування
зарплати бухгалтер повинен ознайомитися зі всіма актуальними документами для запобігання спотворення
реальних результатів праці. На цьому етапі полегшити роботу бухгалтера та підвищити рівень контролю можна
шляхом автоматизації обліку, але оскільки державні ВНЗ фінансуються з державного бюджету, то, на жаль,
більшість бюджетних установ не можуть придбати спеціалізовані програми з ведення обліку.
Наступним кроком полегшення ведення обліку є удосконалення меморіально-ордерної форми, зокрема,
реєстру обліку розрахунків із оплати праці (меморіальний ордер №5А), що має суттєві недоліки, основними є
трудомісткість та недостатня пристосованість облікових регістрів до системи звітних показників, що зумовлює
необхідність у додаткових розрахунках і групуваннях при складанні звітності [2, 349 с.].
Таким чином огрганізація і ведення обліку розрахунків з оплати праці є дійсно трудомістким процесом
та має ряд проблем на кожному етапі, проте їх вирішення допомогло б підвищити рівень контролю та
полегшило б роботу бухгалтера на цій ділянці.
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996 –
XIV. 2. Марценяк Н.О. Реформування бухгалтерського обліку бюджетних установ: проблеми та перспективи /
Н.О. Марценяк // Науковий вісник БДФА. - 2010. - № 4.-С. 346-351.
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студ. гр. ОА-43,
Науковий керівник – Яремко І.Й., д.е.н., професор кафедри обліку та аналізу
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ
В умовах післякризового відновлення економіки України значної ролі набуває стимулювання розвитку
малого підприємництва, завдяки чому стає можливим досягнення стратегічних цілей соціально-економічного
розвитку країни загалом. Саме малі підприємства, які не потребують великих стартових інвестицій і гарантують
високу швидкість обороту ресурсів, здатні найшвидше і економічно вирішувати проблеми реструктуризації
економіки, формування і насичення ринку споживчих товарів в умовах дестабілізації економіки та обмеженості
фінансових ресурсів.
На сучасному етапі становлення національної економіки відводиться значна роль у спрощенні
оподаткування доходів суб’єктів малого підприємництва, мінімізації їх витрат на облік і звітність, зменшенні
кількості спірних питань між платниками та контролюючими органами, підвищенні рівня зайнятості населення,
збільшенні надходжень до бюджету, зменшенні витрат на адміністрування податків. Для суб’єкта малого
підприємництва скорочено загальну кількість обов’язкових платежів, встановлених чинним законодавством
України, зменшено обсяги та види звітності, спрощено порядок ведення обліку доходів та витрат, та попри це
лишається ще багато невирішених та спірних питань застосування спрощеної системи оподаткування.
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Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що
встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, визначених Податковим Кодексом, на сплату єдиного податку в
певному порядку, з регламентованими умовами та одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Суб’єкти господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування поділяються на 4 групи
платників єдиного податку. До першої групи відносять фізичних осіб, річний дохід яких не перевищує 300 тис.
грн., ставка ЄП – до 10% мінімальної зарплати. До 2 групи належать фізичні особи, річний дохід яких не
перевищує 1,5 млн. грн., ставка ЄП – до 20% мінімальної зарплати. До 3 групи належать фізичні і юридичні
особи, річний обсяг доходу яких не перевищує 20 млн. грн., ставка податку – 2% (для платників ПДВ) і 4% (для
не платників ПДВ). До 4 групи відносять сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або
перевищує 75% [1].
Водночас, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування: страхові (перестрахові) брокери,
банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи
накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені
законом; реєстратори цінних паперів; суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток,
що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25%;
представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного
податку; нерезиденти; суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного
податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин
непереборної сили.
До переваг застосування спрощеної системи оподаткування можна віднести:
− звільнення від сплати багатьох податків і зборів;
− надання права вибору стосовно сплати ПДВ;
− простота визначення об’єкта оподаткування для визначення суми єдиного податку.
Разом з тим, спрощена система оподаткування має ряд недоліків:
− обмеження у прийняті на роботу працівників;
− порушення конкуренції, оскільки через різні умови оподатковування діяльності платник податків на
загальній системі не може за інших рівних умовах конкурувати з спрощенцем;
− можливість проведення незаконних фінансових операцій, через недостатняю деталізацію обліку
діяльності;
− штрафні санкції за несвоєчасне подання звіності та сплату податку становлять від 170 до 1020 грн.
Спрощена система оподаткування значно легша з точки зору ведення бухгалтерського обліку, хоча має
низку обмежень. Так, існує список дозволених для цієї системи оподаткування видів діяльності. Окрім цього
існують обмеження припустимого об’єму доходу та кількості найманих робітників. Не дивлячись на це,
спрощена система оподаткування добре підходить для малого бізнесу, що забезпечує її поширення.
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
Дзуг К.О.
студ. гр. ЕОАм-13,
Науковий керівник – Литвиненко Н.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Наявність різних форм власності та її перманентний розподіл суттєво впливають на вимоги до змісту та
структури інформації, якою забезпечує система бухгалтерського обліку. Зростає потреба в об’єктивності та
достовірності бухгалтерської інформації, оскільки на її підставі приймаються управлінські рішення. Відповідно,
необхідність подальшого розвитку системи бухгалтерського обліку у частині перегляду концепції облікового
відображення власного капіталу залишається актуальною.
Сучасний стан бухгалтерського обліку капіталу характеризується такими негативними явищами, як
неврегульованістю методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності капіталу і неоднозначністю
облікової термінології щодо капіталу.
Вищевикладене обумовило актуальність теми дослідження та його мету.
Метою публікації є розкриття економічної сутності власного капіталу та формулювання окремих
проблем, пов’язаних з його достовірним відображенням у системі бухгалтерського обліку.
Економічна сутність власного капіталу розкривається через його основні характеристики. Зокрема
капітал уособлює фінансові ресурси підприємства, що приносять прибуток та є основним джерелом
формування добробуту власників і показником ринкової вартості підприємства. Власний капітал суб’єкта
господарювання є основним фактором виробництва, а його динаміка – важливий показник рівня ефективності
господарської діяльності суб’єкта господарювання.
Відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування
його зобов’язань.
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Методика бухгалтерського обліку власного капіталу має ряд недоліків, обумовлених відсутністю методології
його оцінки та наявністю нормативно-методичних рекомендацій щодо обліку власного капіталу, які:
а) не враховують концепцій збереження капіталу і містять виклад суто процедурних підходів до
синтетичного та аналітичного обліку власного капіталу і його відображення у звітності;
б) не враховують впливу економічних факторів (зокрема інфляції) на величину власного капіталу.
За результатами дослідження систематизовано основні функції капіталу як економічної категорії та
сформульовано окремі проблеми, які потребують методологічної вирішення для достовірного відображення
власного капіталу у системі бухгалтерського обліку.
1. Сопко В.В. Концепція бухгалтерського обліку пасивів (капіталу, власності) в управлінні підприємницькою
діяльністю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.06.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит» / В.В.Сопко – К., 2008 – 35 с. 2. Яремко І.Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий
інструментарій: Монографія. – Львів: Каменяр, 2006. – 176с. 3. Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від
07.02.2013 № 73.
Женчук Я.Ю.
студ. гр. ОА-33,
Науковий керівник – Лемішовська О.С., к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
РОЗВИТОК АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Успішне функціонування сучасного підприємства в умовах динамічних змін загальноекономічного
середовища значною мірою залежить від того, наскільки інформаційне забезпечення задовольняє вимоги
системи управління. Одним із способів інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської системи
підприємства є аудит, який на сучасному етапі розвитку набув значного поширення у світовій практиці.
Впровадження аудиту в сферу підприємницької діяльності має істотні переваги і для держави, порівняно
з іншими формами фінансово-господарського контролю, зокрема:
- економія державних коштів, які витрачаються на утримання контрольно-ревізійного апарату;
- надходження додаткових коштів до бюджету за рахунок сплати аудиторськими фірмами (аудиторамипідприємцями) податків;
- незалежність, конкурентна боротьба, професіоналізм аудиторів, що сприяє підвищенню якості
перевірок;
- можливість вибору аудитора замовником тощо.
Розвиток аудиту в Україні розпочався у 1993 р. з прийняттям Закону «Про аудиторську діяльність» [1].
Проте, на даний частака діяльність в Україні перебуваючи на етапі свого розвитку є не цілком адаптованою до
сучасних економічних умов, про що свідчать недоліки її функціонування:
- недовірадо достовірності надання аудиторських послуг, яка виникає через відсутність контролю за
якістю цих послуг на державному рівні;
- брак чітко регламентованих і закріплених на державному рівні стандартів національного аудиту;
- обмежена кількість методологічних розробок щодо аудиторського контролю та його комп’ютеризації;
- недостатня кількість кваліфікованих аудиторських кадрів, про що свідчить низька якість
аудиторських послуг;
- непристосованість методів та форм надання аудиторських послуг, які притаманні національній
економіці нашої країни, натомість запозичення їх з держав з високим рівнем розвитку економіки;
- відсутність системи страхування ризиків аудиторської діяльності та механізму формування
відповідних страхових резервів аудиторськими фірмами, нездатність і не підготовленість страхових компаній
до масового страхування аудиторської відповідальності;
- необізнаність суб’єктів підприємницької діяльності щодо необхідності та доцільності замовлення
аудиторських послуг[2,3].
Для адаптації аудиторської діяльності до сучасних економічних умов необхідно раціонально визначити
подальші напрями розвитку такої діяльності, якими повинні стати:
1. посилення співпраці українських аудиторських організацій з міжнародними та європейськими
професійними організаціями бухгалтерів і аудиторів, що сприятиме в отриманні практичного досвіду роботи
міжнародних аудиторських організацій;
2. розробка методичних матеріалів аудиторської перевірки фінансової звітності підприємств;
3. розроблення єдиних стандартів функціонування аудиторської діяльності в Україні, в яких
безпосередньо слід визначити що належить до сфери аудиторської діяльності;
4. впровадження міжнародні системи контролю якості аудиторських послуг у роботу аудиторів та
Аудиторської палати України.
Отже, варто зазначити, що на сучасному етапі аудит стає окремою складовою інфраструктури економіки
України, яка потребує відповідного регулювання. У сучасних умовах інтеграції в європейське співтовариство
розвиток аудиту є важливим і пріоритетним напрямком.
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Насамперед необхідна детальніша розробка національних нормативів аудиту,покращення організації
аудиторських перевірок та їх якості, врегулювання питання підготовки і підвищення кваліфікації аудиторів та
інші. Вирішення зазначених проблем сприятиме укріпленню позицій та авторитету аудиту й аудиторської
діяльності в Україні.
1. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3126-XII, із змінами та доповненнями;
2. Соболєв В. М. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / В. М. Соболєв, Т. Л. Слюніна, Т.
В. Розіт // Бізнесінформ. – 2013. – № 11. – С. 324-328; 3. Гончарук В. В. Аудит в Україні: сучасний стан та
перспективи розвитку / В. В. Гончарук // Управліннярозвитком. – 2012. – № 7 (128). – С. 127 – 128.
Іванів О.А.
студ. гр. EОАМ-23,
Науковий керівник – Коваль З.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ВИТРАТИ НА ВИКОРИСТАННЯ ІНТEРНEТ-ПОСЛУГ:
ПРОБЛEМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ
Інтернет радикально впливає на всі сфери життя світового співтовариства – економіку, політику, науку,
освіту.
Конкуренція на ринку змушує провайдерів використовувати різноманітні тарифні моделі. Найпоширеніші з них: фіксований розмір плати за інтернет, без обмеження часу перебування в мережі або обсягу
інформації; розмір плати залежить від обсягу прийнятої та переданої інформації (так звана оплата за трафік);
розмір плати залежить від часу перебування в інтернеті.
Найкращим є варіант з фіксованою платою, адже якщо розмір витрат постійний, немає сенсу шукати
докази існування окремих порушень, у випадку коли в цілому необхідність використання інтернету для цілей
діяльності підприємства сумнівів не викликає. Крім того, фіксована плата дозволяє планувати майбутні витрати
підприємства та унеможливлює неконтрольоване збільшення витрат у результаті, наприклад, нецільового
використання мережі окремими співробітниками.
Відображення в обліку витрат, пов’язаних із перебуванням у мережі Інтернет, є проблемним з того боку,
що на практиці підприємства не використовують жодного з документів, що могли б підтвердити позитивний
вплив використання інтернету на отримуваний прибуток або сприяння збуту товарів [1].
Віднесення витрат на Інтернет до конкретного виду витрат у бухгалтерському обліку залежить від того, з
якою метою здійснювався доступ до інтернету. Такі витрати включаються до адміністративних витрат, оскільки
відповідно до П(С)БО 16 саме в їх складі обліковуються витрати на. Проте можливі й інші варіанти, наприклад,
якщо підключення до Інтернету проведено з метою забезпечення збуту продукції, зазначені витрати можна
включити до витрат на збут [2].
Врахувати витрати на підключення до інтернету в якості витрат на послуги зв’язку можна тільки в тому
випадку, якщо фірма підключається до вже існуючої мережі. Якщо ж організація оплачує підключення нової
лінії зв’язку, то її доведеться прийняти до обліку як основний засіб.
Підключення до Інтернету є одним з різновидів телекомунікаційних послуг, і відносини між провайдерром та споживачем оформляються відповідним договором. Письмового договору, втім, може і не бути, як це
трапляється у випадку підключення до Інтернету за картками. Однак при цьому споживач, у момент активації
послуги на сайті провайдера, ознайомлюється з умовами надання послуги, правами та обов'язками провайдера і
споживача та у разі згоди підтверджує активацію. Отже, договірні відносини між провайдером і споживачем
все-таки встановлюються.
Провайдер виставляє споживачу рахунок за надані послуги. Зазвичай він складається з абонентної плати
та суми оплати перебування в Інтернеті. Факт надання послуги з доступу до інтернету може бути оформлений
актом про виконання робіт (надання послуг). Оплата рахунку підтверджується відповідним платіжним
дорученням.
При проведенні перевірок податкові інспектори іноді не задовольняються наявністю лише договору та
розрахункових документів і вимагають додаткових підтверджень зв'язку витрат підприємства за використання
Інтернету з його господарською діяльністю. Таким підтвердженням може бути наказ керівника, що обґрунтовує
необхідність використання Інтернету в господарській діяльності підприємства. Зазначений наказ повинен
містити: перелік питань господарської діяльності, які вирішуються за допомогою інтернету; перелік посадових
осіб, яким за родом діяльності потрібен інтернет; особливості використання мобільного Інтернету; дозволений
час використання Інтернету співробітниками та інші питання [1].
Таким чином, неправильне віднесення витрат на Інтернет до валових витрат підприємства призводить до
збільшення валових витрат; невідображення в обліку в повному обсязі податку з доходів фізичних осібпрацівників підприємства; виникнення штрафів, пов’язаних із недоплатами цих податків.
1. Даниленко О.І. Інтернет-витрати підприємства: оподаткування та облік [Електроний ресурс] / О.І.
Даниленко. – Режим доступу: http://ligazakon.ua. 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16
«Витрати» Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зі змінами
та доповненнями від 27 червня 2013 року № 627.
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Іванцева О.Ю.
студ. гр. ОА-43,
Науковий керівник – Воськало Н. М., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
Велика кількість організацій та установ в Україні виконують різні функції, які не пов’язані з
комерційною діяльністю, більшу частину яких становлять установи, створені органами державної влади
України або органами місцевого самоврядування. Обслуговування державного бюджету неможливе без
належної організації бухгалтерського обліку [1]. В останні роки особливої актуальності набуло питання
доцільності запровадження облікової політики, яка б відображала специфіку побудови системи бухгалтерського
обліку для бюджетних установ та регламентувала формування їх облікової інформації. Це пов’язано,
насамперед, з реформуванням обліку в бюджетній сфері – поступовий перехід на застосування національних
положень (стандартів) бухгалтерського обліку для державного сектору, які розроблені на основі міжнародних.
З 1 січня 2015 р. вступили дію 9 з 19 національних стандартів бухгалтерського обліку для державного
сектору, які регулюють облік основних засобів, нематеріальних активів, запасів, зобов’язань, виплат працівникам, фінансових інвестицій, визначення впливу змін валютних курсів та зменшення корисності активів.
Решта стандартів вступають в дію з 1 січня 2016 р. Вони стосуються обліку доходів, витрат та формування
звітності. Вимоги всіх стандартів необхідно враховувати при формуванні облікової політики.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» трактує термін «облікова
політика», як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та
подання фінансової звітності. НП(С)БОДС 1 «Подання фінансової звітності» наводить аналогічне визначення
облікової політики, замінюючи слово «підприємством» на фразу «суб’єктом державного сектору».
Облікова політика установи є основою внутрішнього регулювання обліку і для набуття нею нормативного статусу, її формалізують у вигляді наказу по облікову політику. Суб’єкт державного сектору самостійно на
основі НП(С)БОДС та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі
визначає за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів облікову політику, а також зміни до
неї. Суб’єкти державного сектору нижчого рівня передають розпорядчий документ про облікову політику на
погодження за відомчою підпорядкованістю суб’єктам державного сектору вищого рівня. Для суб’єктів
державного сектору, що мають подвійну підпорядкованість, погодження здійснюється суб’єктом державного
сектору вищого рівня, який затверджує кошторис. Головні розпорядники бюджетних коштів самостійно
затверджують облікову політику на підставі розпорядчого документа керівника.
Відповідно до методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору [1]
одноваріантні методи оцінки, обліку і процедур до такого розпорядчого документа включати недоцільно.
Необхідно розкрити, зокрема: одиницю аналітичного обліку запасів; порядок аналітичного обліку запасів,
форми первинних документів, що використовуються для оформлення руху запасів, розроблені суб’єктом
державного сектору самостійно; методи оцінки вибуття запасів; періодичність визначення середньозваженої
собівартості одиниці запасів; порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, застосування
окремого субрахунку або аналітичного рахунку обліку транспортно-заготівельних витрат; перелік і склад
статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг); строки корисного використання груп
основних засобів; строки корисного використання груп нематеріальних активів тощо. Розробляючи наказ про
облікову політику необхідно враховувати і вимоги НП(С)БОДС, які вже затверджені, але вступлять в дію
найближчим часом, галузеві особливості діяльності суб’єкта.
Отже, підсумовуючи, варто сказати, що основною метою формування облікової політики в бюджетних
установах повинен бути не тільки вибір сукупності способів ведення бухгалтерського обліку, а й досягнення
ефективності управління обліковими процесами, ефективності прийняття управлінських рішень, вибір оптимальної
системи управління процесами діяльності для досягнення оперативних і стратегічних цілей установи
1. Кудіна І. О. Проблемні аспекти облікової політики бюджетних установ / І. О. Кудіна // Збірник
наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і
управління. - 2014. - Вип. 27. - С. 245-253. 2. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта
державного сектору: Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №11
Костецька І.В.
студ. гр. ЕОАм-23,
Науковий керівник – Тивончук О.І., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
У даний час відповідно до чинних норм Бюджетного кодексу України в бюджетному процесі активно
застосовується програмно-цільовий метод (ПЦМ) як на рівні державного бюджету, так і на рівні місцевих
бюджетів, а також бюджетних установ, державних підприємств тощо.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі ‒ метод управління бюджетними коштами для
досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності
використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу[1].
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За допомогою програмно-цільового методу можна провести зіставлення обсягу фінансування бюджетної
програми (витрат) з кінцевими результатами, що очікуються від її виконання.
У процесі складання проекту бюджету за програмами ставиться завдання підвищити відповідальність
міністерств і забезпечити прозорість системи адміністрування. Тому видатки бюджету почали відображати за
програмами, тобто відповідно до цілей, а не за розділами класифікації видатків бюджету чи за міністерствами.
При програмно-цільовому методі формування бюджету процес моніторингу та контролю зосереджується
на цілях програми, її завданнях і показниках виконання [2].
Бюджетна програма ‒ систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної
(спільної) мети, завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до
покладених на нього функцій.
Згідно з міжнародною методологією та практикою зарубіжних країн система планування бюджету на
підставі програм – це система ухвалення рішень щодо розроблення, аналізу, впровадження програм та
розподілу ресурсів.
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі вміщує такі основні елементи:визначення загальної
мети програми (на середньостроковий період); завдань програми на короткостроковий період; напрямів
діяльності, які забезпечують реалізацію програми.
Мета бюджетної програми ‒ це загальне визначення результатів, яких має досягти установа внаслідок
реалізації такої програми. Мета програми повинна узгоджуватися з головною метою діяльності установи [3].
Головна мета діяльності бюджетної установи – це стисле визначення основних функцій бюджетної
установи та напрямів її діяльності у майбутньому.
Вдосконалення та розширення сфери застосування програмно-цільового методу бюджетного планування,
зокрема у бюджетних установах, передбачає формування та включення до бюджетного процесу процедури
оцінки ефективності бюджетних витрат. Адже зрозуміло, що розподіл бюджетних ресурсів повинен прямо
залежати від досягнення конкретних результатів [4].
Таким чином, запровадження програмно-цільового методу до складання та виконання бюджету має такі
переваги: активізація діяльності всіх учасників бюджетного процесу; контроль за відповідністю досягнутих
результатів встановленим цілям; проведення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо
досягнення цілей і завдань, аналіз причин неефективності їх роботи; економія та підвищення віддачі
бюджетних коштів за рахунок зростання ефективності роботи державного сектора; забезпечення прозорості
бюджетного процесу, наявність чітко зрозумілих цілей, завдань, які вирішуються, підвищення контролю за
результатами виконання бюджетних програм; чіткий розподіл відповідальності за реалізацію бюджетних
програм між головним розпорядником коштів і безпосередніми виконавцями тощо.
При цьому зростання відповідальності за використання бюджетних коштів повинно супроводжуватися
збільшенням самостійності у їх витрачанні. Розпорядникам бюджетних коштів необхідно мати більшу свободу
у використанні коштів у межах виконуваних програм з метою реалізації поставлених завдань.
1. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010№ 2456-VI; 2. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси:
навч. посібник / О.М. Ніколаєва, А.С. Маглаперідзе. - К.: Центр навчальної літератури, 2013. ‒ 354с.;
3. Фролов, С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій (теорія і практика): навч. посіб. / С.М. Фролов,
І.Д. Скляр. ‒ Суми: СумДУ, 2012. - 340 с.; 4. Ткаченко Н.В. Прагматика і проблематика впровадження програмноцільового методу в бюджетний процес / Н.В. Ткаченко. – Фінансовий простір. –№ 3(11). – 2013. – С. 78-84.
Кулій В.М.
студ. гр. ОА-43,
Науковий керівник – Литвиненко Н.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах сучасних економічних реалій в Україні здійснюється безперервний пошук і використання найбільш
раціональних та ефективних форм і методів управління виробництвом та його витратами. Витрати є важливим аспектом
економічної стійкості підприємства, конкурентоспроможності та ефективності виробництва. Підтримка оптимального
рівня витрат є однією з важливих умов його функціонування й розвитку. Система управління витратами відіграє
ключову роль як в обґрунтуванні управлінських рішень під впливом зовнішнього економічного середовища, так і в
налагодженні ефективного внутрішньогосподарського управління та створенні ефективного механізму планування,
контролю і аналізу витрат [1].
Управління витратами є важливою функцією економічного механізму підприємства, що підтверджує
численна кількість науково обґрунтованих концептуальних конструкцій, методів та моделей системи
управління.
Значний внесок у дослідження особливостей формування системи управління витратами та її складових
здійснили вітчизняні вчені: Голов С.Ф., Гордієнко В.М., Грещак М.Г., Давидович І.Є., Загородній А.Г., Карпова Т.І.,
Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Озеран В.О., Попов О.О., Садовська І.Б.
Управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їх видів, місць та носіїв за умови
постійного контролю рівня витрат і стимулювання їх зниження [2]. Управління витратами слід розглядати як
сукупність чітко виражених процесів, яким характерні взаємозв’язки та безперервність здійснення. У фінансово241

господарській діяльності підприємств прослідковується все більший зв’язок між системою управління витратами та
ефективністю діяльності суб’єкта господарювання загалом.Чи не основною проблемою є те, що на практиці
безпідставно ігнорується потреба в ефективному управлінні витратами. Як результат – виникають непоодинокі
випадки збиткової діяльності суб’єктів господарювання, а подекуди доведення до банкрутства підприємств [3].
Управління витратами на сьогодні вийшло за межі традиційного впливу на витрати лише в процесі
виробництва та поширилося на всі витрати, які виникають або потенційно можуть з’явитися у фінансовогосподарській діяльності підприємства[4]. Управління витратами передбачає систематичний моніторинг
фактичних витрат та їх поведінки під дією як внутрішніх, так і зовнішніх факторів, прийняття рішення щодо
покращення структури собівартості продукції. Також засобом управління витратами є побудова раціональної
системи обліку витрат з врахуванням тактичних і стратегічних цілей керівництва.
Важливою умовою успішної діяльності підприємств є досягнення оптимального рівня витрат на виробництво,
завдяки чому зросте конкурентоспроможність продукції та стане можливим досягнення довгострокового
економічного зростання підприємств. Перевагами ефективного управління витратами можуть бути: наявність
своєчасної, достовірної та повної інформації про собівартість окремих видів продукції та їхні позиції на ринку
порівняно з продукцією конкурентів; наявність ресурсів для гнучкого ціноутворення; прийняття управлінських
рішень з використанням лише релевантної інформації; організація виробництва продукції, конкурентної щодо витрат
цін. Вміння планомірно й раціонально керувати витратами в періоди погіршення кон’юнктури ринку підвищує
шанси суб’єктів господарювання на успішне функціонування та розвиток.
Отже, управління витратами – це один із важливих інструментів досягнення підприємством високого
економічного результату. Воно полягає у цілеспрямованому впливі на витрати для зміни їхнього складу,
структури або поведінки у зв’язку зі зміною умов виробничо-господарської діяльності підприємства.
Стабільність і розвиток будь-якого суб’єкта підприємництва на конкурентному ринку залежить від створення
ефективної системи управління витратами.
1. Іванюта П.В., Лугівська О.П. Управління ресурсами та витратами: Навчальний посібник / За ред.
д.е.н., проф. Іванюти С.М. — К.: Центр навчальної літератури, 2010.2. Карпенко О.В. Управлінський облік:
Навчальний посібник/ О.В.Карпенко, Д.В.Карпенко – К.: Центр навчальної літератури, 2012.3. Лень В.С.
Фінансовий облік: Навчальний посібник / В.С. Лень. – К.: ВЦ «Академія», 2011.4. Кузьмін О.Є. Управління
витратами на підприємстві: Навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, У. І. Когут: – К.:
Видавництво Львівської політехніки, 2014.
Олеськів Ю.М.
студ. гр. ОА-43,
Науковий керівник – Лемішовська О.С., к.е.н., асистент кафедри обліку та аналізу
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
Розвиток ринкових відносин та посилення рівня конкуренції обумовлюють необхідність внесення
істотних змін до системи управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. За таких умов на
перший план висуваються економічні та ринкові критерії ефективності діяльності підприємств, що вимагають результативного функціонування системи внутрішнього контролю та є необхідною умовою
оптимізації їх діяльності. Незважаючи на чималі затрати, які підприємство несе для організації внутрішнього контролю, йому не завжди вдається досягти очікуваних результатів, через відсутність єдиної методики його проведення.З огляду на це виникає необхідність чіткого формування інструментарію внутрішнього
контролю, визначення його цілей, методики та організації здійснення.
Важливість впровадження системи внутрішнього контролю на підприємствах України зумовлена
наступними чинниками: нестабільністю економічної ситуації в країні, посиленням конкурентної боротьби
між підприємствами, зростанням кількості випадків їх недобросовісної діяльності, відсутністю доступної
інформації для зовнішніх користувачів, необхідністю підвищення ступеня довіри до підприємства.
Поняття «система внутрішнього контролю» розглядається як сукупність взаємопов’язаних заходів,
методик і процедур, які використовуються управлінським персоналом та власниками суб’єкта господарювання з метою ефективного здійснення фінансово-господарської діяльності, дотримання стратегії керівництва, збереження майна та інформації, виявлення існуючих недоліків та їх усунення [2].Система
внутрішнього контролю є ланкою, яка поєднує бухгалтерський та управлінський облік на підприємстві,
оскільки здійснення контрольних процедур за веденням бухгалтерського облікує основою для прийняття
ефективних управлінських рішень.
Суттєвою проблемою системи внутрішнього контролю є відсутність правової бази. На сьогодні в
Україні відсутні регламентовані нормативні документи з регулювання основних положень сфери
внутрішнього контролю, не встановлені права та обов’язки суб’єктів і об’єктів контролю.
Для здійснення правильної організації системи внутрішнього контролю на підприємстві важливо
чітко виокремити її структурні елементи, які включають структурне середовище, систему обліку,
процедури контролю, засоби контролю та моніторинг. Звідси ефективність функціонування конкретної
системи контролю в основному залежить від методів діяльності суб’єкта підприємництва, організації його
виробництва, які в свою чергу визначаються власниками та керівництвом.
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Необхідними умовами функціонування системи внутрішнього контролю є також правильний вибір
суб’єктів контролю, які повинні бути зацікавлені в покращенні основних показників діяльності
підприємства та репрезентувати його інтереси. Вони повинні забезпечувати прямий і зворотний зв'язок між
структурними підрозділами підприємства, а також охоплювати всі види контролю. Особи, відповідальні за
проведення внутрішнього контролю повинні мати високий рівень професійної підготовки, а для
підвищення ефективності їх діяльності та уникнення використання службового становища в корисливих
цілях необхідно здійснювати ротацію кадрів [3].
Найчастіше використовують наступні засоби внутрішнього контролю: правильний розподіл
обов’язків працівників, компетентність персоналу, перевірка правильності здійснення документообігу,
зустрічні взаємоперевірки бухгалтерських записів, контроль при плануванні поточної діяльності тощо.
Потрібно також врахувати, що ефективність системи внутрішнього контролю залежить від своєчасності і
повноти відображення в ній всіх змін, що відбуваються на підприємстві. Тому під час планування
створення системи внутрішнього контролю необхідно передбачити можливість гнучкої зміни, визначивши
методику підтримки системи в актуальному стані[1].
Таким чином, метою функціонування системи внутрішнього контролю на підприємстві є мінімізація
ризиків, попередження, виявлення та усунення помилок або небажаних дій. Така система є невід’ємною
складовою управління підприємством та повинна забезпечувати його безперебійний розвиток, тому варто
докласти чимало зусиль для її створення та ефективного функціонування.
1. Гавришко І.К. Вимоги до оцінки якості внутрішнього контролю // Бухгалтерський облік і аудит. –
2010. – № 1. – С. 56 – 62; Пугачев, В.В. Международные стандарты аудита / В.В. Пугачев – М. : Дело и Сервис,
2006. – 272с.; 3. Марченко Д.М. Удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю підприємств //
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МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ІСЛАМСЬКОЇ МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Система обліку в різних країнах світу є результатом впливу чималої кількості факторів: релігійних,
історичних, соціальних, географічних та інших. Економічні проблеми тією чи іншою мірою проглядаються у
всіх релігіях, однак, найбільш яскравим прикладом є іслам, закони якого до сьогоднішніх днів мають прямий (в
деяких аспектах) чи опосередкований вплив на розвиток бухгалтерського обліку. Саме тому ця тема є
актуальною для дослідження у сучасний час.
Вивченням ісламської системи обліку займались багато вчених у різні часи, зокрема можна виділити
праці не тільки закордонних (ШахулХамідБінХдж. Мохамед Ібрагім,Т. Гемблінг, Ахмед Райахі-Белькаві), а й
українських вчених (К.П. Боримської, Н.М. Малюги, С.З. Мошенського, Л.В. Чижевської).
Базою для формування законодавства в ісламських країнах є Шаріат, що в свою чергу базується на
Корані. Він регулює усі аспекти життєдіяльності мусульманина від народження і до смерті, тому й не дивно, що
він зачіпає економічну частину, зокрема бухгалтерський облік, а саме:
- майно для цілей сплати закляту (податок на певні види майна та прибуток, який сплачується один раз на рік)
оцінюється за ринковою вартістю. Тому, найважливішою формою звітності є – баланс, у якому зазначається все
майно, що належить підприємству, при цьому прибуткам і збиткам приділяється найменша увага;
- певні джерела утворення майна заборонені, оскільки є забороненим сплата та отримання відсотків,
тому допустиме тільки фінансування методом участі в капіталі, при чому часка кожного інвестора визначається
спеціальним договором (в ісламі такий вид партнерства називається «мушарака»);
- оскільки в Корані заборонено лихварство, звітна документація не може показувати механізм отримання
фінансового позареалізаційного прибутку;
- активи утворюються у відповідь на інвестиційні можливості в реальному секторі, тому саме реальний
сектор економіки визначає рівень прибутковості в фінансовому секторі, а не навпаки;
- вся фінансова звітність є публічною, та повинна відповідати потребам всього суспільства (заборонена
комерційна таємниця);
- використання ринкових цін при оцінці активів та пасивів[1, с. 142].
Податок сплачується тільки з чистої дебіторської заборгованості, яка розраховується як рахунки до
отримання за мінусом безнадійних боргів і рахунків до оплати. Але на відміну від української облікової
практики, в ісламському обліку не існує такого поняття, як сумнівна дебіторська заборгованість – дебіторська
заборгованість або може бути отримана, або є безнадійною [2].
Враховуючи, досвід ісламських країн, можна запропонувати покращення елементів фінансової звітності
українських підприємств, зокрема такі:
- зробити всю фінансову звітність публічною, тобто загальнодоступною для всіх – це дасть змогу
користувачам інформації (покупці, постачальники, інвестори та працівники) приймати правильні рішення,
тобто знати з ким ти маєш справу;
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- оцінювати майно підприємства за його реальною вартістю, щоб спонукати інвесторів вкладати свої
кошти, адже їхній ризик зменшиться до мінімуму;
- впровадити соціально та екологічно орієнтовну звітність. Тобто, дозволити всім охочим бачити рух
грошового забезпечення діяльності, пов’язаної з соціальною та екологічною результативністю суб’єкта
господарювання, формування та використання фондів, призначених для здійснення вказаної діяльності;
- запровадити звіт, у якому б вказувались шляхи розподілу прибутку підприємства.
1. Пашкова К.В. Особливості бухгалтерського обліку в ісламських країнах / К.В. Пашкова// Молодіжний
економічний вісник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2015. - № 4. – С.141-142; 2. Храпач С. Особливості функціонування
системи ісламського бухгалтерського обліку / С. Храпач // Роль молоді у процесі соціально-економічних
перетворень суспільства: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернетконференції молодих учених, магістрантів та студентів (м. Харків, 26-27 березня 2015 р.)., 2015. –
[Електронний ресурс] – Режим доступу:http://conf.htei.org.ua/labels/hrapach/.
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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
Стрімкий розвиток технології зумовлює постійне вдосконалення фінансового ринку. Зараз вони
відіграють далеко не останню роль у економіці нашої країни і з кожним роком набувають більшої
популярності. Поява новітніх способів розрахунку зумовлюють необхідність у вдосконаленні нормативних
законів і зокрема бухгалтерського обліку.
Відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"електронні гроші –
одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами,
ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або
безготівковій формі [2]. Відповідно до визначення хибним є ототожненняелектронних грошейз безготівковими.
Для того щоб розпочати роботу з електронними грошима достатньо створити елеронний гаманець в
одній із платіжних Інтернет систем. Є широкий вибір електронних платіжних систем: WebMoney Transfer,
Інтернет.Гроші, VkrMoney, RBKMoney, Яндекс.Гроші, QJWI, E-gold.
Відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" випуск електронних
грошей в Україні мають право здійснювати лише банкиі лише в гривнях. Сума електронних грошей на
електронному пристрої, не повинна перевищувати 14000 гривень. Користувачі мають право використовувати
електронні гроші для здійснення розрахунків в сумі до 62 000 гривень протягом календарного року [3].Для
суб'єктів господарювання, які приймають від користувачів електронні гроші як оплату платежу за товари,
роботи, послуги, не встановлено обмежень щодо суми електронних грошей, яка може перебувати на
електронному пристрої.Якщо суб'єкт господарювання приймає електронні гроші як оплату за товари, роботи,
послуги і є одночасно користувачем, банк-емітент має розділити функції цього суб'єкта господарювання і
відкрити йому окремі електронні гаманці:як торговцю - для приймання електронних грошей від користувачів як
оплату за товари, роботи, послуги таяк користувачу - для купівлі електронних грошей і здійснення оплати
господарських, виробничих потреб.
Електронні гроші беруть участь як у національних операціях так і на міжнародних ринках, де розрахунки
з постачальниками ведуться у іноземних валютах. На цьому етапі й починаються складнощі з конвертацією
валюти з національної в іноземну і виникають втрати при виведенні та обміні іноземної валюти в національну.
Облік електронних грошей введеться на субрахунку – 335 «електронні гроші, номіновані в національній
валюті».На субрахунку відображаються операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними
агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та правил
використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком України[4].Цей субрахунок входить до
синтетичного рахунку 33 "Інші кошти", який не кореспондує з рахунками другого та четвертого класу, а також з
рахунком 64, тому не можливо відображати операції з нарахування податків. Продавці, які здійснюють торгівлю за
електронні гроші, сплачують податки з поточного рахунку відповідно до вимог законодавства.Слід відмітити, що
фізичні особи - платники єдиного податку, що використовують у своїй діяльності електронні гроші, то вони
зобов'язані сплачувати податок за ставкою 15% як такі, що застосовують інший спосіб розрахунків.
Більшого поширення набувають електронні гроші, і все актуальнішим стає питання забезпечення
нормативної бази та бухгалтерського обліку. Введення нового рахунку 335 "Електронні гроші, номіновані в
національній валюті" є позитивним моментом, та не врегулювало всіх суперечностей. Оскільки електронні
гроші часто виходять за межі національного ринку, доцільним було б увести рахунок 336 "Електронні гроші,
номіновані в іноземній валюті" для відображення інформації про рух грошових коштів у іноземній валюті та
врегулювати це питання на законодавчому рівні. Нормативна база бухгалтерського обліку не досконала, але все
ж механізм для функціонування електронних грошей в Україні вже запущений.
1. Вигівська І. М. Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові
аспекти / І. М. Вигівська, В. С. Семйон // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. - № 3(44). – С.
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173-175; 2. Ширко О. М. Електронні гроші як об'єкт бухгалтерського обліку підприємства / О. М. Ширко //
Науковий вісник Ужгородського університету. – 2014. - № 1(42). – С. 197-200; 3. Платіжні системи та
переказ коштів в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2346 – ІІІ; 4. Положення про електронні гроші в
Україні: Постанова Правління Національного банку України від 04.11.2010 №481
Плавуцька Г. Р., Височанська О. М.
студ. гр. ЕОАм-11
Науковий керівник – Литвиненко Н. О., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
ВИТРАТИ НА ЗБУТ: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ
Важливим завданням у діяльності будь-якого торговельного підприємства є організація ефективної
системи збуту, яка може забезпечити необхідну конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки. З
кожним роком загострюється конкуренція виробників. Наразі не проблема виробити товар, головне - його
продати. Тому для торговельних підприємств актуальним є запровадження системи збутової політики та
раціональне і достовірне відображення результатів її реалізації у системі бухгалтерського обліку.
Вищевикладене обумовило актуальність теми дослідження та його мету. Метою публікації є
систематизація та узагальнення змістового наповнення понять «витрати на збут» та «маркетингові витрати» для
побудови раціональної системи аналітичних рахунків з обліку витрат.
Збут – це кінцева стадія кругообігу капіталу; підсистема господарської діяльності, яка включає процес
переміщення продукції від виробника до споживача (реалізацію), спрямований на задоволення потреб
останнього; управління рухом товарів з визначенням фінансового результату, який формується при створенні
нової вартості в процесі виробництва [1, c. 22].
Витрати на збут – витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів): витрати на утримання підрозділів,
що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо [2].
Нормами ПСБО 16 «Витрати» передбачено, що «витрати на збут» включають … витрати на рекламу та
дослідження ринку (маркетинг). Аналіз цієї норми дає підстави висловити припущення, що для цілей ведення
бухгалтерського обліку «витрати на дослідження ринку» є синонімом поняття «маркетинг».
Згідно з п. 14.1.108. Податкового кодексу України, маркетингові послуги (маркетинг) – послуги, що
забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту
продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та
післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків.
Під витратами на маркетинг (маркетинговими витратами) слід розуміти «витрати матеріальних,
трудових, фінансових ресурсів підприємства, спрямовані на реалізацію вибраної ним маркетингової тактики і
стратегії, які включають: проведення маркетингових досліджень; забезпечення інноваційної діяльності;
формування попиту та стимулювання збуту; управління маркетинговою діяльністю» [4].
Таким чином, маркетинг і збут за економічною сутністю є відмінними категоріями: збут охоплює
процеси фізичного переміщення готової продукції, а маркетинг спрямований на використання інтелектуального
потенціалу трудових ресурсів для управління підприємством в умовах ринку.
З економічної точки зору основною метою збутової діяльності є доставка продукції до споживача та
своєчасне отримання грошових коштів. Вихідною стратегічною ціллю маркетингової діяльності є формування і
зміна попиту. Маркетинг і збут спрямовані на різні цілі, а витрати на маркетингову та збутову діяльність
відмінні за їх функціональним змістом та роллю в господарському процесі, складом та характером впливу на
результат господарювання. Ці відмінності понять «витрати на збут» та «маркетингові витрати» під час
організації їхнього обліку повинні бути враховані як визначальні.
З метою забезпечення раціональної організації обліку як безпосередньо витрат на збут, так і
маркетингових витрат доцільно було б на рівні держави перейменувати рахунок «Витрати на збут» та «Витрати
на маркетинг» та, із врахуванням відмінностей в економічній сутності цих витрат, застосовувати різні
аналітичні рахунки першого порядку до синтетичного рахунка «Витрати на маркетинг»: Витрати на збут»,
«Витрати комерційні» та «Інші маркетингові витрати», що створить передумови для застосування принципу
превалювання сутності над формою під час обліку збутових та маркетингових витрат та їх відображення у
звітності.
1. Дерій В. А. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат / В. А. Дерій // Облік і
фінанси. Міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2013. – № 4 (62). – 160 с. – С. 20-23. 2. Методичні рекомендації з
аналізу і оцінки фінансового стану підприємств (розд.2) : затверджено Постановою Центральної спілки
споживчих товариств України від 28.07.06 р. 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» :
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318 4. Облікова політика / [В. М. Савченко, О.
В. Пальчук, Л. В. Саловська та ін.]: навч. посібн.; за ред. Г. М. Давидова. – К. : Знання, 2010. – 479 с.
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИК ДІАГНОСТИКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ
Нестабільність економічного і політичного середовища в країні, а також недосконалість правового та
податкового законодавства негативно позначилися на діяльності багатьох підприємств. Як свідчить дані з
офіційного веб-сайту Вищого господарського суду України, сьогодні спостерігається стійка тенденція до
збільшення кількості порушених справ про банкрутство (рис. 1). Відповідно зростає актуальність визначення
суб’єктами господарювання рівня загрози банкрутства чи ризику втрати ними наявної фінансової стійкості.

Рис. 1. Динаміка кількості порушених в Україні справ про банкрутство
Певним чином цю проблему вирішують Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства [1].
Вони передбачають аналіз змін фінансового стану підприємства на основі фінансової та статистичної звітності за
попередні три календарні роки з метою загальної оцінки стану та тенденцій його розвитку, що дає можливість
визначити спрямованість змін та їх вплив на платоспроможність підприємства.
Однак, з метою об’єктивної діагностики ризику банкрутства підприємства, виникає проблема адаптації
[1] до сучасних умов, оскільки методичні підходи, викладені в [1], розроблені відповідно до вимог П(С)БО 1-5,
які вже не чинні.
У вітчизняній і закордонній науковій літературі описано різні підходи до оцінювання ризику банкрутства
підприємств: евристичні методи; методи побудови дискримінантної функції; методи, засновані на використанні
економічних систем (наприклад, системи нейромережевих обчислень); методики, що ґрунтуються на розрахунку та
аналізі фінансових показників; методи діагностики ймовірності банкрутства на основі імітаційного моделювання тощо.
Проте, перелічені вище методики прогнозування банкрутства мають істотні обмеження для їх
використання українськими підприємствами, зокрема, це насамперед стосується того, що дані моделі не
адаптовані до вітчизняної економіки і не враховують специфіку діяльності українських підприємств, а саме:
особливості в системі бухгалтерського обліку і податковому законодавстві, вплив інфляції на формування
показників діяльності підприємства, галузеву належність та інше.
Ефективним інструментом визначення схильності підприємства до банкрутства вважають моделі,
побудовані за допомогою нечітко-множинного методу [2], адже вони дозволяють віднести досліджуване
підприємство з певним ступенем ймовірності до того чи іншого класу кризи. Крім того, дані моделі є
адаптивними, оскільки пристосовуються до змін зовнішнього середовища, що дуже важливо для економічної
системи України, яка діє в нестабільних умовах.
Загалом доцільно використовувати одночасно декілька методів для оцінювання ймовірності ризику
банкрутства підприємства, що дозволить значно підвищити рівень достовірності отриманих результатів,
сформувати відповідну фінансову політику та розробити заходи підвищення конкурентоспроможності
підприємства у довгостроковій перспективі.
1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства
економіки України 19.01.2006. № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010
№ 1361) 2. Матвійчук А. В. Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості
банкрутства підприємств [Електронний ресурс]/ А. В. Матвійчук // Нейро-нечіткі технології моделювання в
економіці: науково-аналітичний журна, 2013, № 2. - С. 71-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/Nntm_2013_ 2_6.pdf
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
У процесі фінансово-господарської діяльності в підприємства постійно виникає потреба проведення
розрахунків зі своїми контрагентами, бюджетом, податковими органами. Відвантажуючи вироблену продукцію,
підприємство, як правило, не отримує гроші негайно, тобто воно кредитує покупців. У зв’язку з цим у
підприємства виникає дебіторська заборгованість, яка може стати безнадійною, тобто такою, щодо якої існує
впевненість про її неповернення боржником. Саме тому дебіторська заборгованість потребує ретельного і
цілеспрямованого управління з метою мінімізації її обсягу та строків інкасації боргу.
Реалізація управлінських функцій підприємством щодо дебіторської заборгованості базується на чіткому
розумінні економічної сутності дебіторської заборгованості, причин і наслідків її виникнення у сучасних
умовах господарювання, підходів щодо її класифікації, вимагає обґрунтування критеріїв визнання
заборгованості, удосконалення методики її обліку [1].
Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
Дебіторами можуть виступати як юридичні,так і фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували
підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів [2].
При управлінні дебіторською заборгованістю виокремлюють наступні завдання:
- визначення обсягу інвестицій у дебіторську заборгованість за комерційним і споживчим кредитом;
- формування принципів та умов кредитної політики щодо покупців продукції;
- визначення кола потенційних дебіторів;
- забезпечення інкасації дебіторської заборгованості;
- прискорення платежів за допомогою сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості [3].
Управління дебіторською заборгованістю повинно відповідати загальній стратегії розвитку
підприємства. До методів управління дебіторською заборгованістю належать:
- АВС-аналіз – метод економічного аналізу, який ґрунтується на принципі поділу всіх боржників на
групи за питомою вагою того чи іншого показника;
- аналіз дебіторської заборгованості за видами – проводиться з метою виявлення групи клієнтів, які
створюють для підприємства найбільший обсяг дебіторської заборгованості;
- оцінка реальної вартості та оборотності існуючої дебіторської заборгованості – ґрунтується на
використанні фінансових показників;
- аналіз і контроль дебіторської заборгованості за термінами виникнення – дозволяє оцінити
ефективність та збалансованість кредитної політики підприємства;
- облік і контроль за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості – проводять з метою
визначення збалансованості дебіторської та кредиторської заборгованості;
- реструктуризація дебіторської заборгованості з застосуванням факторингу –проводять шляхом продажу
дебіторської заборгованості клієнта банку, який здійснює платежі, не залежно від оплати [4].
Таким чином, управління дебіторською заборгованістю – це складний процес, успішна реалізація якого
залежить від обґрунтованостівибору його методів. З метою скорочення розміру вже існуючої дебіторської
заборгованості необхідно проводити її інвентаризацію, оцінювати ймовірність її стягнення і розробляти
найефективніші в кожному конкретному випадку заходи інкасації. Всі ці процедури передбачають попередній
аналіз дебіторської заборгованості та оцінку впливу кредитної політики на фінансовий стан підприємства.
1. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид.,
стер. – К.: Знання, 2013. – 375 с.; 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237 // Електронний
ресурс. – Режим доступу://http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO10.aspx; 3. Бардадим М.В. Ефективне
управління дебіторською заборгованістю підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Бардадим – Режим
доступу: file:///C:/Users/HOME/Downloads/ecnof 2012_9(1)__8.pdf; 4. Скіцько В. І. Методи та засоби управління
дебіторською заборгованістю [Електронний ресурс] / В. І. Скіцько – Режим доступу:
http://risk.org.ua/images/files/article_3.pdf.
Сидорчук Х.А.
студ. гр. ЕОАм-22,
Науковий керівник – Скибінська З.М., к.е.н., доцент кафедри обліку та аналізу
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ СКЛАДОВИХ
В умовах ринкової економіки важливе місце в процесі обліку та аналізу відіграє оптимізація результатів
операційної діяльності та встановлення правильного рівня ціни задля отримання прибутку підприємством.
Досягнення таких цілей має особливе значення для виробничих підприємств, оскільки впливає на прискорений
розвиток підприємств і досягнення високих результатів діяльності.
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Зробимо спробу застосувати перспективний аналіз для вивчення можливості оптимізації результатів
операційної діяльності досліджуваного підприємства. Даний аналіз виступає методом досягнення поставлених
задач та своєрідною сигнальною системою, що сповіщає про наявність або появу небажаних тенденцій чи
факторів, які перешкоджають успішному виконанню визначених завдань, тобто які потребують від органів
управління прийняття оперативних і компетентних заходів для того, щоб надати певному процесові
необхідного напряму.
Перспективний аналіз базується на ретроспективному. Томуна основіфінансової звітності (форми №2
«Звіт про фінансові результати») здійснюємо аналіз динаміки результатів операційної діяльності за 3 роки
(табл. 1).
Таблиця 1
Динаміка результатів операційної діяльності досліджуваного підприємства за 2012-2014 рр.
Значення показника

Показники
Чистий дохід від реалізації продукції,
тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції, тис.
грн.
Валовий прибуток, тис. грн.
Інші операційні доходи, тис. грн.
Адміністративні витрати, тис. грн.
Витрати на збут, тис. грн.
Інші операційні витрати, тис. грн.
Фінансовий результат від операційної
діяльності, тис. грн.

Відхилення між 2014 р. та 2012 р.

2012 рік

2013 рік

2014 рік

абсолютне

відносне, %

989053

978530

1352505

363452

136,75

914902

910920

1252278

337376

136,88

74151
8263
13442
2424
15163

67610
6779
13201
2290
16452

100227
37580
13576
2609
106485

26076
29317
134
185
91322

135,17
454,80
101,00
107,63
702,27

51385

42446

15137

-36248

29,46

Найважливішим фактором впливу на фінансовий результат від операційної діяльності є зростання доходів від
реалізації продукції та собівартості їх реалізації на 36,75% та 36,88%, що викликано швидким ростом цін, в основу яких
покладено зростання індексу інфляції у 1,24 рази (124,9/100,5) рази та зменшення обсягів реалізації. Це також доводить
несуттєва зміна доходів та витрат від операційної діяльності протягом 2013 року.
Для перспективного аналізу складової результатів операційної діяльності − доходів від реалізації продукції на
2015-2017 рр. використаємо метод екстраполяції, а саме прийоми: найменших квадратів, рухомих середніх та
експоненційного згладжування (рис. 1). При цьому спираємося на попередньо зазначені ретроспективні дані.

Рис. 1. Перспективний аналіз доходу від реалізації продукції, як складової результатів
операційної діяльності на 2015-2017 рр.
Перспективний аналіз складової результатів операційної діяльності(доходу від реалізації продукції) на
2015 -2017 рр. з врахуванням індексу інфляції за допомогою прийомів екстраполяції показав різні можливості
прогнозування. Прийом рухомого середнього не надає точних даних. Прийом експоненційного згладжування
надає щоразу кращі результати з кожним новим прогнозом. Прийом найменших квадратів враховує сталість
складових результатів операційної діяльності, що спостерігається у ретроспективі. Отже, даному підприємству
доцільно використовувати прийом найменших квадратів, оскільки він найбільше враховує особливості
компанії.Це допоможе в подальшому досягти позитивних тенденцій зміни у її діяльності.
1. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник.–[2-ге вид., доп.] –Л.:Новий світ-2000,
2003. – 273 с.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НАДАНИХ ЗНИЖОК ТА БОНУСНИХ ПРОГРАМ
Через постійне зростання конкуренції, з метою залучення нових клієнтів і збереження існуючих
характеристик (якість товару (послуг) та високий рівень сервісу), для успішного розвитку бізнесу необхідною є
постійна робота із забезпечення довгострокової співпраці та розвитку прихильності клієнта до певного бренда. Тому
підприємства розробляють і впроваджують різноманітні програми лояльності для клієнтів (проведення акцій,
надання знижок, бонусів, подарунків, додаткових послуг та ін.). Для узагальнення та подальшого аналізу результату
від впровадження таких програм виникає потреба їх відображення в обліку [1].
Розглянемо основні рекламні заходи, які проводять підприємства з метою підвищення обсягів реалізації
товарів, узагальнивши їх в групи:
1. Рекламні, сезонні знижки та розпродажі, знижки вихідного або святкового дня, які надають всім покупцям і
інформація про які оприлюднена в магазинах, рекламних оголошеннях.
2. Знижки виду «1+1=3», прогресивні знижки – надаються при одночасному придбанні декількох одиниць
товару, тобто купуючи дві одиниці товарів, третя надається покупцеві безкоштовно; або кожна наступна придбана
одиниця товару продається з більшою знижкою.
3. Дисконтні знижки, нарахування бонусів та інших заохочень (ними можуть користуватися покупці, які
здійснюють покупки в певному магазині чи торгівельній мережі). Використання таких програм вимагає від
торгівельної мережі видання покупцям «карток клієнтів» і відповідного програмного забезпечення для фіксування і
аналізу всіх покупок. Такі знижки можуть бути фіксованими, (з чітко встановленим розміром у відсотковому виразі)
або накопичувальними (розмір визначається загальною сумою сплачених грошей за певний період — чим більше
покупок зробить покупець, тим вище буде знижка на картці). Нарахування ж бонусів, як правило, обмежене в часі –
через певний проміжок часу покупець втрачає право на обмін бонусів на знижку чи інше заохочення.
4. Акції – купуючи товари окремої торгової марки і збираючи коди, етикетки, кришечки тощо їх можна
обміняти на гарантовані подарунки або отримати шанс виграти подарунок.
Щодо перших двох видів рекламних заходів, то надання знижок є миттєвими під час реалізації і в обліку дохід
показується вже за вирахуванням наданої знижки. Відповідно щоб проаналізувати ефект від проведених акцій
компанії необхідно проводити додаткові розрахунки.
Третій вид рекламних заходів передбачає ідентифікацію клієнтів для розрахунку суми дисконтної знижки чи
нарахування бонусу. Інформація про суму наданого дисконту зберігається за допомогою програмного забезпечення,
а дохід відображається в обліку також вже за вирахування знижки. Що стосується бонусних програм, то для
отримання знижок необхідно набрати їх певну кількість, тобто знижка не є миттєвою. При нарахуванні бонусів
доцільно формувати резерв на забезпечення наступних витрат і платежів за Д-т рах. 93 та К-т рах. 47 – у сумі
величини майбутньої знижки. При використанні бонусів в обмін на знижку в обліку здійснюються наступні записи:
Д-т рах. 30, 36 К-т рах. 702 – на вартість реалізованих товарів зі знижкою і Д-т рах. 47 К-т рах. 702 – сума знижки.
Під час реалізації акційної продукції ціна на неї не змінюється. Тому дохід від реалізації показується в обліку
за кредитом 702 рахунку в повному обсязі. Безоплатна роздача товарів, подарунків в обмін на акційні коди,
етикетки, кришечки є витратами на рекламі заходи і відповідно буде відображатись за дебетом 93 рахунку та
кредитом 28 рахунку за собівартістю розданих подарунків.
Застосування програм лояльності призводить до реалізації товарів за ціною меншої ніж зазвичай вони
реалізовуються. Відповідно для того щоб знижена ціна відповідала терміну «звичайна ціна» в Податковому кодексі
кожна рекламна акція повинна бути документально обґрунтованою. Тобто рішення про надання знижок або
подарунків, нарахування бонусів повинне бути оформлене розпорядженням або наказом по підприємству із
вказівкою умов надання знижок, їх розмірів (відсотків), періоду застосування, найменування товару або групи
товарів, відносно яких будуть застосовуватися знижки. На підприємстві можуть бути розроблені цілі системи
знижок, які варто закріпити у відповідних положеннях, інструкціях, а після проведених рекламних заходів необхідно
скласти звіт.
Отже, правильно організований облік акційних заходів створює великий обсяг інформації, який в подальшому
може бути використаний для прийняття управлінських рішень щодо збільшення обсягів реалізації.
1. Серпенінова Ю. С. Проблемні аспекти облікового відображення бонусних програм лояльності клієнтів / Ю.
С. Серпенінова // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2014. - № 1. - С. 68-73. 2. Білова Н.
Знижки та розпродажі: правила відображення в обліку / Н. Білова // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №
87. – С. 38–40.
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ЗАСТОСУВАННЯ АBC-МЕТОДУ РОЗПОДІЛУ ВИТРАТ
ПРИ КАЛЬКУЛЮВАННІ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Одним з найважливіших напрямів розвитку вітчизняних підприємств є впровадження стратегічного
управління. І хоча більшість підприємств не усвідомлюють потребу постійного вдосконалення стратегічних
напрямів розвитку, і відповідно методів управління, все ж таки керівники провідних українських підприємств
активно шукають інноваційні методи, приділяючи підвищену увагу стратегічному управлінському обліку,
одним із пріоритетних завдань якого є вдосконалення методів управління витратами [1, c.32]. Управління
витратами є складний і багатогранний процес, який повинен створити інформаційне підґрунтя для прийняття
управлінських рішень, забезпечити менеджерів всією необхідною інформацією для контролю, аналізу і
управління за розвитком підприємства. Інформація щодо витрат, які виникають у процесі господарської
діяльності підприємства, зокрема їх визнання у певному звітному періоді, а також їх правильний розподіл між
різними видами продукції (робіт, послуг) зумовлює ретельний і правильний вибір методів обліку,
калькулювання і розподілу витрат. Одним з таких методів, який унеможливлює викривлення інформації, а
також правильне її розподілення є АВС.
ABC-метод розподілу витрат має великі переваги над традиційними методами калькулювання
собівартості, зокрема, він дозволяє приймати аргументовані рішення по відношенню до: цінової політики;
товарно-асортиментної політики; зменшення витрат; оцінки вартості операцій тощо [3, c.5]. Процес визначення
собівартості виробленої продукції (послуг) із застосуванням АВС-методу представлений в декілька етапів.
Першим етапом є розподіл витрат на ресурси. На даному етапі вартість накладних витрат переноситься
на декілька одиниць ресурсів. Для таких зв’язків використовуються коефіцієнти розподілу витрат (так звані
«драйвери витрат»).
Другим етапом є перенесення вартості ресурсів на операції. На цьому етапі повна вартість ресурсів,
розрахована на першому етапі, транспонується на операції, які використовують відповідні одиниці ресурсів.
Третім етапом є розподіл вартості обслуговуючих операцій на ресурси, що ними обслуговуються. Для
цього етапу необхідно класифікувати усі операції наступним чином: основні – операції, що прямо створюють
об’єкти витрат (закупівлі, виробництво та збут); їх вартість можна віднести на об’єкти витрат; допоміжні –
операції, які створюють умови для функціонування ресурсів певного виду, їхня вартість переноситься на
ресурси, що ними обслуговуються; управляючі – операції, що спрямовані на управління як основними, так і
допоміжними операціями; їх вартість відноситься на всі операції сектору управління.
Четвертим етапом є розподіл вартості управляючих операцій на основні та обслуговуючі операції. Отже,
розподіл вартості управляючих операцій здійснюється не на ресурси, а на операції. П’ятим етапом є
перенесення вартості основних операцій на об’єкти витрат. Результат попередніх етапів - розрахована вартість
виконання основних операцій є фінальним і формує пошукову собівартість об’єктів витрат [2, c.289-290].
Варто зауважити, що при запровадженні даної методики на підприємстві виникають наступні проблеми.
У першу чергу — це висока трудомісткість та значні витрати на впровадження методу АВС на підприємстві.
Очевидним є також те, що використання АВС-методу без автоматизації просто неможливе, так як процес
вимагає відповідного програмного забезпечення, часто недешевого. Крім того, необхідними є певні часові
витрати: на великих підприємствах на впровадження методики може піти близько року, в невеликих з відносно
нескладними процесами — набагато менше [1, c. 34-35]. Але, підсумовуючи вище викладене, можна зробити
висновок, що використання методу АВС з’являється можливість розгляду витрат не тільки з точки зору
собівартості кінцевих продуктів, але і витрат на виконання окремих функцій та дій. Можна відзначити, що
впровадження системи ABC в практику роботи вітчизняних підприємств забезпечить достовірне обчислення
собівартості конкретних виробів, що значно підвищить об’єктивність оцінки рентабельності продукції.
1. Хринюк О.С. Технологія АВС-методу розподілу витрат на основі видів діяльності / О.С.Хринюк,
М.Р.Корчовна //Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка» Дніпропетровського державного
аграрно-економічного університету. - 2014. - №3. - С. 32-35. 2. Поплюйко А. М. Використання системи АВС для
управління витратами // Фінанси, облік і аудит. - К., 2010. - № 16. - С.286–292. 3. Алавацька О.І. Доцільність
використання методу АВС у вітчизняній практиці // Управління проектами: стан та перспективи. - Миколаїв,
2011. - С. 5–6.
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ст. гр. МЕ-24
Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА
«Лідерство» та «керівництво» - поняття, які утворилися в процесі розвитку діяльності та спілкування
людей, і стали невід’ємною частиною їхнього існування. Практично кожен зіштовхується з цими тісно
пов’язаними між собою явищами у повсякденному житті, які насправді абсолютно не можна ототожнювати.
На відміну від лідерства, керівництво є суто управлінським феноменом. Наприклад, визначаються такі
відмінності між лідером та керівником:
- керівник призначається офіційно, а лідер висувається неофіційно;
- керівникові надаються права і повноваження за рахунок певних законодавчих актів, постанов чи
наказів, а лідер не має таких прав і повноважень, також не має формальних санкцій, використовуючи які, міг би
впливати на учасників групи;
- керівник репрезентує свою групу в зовнішній організації і вирішує питання, пов’язані з її відносинами,
а лідер обмежений у своїх діяльності сферою відносин взаємин у групі;
- керівник несе відповідальність перед законом, адміністрацією за діяльність своїх підлеглих, а лідер не
несе ніякої відповідальності за стан справ у групі.
Отже, лідерство (від англійського слова leader – ведучий, керівник) – це здатність завдяки особистим
якостям здійснювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на
досягненні цілей організації [4]. Характеризуючи поняття «лідер», потрібно зауважити, що, по-першу, лідера
не висуває група на відповідну посаду, він спонтанно займає лідерську позицію з відкритої чи прихованої
згоди групи, а, по-друге, він висувається на роль неофіційного керівника в умовах досить значущої для
життєдіяльності групи ситуації. Щоб стати лідером групи, індивід повинен володіти певною сукупністю
особистісних характеристик таких, як сила волі, рішучість, енергійність, інтелектуальні здібності та здатність
поширювати на людей свій авторитет [2].
Існує три підходи до вивчення лідерства. Перша теорія – «теорія рис лідерства», яка визнає, що лідером
треба народитися і мати цілий перелік відповідних якостей і характеристик, які дають змогу виконувати цю
роль. Проте, проаналізувавши цю концепцію, науковці дійшли до висновку, що часто люди з характерними
лідерам рисами (екстравертованість, здатність до емпатії, стійка нервова система, енергійність і т.д.) не завжди
стають лідерами. Також існує концепція «лідерство як функція групи». Згідно цієї концепції лідерами
найчастіше стають люди, які найкраще зрозуміли завдання, поставлені перед групою, та їх способи досягнення.
З подальшим розвитком організацій та їх діяльності утворилася ще одна теорія – «теорія лідерства як функція
ситуації». Суть її полягає в тому, що деякі люди можуть бути лідерами на робочому місці, натомість вдома чи в
сім’ї – навпаки, тобто пристосовуються до ситуацій, які виникають. Сьогодні саме ця теорія і є
найпопулярнішою.
Керівництво – це вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує виконання
функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх трансформацію в управлінські рішення через
використання комунікацій.
Керівника, який досяг влади лише завдяки своєму місцю у посадовій ієрархії, і керує людьми винятково з
цих позицій, називають формальним лідером. Його влада поширюється в основному на робочі стосунки і
здійснюється за схемою «начальник-підлеглий». Владні позиції керівника зміцнюються, якщо він, окрім
формальних підстав керувати, отримає визнання своїх підлеглих як лідер завдяки особистим якостям –
компетентності, рішучості, цілеспрямованості, енергійності, вмінню пробуджувати ентузіазм у інших тощо.
Ідеальним з позиції інтересів організації (тобто для досягнення більшої сили впливу на її членів, а відповідно
більшої ефективності управління) вважається поєднання формальних і неформальних основ влади [1].

Отже, задля успішної діяльності організації мало лише формально наданих
повноважень керівника та теоретичних грунтувань. Задля досягнення поставлених цілей
керівник повинен також бути і лідером. Це поєднання несе за собою багато відповідальності,
зусиль та роботи, в першу чергу, над собою. Не всі народжуються лідерами чи керівниками,
проте кожен може спробувати ними стати.
1. Хміль Ф.І. “Менеджмент”. Київ “Вища школа” 1995р. С. 171. 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г.
Теоретичні та прикладні засади менеджменту : Навч. Посіб., 2007 3. Грішнова О.А. Економіка праці та
соціально-трудові відносини: Підручник.- К.: Знання,2004 4. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка
персоналу: Навч. посібн.- К.КНЕУ, 1998.
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Науковий керівник - к.е.н,, ст. виклд. Винничук Р.О
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний період розвитку практики й теорії менеджменту все частіше називають «культурною
революцією» у менеджменті. Більшість авторитетних фахівців у сфері бізнесу все більше звертають увагу на
його психологічні аспекти і погоджуються з тим, що організації, як і нації, мають свою культуру. Поняття
«корпоративна культура» відноситься до класу таких понять управлінських дисциплін, які не мають єдино
вірного тлумачення. Практично кожен дослідник у цій галузі пропонує власне оригінальне визначення
культури організації: «унікальні характеристики сприйняття особливостей організації, того, що вирізняє її серед
інших у галузі» [1], «клімат в організації; вона відображає звичаї, притаманні організації» [2], «це, перш за все,
система базових уявлень, тобто таких подань, які не просто описані і зафіксовані в документах і яких
дотримується група, але таких, які існують у головах людей і відповідно до яких здійснюється їх діяльність в
даній організації» [3], «колективне програмування думок, яке відрізняє членів однієї організації від іншої» [4]
та інші. Термін "корпоративна культура" вперше застосував (ще в минулому столітті) німецький військовий
теоретик Мольтке, він використовував його, характеризуючи взаємини в офіцерському середовищі. Отже,
корпоративну культуру можна визначити як комплекс думок, що поділяються членами організації, еталонів
поведінки, настроїв, символів, стосунків і способів ведення бізнесу, які зумовлюють індивідуальність компанії.
У становленні культури першочергову роль насамперед відіграє керівник підприємства. Далекоглядні,
підготовлені належним чином керівники успішних підприємств розглядають корпоративну культуру як
могутній стратегічний інструмент, що дає можливість орієнтувати всі підрозділи і окремих співробітників
компанії на спільні цілі й ціннісні установки, мобілізовувати ініціативу колективу, забезпечувати відданість
справі та компанії, полегшувати спілкування й досягати взаєморозуміння. Проте досить часто ця культура є
лишень модним трендом, який через неправильну реалізацію не дає тих переваг, які потенційно може
забезпечити. Корпоративна культура зовсім не є річчю, яку можна нині задумати, а завтра швиденько
зорганізувати. Культура компанії, якщо можна так сказати, живе своїм життям. Вона створюється постійно,
досить тривалий час, і створюється самими працівниками компанії, які ведуть себе так, а не інакше. Типова
поведінка постійно перетворюється у норму, якої мають дотримуватися всі, і яку повинні приймати ті, хто
приходить у компанію. Можна сказати, що корпоративна культура – це потужний інструмент, який дозволяє
згуртувати натовп малознайомих людей у команду однодумців. При цьому щоб отримати такий продукт, над
ним потрібно серйозно попрацювати. І якщо керівництво абсолютно нічого не робить у цьому напрямі, вона
(культура) і без «сторонньої допомоги» сформується – самостійно. Інше питання – що ми отримаємо на
виході?....Чи відповідатиме ця культура завданням, що стоять перед компанією, чи гуртуватиме працівників?
і т.д. «Тикання», ходіння на роботу в шортах, авральний метод роботи – це теж корпоративна культура. Просто
не зовсім така, яку хотілося б бачити керівництву компанії. А отже лишати все «само на себе» не варто.
Проте, як же правильно? Сама постановка питання про впровадження корпоративної культури є не
коректною, адже впроваджують те, чого немає, а корпоративна культура існує завжди і в будь-якій компанії.
Впроваджувати можна її певні атрибути – слогани, девізи, символи, традиції, історії та інше, які будуть
підкреслювати ключові аспекти корпоративної культури і підтримувати її. У цьому процесі можна виділити
кілька основних етапів. Перший етап передбачає роботу з першими особами компанії. Далі відбувається інди–
відуальна робота з усіма співробітниками компанії. Після цього вже відбувається визначення концепції/корекції
корпоративної культури. І завершальний етап – описуються традиції та символіка, що відображають усе вище
перераховане. Є ще один момент, який треба відзначити: запроваджуючи правила для співробітників, керівник
найперше сам має їх виконувати.
Підсумовую, корпоративна культура – один з факторів конкуренто–здатності комерційної організації; фактор
успіху, ефективності діяльно–сті, а часом і виживання. ЇЇ виникнення пов’язане із самим виникненням ком–панії,
організації. Навіть дві людини уже формують певні стандарти і правила відносин. Спеціальними дослідженнями
давно доведено, що дотримання системи цінностей, що уособлюють культуру, сприяє покращенню соціальнопсихологічного клімату колективу організації і на цьому ґрунті — значному підвищенню продуктивності праці.
Створення корпоративної культури, якщо цим не займатися спеціально, відбувається стихійно, вона складається з
"уламків" культур, принесених різними людьми з попередніх колективів. І тому, необхідно закладати цю «першу
цеглинку» разом зі стратегією, місією і цінностями, а лише після цього формувати команду. Я вважаю, будь-яка
компанія, що себе шанує та прагне до успіху, не може бути успішною без сильної корпоративної культури, яка б
відповідала її цілям. І таку культуру потрібно формувати.
1. Елдрідж Дж, Кромбі А. соціологія організації. - Лондон: Аллен & Унвін, 1974. – P 2. Майкл Мескон.
Основы менеджмента: Глоссарий к книге, 2007 г. 3. Шайн E.H. Організаційна культура і лідерство:
динамічний вигляд. - Сан Франциско. CA.: Jossey-Бас Inc., 1985. 4. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління
[текст]: підручник./ І.А.Ігнатьєва, О.І.Гарафонова – К, : «Центр учбової літератури», 2013 5. [Електронний
ресурс]: Режим доступу до ресурсу: http://www.agro-business.com.ua/kermo-kerivnyka1293-korporatyvna-kulturapalytsia-z-dvoma-kintsiamy.html 6. [Електронний ресурс]: Режим доступу до ресурсу:
http://www.personal.pp.ua/rubrics/azi-menedzhmentu/korporativna-kultura
7.Корпоративна культура: Навчально-методичний
посібник / Авт.-сост. Т.А. Лапіна. - Омськ: Видавництво ОмГУ, 2 005.
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ
У сучасних економічних умовах дуже важливо грамотно розприділити трудові ресурси в підприємстві.
Тому вважаю, що оцінювання персоналу є одним з ключових факторів цього процесу. Оцінка персоналу
передбачає порівнювання певних характеристик людини , таких як професійно-кваліфікаційний рівень, ділові
якості, результати праці, відповідні параметри, вимоги, еталони. Навіть такі суто індивідуальні риси людини, як
краса, розум, сила, ретельність, завжди визначаються «проти чогось», а отже, підлягають оцінюванню. Отож,
правомірним є твердження, що оцінювати персонал означає порівнювати «ідеального» працівника з тією
реальною людиною, що працює в конкретній фірмі на конкретній посаді. Оцінка персоналу полягає у
визначенні того, якою мірою кожний працівник досягає очікуваних результатів праці й відповідає тим вимогам,
які випливають з його виробничих завдань [1 c.294-298].
Існує досить велика кількість методів оцінювання персоналу. Основні методи оцінки діляться на
традиційні і нетрадиційні.
Традиційні методи сфокусовані на окремого працівника і ґрунтуються на суб'єктивній оцінці керівника
або колег. Традиційні методи ефективні у великих ієрархічних організаціях, які працюють в умовах досить
стабільного зовнішнього середовища. Недоліки: оцінка дається окремому працівнику без врахування цілей
організації, ґрунтується на оцінці керівника, при повному ігноруванні думки колег по роботі, підлеглих,
клієнтів і т. д.; орієнтується на минуле (досягненні результати) і не враховуються довготермінові перспективи
розвитку організації і працівника.
Нетрадиційні методи — розглядають робочу групу (підрозділ, бригаду, колектив) і ставлять акцент на
оцінку працівника його колегами і здатність працювати в групі; оцінка окремого працівника і робочої групи
проводиться з урахуванням результатів всієї організації, і до уваги береться не тільки успішне виконання
сьогоднішніх функцій, а й здібності до професійного розвитку й освоєння нових професій і знань.
Виділяють цілу систему методів, основними з яких є:
Метод
стандартних
оцінок
Асесментцентр [3]
Метод
оцінки за
шкалою
Метод 360

Метод
алфавітночислової оцінки

Оцінка за
результатами

Метод
вимушеного
вибору

Метод
вимушеного
вибору

Метод
опису

Метод
вирішальної
ситуації

Метод оцінки
нормативом
роботи
Метод
моделювання
ситуації

Оцінка методом
комітетів
Метод
ситуаційного
інтерв’ю

Метод
незалежних
судів
Метод
колективного
обговорення

Дослідивши методи оцінювання персоналу, можна зробити висновок, що деякі з них є менш
ефективними та суб’єктивними щодо працівників. Як на мене, використання лише одного методу не дозволить
об’єктивно оцінити працівника. Для більшої ефективності було б доцільно поєднувати методи, які базуються на
оцінці не лише керівниками, а й колегами та підлеглими, наприклад метод 360° та «активні» методи, такі як
метод моделювання ситуації чи метод ситуаційного інтерв’ю. Таке поєднання дозволить оцінити як професійні
якості персоналу, так і його поведінку у різних критичних ситуаціях, креативність тощо. Останнє є досить
важливим у робочому просторі, адже працівнику часто доводиться швидко робити вибір у тій чи іншій ситуації,
генерувати ідеї.
При отриманні таких даних з метою оцінки, важливо поважати приватне життя людей і бути
професійним і відповідальним з усіма зібраними даними. Треба бути впевненим, що зібрані дані є необхідними
для процесу оцінки і не дублюються. Зайва атестація може призвести до стресу працівників та сумніву в їх
можливостях.
1. Колот А.М Мотивація персоналу :Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. —337 с. [294-298 ст.].
2. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навчальний посібник. — К., «Кондор». — 2003.296 с [230-233 ст.]. 3. Фінансова діяльність підприємства: Підручник - К.: Либідь, 1998 [152-153 ст.]
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ
Лідер – це не посада. Безліч людей офіційно вважаються лідерами завдяки своїй посаді в організації.
Вони володіють владою, але поняття "лідерство" і "керівництво" мають принципово різні соціальні, політичні і,
природно, психологічні значення. Процес впливу на людей з позиції займаної в організації посади називається
формальним лідерством. Процес впливу через здібності і вміння або інші ресурси - неформальне лідерство.
Ідеальним для лідерства вважається використання ефективного поєднання обох основ влади. На відміну від
управління, лідерство передбачає наявність в організації послідовників, але не підлеглих. Традиційні відносини
«керівник - підлеглий» замінюються на «лідер - послідовники».
Лідер – це той, хто іде попереду. Саме він розуміє, чого від нього чекають, і вміє керувати настроями
тих, хто йде поруч. Лідер це не той, хто стоїть на вершині, а той, хто йде попереду. Втім, потрібно розрізняти
лідера і управлінця. [1] Уявіть ситуацію. Ваша команда заблукала в джунглях і її мета – прорубатися через них
до океану, до одного з портових містечок. Провізії залишається мало, прісна вода майже закінчилася, половина
команди страждає малярією, моральний дух виснажений. Джунглі настільки щільні, що пройти через це
сплетіння кущів, ліан і дерев неможливо - доводиться прорубувати дорогу мачете. Цим і займається вся
команда. Крім двох осіб. Один з них займає місце в першій шерензі - він найвміліший лісоруб, від одного його
удару тріщать найтовстіші ліани. Він показує команді, як правильно працювати з інструментом, не
провалюватися в трясовину, та інші корисні поради. Другий же не приймає участі в роботі зовсім. Він
видряпався на найвищу пальму і звідти дивиться в яку сторону команда прорубується. Перша людина - це
управлінець. Він знає, як робити справу. Друга - лідер. Він знає навіщо робити справу. Як би жваво команда не
прорубувала шлях вперед, все піде нанівець, якщо вибрано неправильний напрямок. Старанність обернеться на
шкоду, якщо люди витратять сили, пішовши ще глибше в джунглі. Більшість керівників - чудові управлінці.
Вони прекрасно знають як робити справу, і вирішують оперативні питання. Але іноді у всьому цьому є значний
мінус - вони не знають навіщо все це робиться.
Організації потребують ефективних лідерів. Організації усього світу сьогодні витрачають мільярди на
тренінги та розвиток своїх керівників. Вони проводяться в різних формах - від серйозних і дуже дорогих
навчальних програм, подібних тим, якими славиться Гарвардський університет, до семінарів, які проводяться в
офісах, або курси від Like центру. І хоча значна частина витрат на такі тренінги часом приносить вельми
сумнівні результати, менеджери можуть отримати з таких програм дуже велику користь. Втім, аби стати
ефективним лідером, потрібні не лише тренінги, а ще і вміння служити іншим. Олександр Діанин-Гавард
розглядає цю ідею як смирення. [2]
Приклад компанії «Мішлен». Для Франсуа Мішлена найважливішим є допомогти стати людині тим, ким
вона є. Завдяки цьому принципові, яким завжди керувалася компанія, Марюс Міньйоль – простий роботяга без
освіти у 1946 відкрив радіальну шину, яка створила переворот у світовій шинній індустрії. Коли Міньйоля
найняли в компанію, то він працював у поліграфічному відділі. Але Едуарду Мішлену, засновнику компанії, е
сподобалося це рішення. Він сказав керівникові персоналу, що не варто робити висновок за першим враженням.
З часом, Міньйоля перевели у дослідницький відділ, завдяки чому той і зміг зробити відкриття. Цей видатний
винахід став можливим через єдину причину – Едуарда Мішлена цікавили більше люди, ніж речі. Він дав
можливість Міньйолю розкрити свій талант і віддати його на службу компанії і суспільству. Франсуа Мішлен
навчався у свого дідуся Едуарда. Допомогти людині стати тим, ким вона є – це його мотив, його нав’язлива
ідея. Повага Франсуа Мішлена до людей, його бажання служити людям – це результат його смирення. «Часто
говорять, що факти – річ уперта. Але вперті не факти, а люди, - стверджує Мішлен. – Ми не хочемо зрозуміти,
що рушійна сила підприємства – це не капітал, не обладнання, а людська енергія». Вміння служити іншим – це
не перешкода, а умова міцного бізнесу. Завдяки такій якості її керівників компанія «Мішлен» займає перше
місце в світі у своїй галузі.
Я вважаю, що ефективне керівництво необхідне будь-якій організації, для цього керівник повинен
володіти набором певних навичок і здібностей. Керівник повинен спрямовувати зусилля групи і особистості на
виконання спільних завдань та знаходити виходи з різних ситуацій. Лідерство як тип відносин управління
відмінний від управління і будується на відносинах типу «лідер - послідовник», а не «начальник - підлеглий».
Будь-якому управлінцю для успішного здійснення своїх функцій потрібно вміти вести за собою підлеглих,
проявляючи себе як лідера в організації. Це є запорукою успіху.
1. Даниш В. Принципи управління собою та іншими: якщо для вас це має значення / В. Даниш // – Львів:
ЛА «Піраміда», 2013. – 128 ст. 2. Діанин-Гавард О. Створений для величі / Олександр Діанин-Гавард // –
видавництво «Апостол», 2013. – 84 ст.
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КАР’ЄРА : СУТНІСТЬ, ВИДИ, ЕТАПИ
Важливим напрямом управління розвитком персоналу є планування кар'єри працівників підприємства
[1]. Кар’єра – це динамічне явище, процес, який постійно змінюється і розвивається. Тут розуміється
цілеспрямоване професійне зростання, «поступове просування за службовою драбиною, зміну навичок,
кваліфікаційних можливостей і розмірів винагороди, пов’язаних з діяльністю працівника»[2].
Наука менеджмент виділяє два види кар'єри: професійну і внутрішньоорганізаційну.
Професійна кар'єра — підвищення знань, вмінь, навичок.
Внутрішньоорганізаційна кар'єра — це
траєкторія руху персоналу в організації. Вона може здійснюватись за трьома напрямами:
- вертикальному — посадове зростання в основній сфері діяльності,по сходинках зростання;
- горизонтальному - просування в іншу функціональну сферу діяльності, в інші підрозділи одного рівня;
- центрострімкому - наближення до ядра керівництва [3].
Планування й контроль кар'єри починається з моменту найму працівника в організацію та триває аж до
його звільнення [4].
Науковий менеджмент виділяє наступні її етапи:
I. Підготовчий (до 25р.) пов'язаний з одержанням середньої чи вищої освіти, професії.
II. Адаптаційний (25-30 pp.) — це період освоєння здобутої професії, набуття досвіду, навиків.
III. Етап просування (30—45 pp.). В цей період іде процес росту, просування по службі, зростає потреба в
самоствердженні.
IV. Етап збереження (45—60 pp.) - дії закріплення досягнутих результатів, наступає найвищий рівень
удосконалення кваліфікації.
V. Завершальний етап (60—65 pp.) — пошук заміни, передача знань, умінь молоді, підготовка до виходу
на пенсію [5].
Працівник повинен знати яких показників він повинен досягти, щоб розраховувати на підвищення.
Наведемо приклад : однією із форм планування кар’єри є система пожиттєвого найму,поширена в Японії.
Людина, вступає на роботу в компанію, працює там до виходу на пенсію. За цей час працівник може змінити
декілька місць, змінити сферу діяльності і все це в рамках компанії. Переваги пожиттєвого найму в тому, що
кожний працівник подумки пов’язує себе із компанією, на яку він працює,розуміє,що його процвітання залежне
від процвітання компанії [6].
При влаштуванні на роботу людина ставить перед собою визначені цілі, але оскільки організація, також
ставить певні цілі, то робітнику необхідно уміти реально оцінювати свої ділові якості, вміти їх зіставляти з
тими вимогами, які ставить перед ним організація.
Правильна самооцінка своїх ділових якостей передбачає знання себе, своїх сильних і слабких сторін.
Тільки за цих умов можна правильно визначити цілі кар'єри.
Цілі людини при виборі кар'єри зорієнтовані нате, щоб: займати посаду, яка відповідає самооцінці і дає
моральне
задоволення;
отримати роботу,природні умови якої сприятливо діють на стан здоров’я; займати посаду, яка дозволяє
досягнути ступеня незалежності; мати роботу або посаду, що добре оплачується.
Природно, що складовою частиною управління персоналом є надання допомоги працівнику в реалізації його
життєвих цілей як важливої умови мотивації його поведінки в трудовій діяльності наданому підприємстві [7].
Кар'єра не визначає тільки успіхи або невдачі, як у власному розумінні людини. Вона містить внутрішню
позицію і поведінку, поступову зміну навичок, здібностей і професійних можливостей, пов'язаних з діяльністю [8].
Підсумую, кар’єра - це особисті зміни поведінки і позиції, пов’язані з досвідом роботи і діяльністю
людини впродовж її професійної діяльності. Основним пунктом кар’єри є зміна, рух вперед.
Одне із найважливіших рішень, яке приймає кожна людина у своєму житті – це вибір кар’єри. Вона
значною мірою залежить і від початкових кроків у трудовому житті працівника — від професійної орієнтації,
оцінки особистих якостей і потенційних можливостей, рівня освіти, мотивації. Для здійснення кар'єри
необхідні професійні навики, знання, досвід, наполегливість і деякий елемент везіння.
І хотілося б завершити тим, що універсальної формули успішної кар'єри немає – кожен будує свій
особистий алгоритм. Непорушними залишаються бажання досягти поставлених цілей, наполегливість і
щоденна, наполеглива праця!
1. [Електронний ресурс] : Режим доступу до ресурсу : http://library.if.ua/book/104/7090.html
2. Михайлова Л.І. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Цент учбової літератури, 2007. – 248с.
3. [Електронний ресурс] : Режим доступу до ресурсу : http://library.if.ua/book/45/3090.html
4. Хміль Ф.І.
Управління персоналом : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488с.
5. Поляков В. Технологія кар’єри : ЕКО, 2007.-№6 6. [Електронний ресурс] : Режим доступу до ресурсу :
http://library.if.ua/book/45/3090.html 7. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу : Навчальний посібник – К.: Т-во
«Знання», КОО, 2008. – 435с. 8. Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом : Навчальнометодичний посібник – К.: МАУП, 2001. – 112с.
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ст. гр. МЕ – 24
Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
ЗРОСТАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕРСОНАЛУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Створення та підтримання стійких конкурентних переваг як національної економіки, загалом, так і
конкретного підприємства, зокрема, можливе лише за умови ефективного формування та використання
персоналу вітчизняних підприємств. Практика діяльності вітчизняних підприємств та організацій неодноразово
підтверджує, що послідовне застосування перевірених принципів, ефективних методів залучення та
використання людського капіталу дає змогу отримати належну віддачу від його використання, підвищити
прибутковість підприємства/організації, рівень отримання ними певного соціально-економічного ефекту.
На мою думку, можна стверджувати, що передумови для розвитку персоналу зумовлені існуючими
умовами діяльності підприємств, такими як: 1) складність проблем управління персоналом у сучасних
динамічних ринкових умовах; 2) недосконале трудове законодавство; 3) необхідність суб’єктам ринку мати у
штаті висококваліфікованих працівників для виконання стратегічних завдань підприємства із потребою
працевлаштовувати необхідну кількість працівників у зв’язку із вимогами економії витрат та мінімізації втрат
на оподаткування використання праці.
Основними причинами необхідності розвитку, зокрема, підвищення кваліфікації персоналу, слід назвати
такі: глобалізаційні та інтеграційні чинники діяльності підприємств, зумовлені інтеграцією економіки України у
світові економічні процеси; відсутність чіткої ефективної системи інформаційного забезпечення щодо
правового, законодавчого та економічного регулювання питань у сфері використання праці; необхідність
постійного підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах жорсткої конкуренції, ускладнення
різноманітних управлінських процесів, точнішого врахування потреб ринку; прагнення власників та
управлінців підвищити імідж та конкурентоспроможність підприємства, рівень виконання соціальноекономічних завдань; збільшення навантаження на менеджерів, необхідність враховувати кризові явища в
економіці та власному підприємстві; використовувати сучасний рівень знань; необхідність навчання персоналу
новим управлінським, інформаційним та комунікаційним технологіям; необхідність впровадження інновацій у
діяльність підприємства на основі нетрадиційного, нестереотипного мислення.
Українські дослідники відзначають значний вплив мотиваційних чинників на інноваційність та
конкурентоспроможність вітчизняних підприємств [1, 2, 4]. Формування дієвих механізмів мотивації найманих
працівників у конкурентному ринковому середовищі передбачає такі напрямки та заходи: тісний взаємозв'язок
освіти, складності та умов праці, кваліфікації та досвіду роботи із мотивацією праці; взаємозв'язок морального
та матеріального стимулювання, удосконалення виробничої демократії; дієва система соціального захисту
працівників, створення належних безпеки та умов праці; стимулювання впровадження інноваційних, технічних,
економічних та управлінських нововведень; забезпечення корпоративної мотивації працівників через участь у
власності, участь у прибутках, первинні та вторинні цінні папери; особливе відношення до мотивування
інноваторів, талановитих людей, які забезпечують прибутки підприємств; застосування об'єктивних систем
оцінювання персоналу; удосконалення системи розвитку персоналу (планування кар'єри, навчання та
підвищення кваліфікації працівників.
Отже, персонал підприємства є найважливішим фактором його розвитку. Існує важливий взаємовплив результатів розвитку і мотивації персоналу та його інноваційність, фінансову стійкість, ринкову вартість та конкурентоспроможність. Незважаючи на складні умови існування, вітчизняні підприємства повинні розробити та впроваджувати власні кроки з формування та розвитку персоналу залежно від мети своєї діяльності та обсягу фінансових
ресурсів, які можна використати для цієї мети. Щоб персонал розвивався, його потрібно постійно навчати.
1. Крикавський Є.В., Леонова С.В. Людський потенціал машинобудівного підприємства: аспекти
ідентифікації та оцінювання // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Логістика”. – 2010. – №669. –
С.275–282. 2.
Черкасов А.В. Інноваційна роль мотивації в системі управління персоналом // Вісник НУ
“Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – 2008 – №628. – С.692–695. 3. Карпунь І.Н.
Мотивація і стимулювання інноваційної діяльності підприємства // Вісник Нац. Ун-ту “Львівська політехніка”
“Проблеми економіки та управління”. – 2008. – №628. – С.529–533.
Дідух О.
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Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
ЯПОНСЬКИЙ СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Японія відома як одна з найрозвиненіших індустріальних країн світу, незважаючи на недостачу корисних
копалин. Країна перша визнала пріори-тетність трудових ресурсів і своїм успіхам вона завдячує саме
неординар-ному стилю управління персоналом, який надає змогу співробітнику відчути себе частиною єдиного
цілого, команди зі спільними цінностями та бажаннями.
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Можна розглядати японський стиль управління як поєднання історичних, релігійних і культурних
традицій. Варто зазначити, що японці є дуже працелюбними людьми. Про це свідчить їхній робочий графік,
який триває до 18 години. А приходити вчасно чи тим більше запізнюватися є неприйнятим. Також для них не
звично використовувати повністю оплачувану відпустку, оскільки вважається, що таким чином вони
показують не повну відданість компанії. Кожен співробітник впевнений, що він – важлива особа для своєї
компанії і її доля залежить від нього [2].
Основу системи управління була закладена американським вченим Е. Демінгом у 50-х роках. На даний
момент вона базується на таких важливих концепціях взаємовідносин між людиною і організацією:
1. Довічний найм. Чим більше робітник працює в компанії, тим більший у нього з нею зв’язок. Таким
чином він прикладає якомога більше зусиль для процвітання компанії, адже її успіх – є його гарантом
добробуту. Якщо говорити про український менталітет, то угода про не звільнення може призвести до
протилежного результату – відчуття безкарності і як наслідок пасивність. Але варто зазначити, що японський
менеджмент застосовує не лише підвищення, але і пониження на посаді.
2. Навчання на робочому місці. Звісно однієї вищої освіти чи навіть диплому з відзнакою ніколи не
достатньо для роботи на будь-якому підприємстві і, відповідно, потрібно додатково навчати з урахуванням
специфіки бізнесу. Японці зробили постійне навчання частиною технологічного процесу [1]. У японській фірмі
кожні 3-5 роки відбувається перенавчання персоналу на нові спеціальності, причому чим більша компанія, тим
частіше це відбувається.
3. Ротація співробітників. Японцями було зафіксовано таку законо-мірність: чим довше працівник
знаходиться на одній посаді, тим меншою є його ефективність праці. Для уникнення зменшення ефективності
вони застосовують ротацію працівників, передумовою якої є перекваліфікація. Людям набридає одноманітна
робота на одному місці і перехід в новий підрозділ сприймається як оновлення життя. Ротація допомагає
розширити світогляд, узгодити суміжні процеси, виростити професіоналів усередині компанії, а також
можливість замінити будь-якого відсутнього працівника.
4. Система винагород. При визначенні оплати праці велике значення у японців має вислуга років: чим
довше людина працює в компанії, тим вища її заробітна плата. Винагорода пов'язана з успіхами або невдачами
всієї фірми і команди, в якій працює робітник, відповідно працівники зацікавлені допомагати один одному.
Варто зазначити, що просування по службі залежить не тільки від трудового стажу, а й від здібностей і
виконання обов'язків. Хоча заробітна плата службовця підвищується щорічно, просування по службі
відбувається не автоматично. Отже, для того аби досягти кар’єрного росту до вищого керівництва, працівник
зобов'язаний виявити здібності, добре виконувати свої обов'язки, а також досягти певного віку [3].
5. Колективна праця. Працівники підприємств працюють під девізом: "Успіхи твоєї групи - це твої
успіхи!". Вислів цей органічно "закладений" у свідомість та підсвідомість японця ще змалку. В японських
підприємствах суперництво між окремими працівниками не заохочується, вважається, що це вносить в їх
поведінку розлад, підриває єдність групи, але групова конкуренція заохочується. Використовується поняття
колективної відповідальності, завдяки чому члени групи приймають участь в реалізації управлінських рішень і
несуть рівну відповідальність за їх впровадження.
Отже, японський стиль управління персоналом ґрунтується, перш за все, на колективістських засадах, на
відміну від яскравого індивідуалізму, який процвітає в Європі, що дає конкурентну перевагу підприємствам, де
він застосовується. Японці знають, що для того аби зробити працю робітника як можна більш продуктивною,
слід потурбуватися про професійну орієнтацію і соціальну адаптацією в колективі. Тобто якщо керівництво
зацікавлене в успіху працівника на новому робочому місці, воно повинно завжди пам'ятати, що організація - це
суспільна система, а кожен працівник - це особистість.
1. Родченко В. В.. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. - 2-е вид., Стереотип. - К.:МАУП. - 240
с.: Ил., 2002. 2. Деминг У. Э. Лекция перед японскими менеджерами в 1950 г. // Методы менеджмента
качества. — 2000. — № 10. — С. 24-29 (Пер. Ю.П. Адлера и В.Л. Шпера). 3. Фидельман Г. Альтернативный
менеджмент/ Фидельман Г., Дедиков С., Адлер Ю.; – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 192 с.
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ
Питання підвищення кваліфікації працівників стає все дедалі гострішим в наш час. Організації стрімко
розвиваються, збільшують штаби працівників, при чому вимоги до останніх теж пропорційно зростають.
Сучасний бізнес використовує кілька шляхів навчання персоналу: власний тренер, коучінг, курси
підвищення кваліфікації та системи тренінгів за межами організації, внутрішній навчальний центр та
корпоративний університет. Корпоративні університети мають різні масштаби та носять різні назви, однак
загалом – це вибудована система внутрішньо-організаційного навчання, об’єднана єдиною концепцією і
методологією, розроблена для всіх рівнів керівників і спеціалістів в рамках ідеології і стратегії розвитку
компанії, а також задач, що стоять перед її окремними структурними підрозділами [1, с. 28].
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Для того, щоб визначитися чи потрібно створювати в організації корпоративний університет, слід
порівняти його із відповідним аналогом, а саме з внутрішнім навчальним центром. Особливості корпоративного
університету полягають в тому, що він: створюється для збереження й збільшення знань організації в
довгостроковій перспективі; представлений у вигляді окремого підрозділу, іноді навіть виділений в окрему
спеціалізовану дочірню структуру; може обслуговувати як внутрішніх, так і зовнішніх клієнтів і розглядається
як центр отримання прибутку; може брати на себе й роль розроблювача нових рішень у сфері виробництва й
ведення бізнесу, екстраполюючи досвід компанії на програми підготовки співробітників, реалізуючи
стратегічний підхід до процесу навчання. У свою чергу внутрішній навчальний центр: спрямований на
вирішення актуальних завдань бізнесу й працює в короткостроковій перспективі; найчастіше перебуває в
рамках якогось підрозділу; у більшості випадків – це бюджетна структура [2, с. 355].
Корпоративні університети створюють із декількох причин. По-перше, для навчання вже наявного організації
персоналу, підвищення його кваліфікації, освоєння суміжних професій чи набуття лідерських навичок, що дає змогу
працівникам кар’єрно зростати, формує них потрібні організації компетенції у перспективі корпоративного розвитку.
По-друге, для забезпечення потреби у нових працівниках, їх адаптації і плавного влиття в колектив. Ці потреби
зростають через збільшення компанії, вихід на нові ринки, диверсифікацію продукції, випуск нових товарів та
розроблення нових видів послуг або високу плинність кадрів та необхідність їхнього швидкого та якісного
заміщення. По-третє, для налагодження роботи у команді, збільшення заангажованості працівників, а також їхньої
відданості корпоративним цінностям та ідеології компанії, для покращення корпоративної культури та налагодження
сприятливого робочого клімату в організації.
Для кращого розуміння відмінності цілей створення пропонуємо розглянути кілька корпоративних
університетів, які діють в Україні. Отже, почнемо із сфери обслуговування, як приклад, навчальний центр
«Premier Hospitality Consulting», який входить до готельної мережі «Premier Hotels and Resorts», включає такі
освітні послуги, як «Вища школа готельного бізнесу», систему тренінгів для персоналу та для керівників, а
також ротаційні програми. Галузь інформаційних технологій розглянемо на прикладі компанії «Softserve».
Структура «Softserve University» зводиться до таких компонентів, як: IT Академія, центр розвитку лідерства,
менторинг-офіс, тренінг-менеджмент група, школа іноземних мов та сертифікаційний центр. Відповідно до
потреб компанії, основним пріоритетом діяльності цього корпоративного університету є пошук та розвиток
потенційних працівників, але поряд із цим існує багато модулів, які направлені на розвиток вже наявного
персоналу та на побудову корпоративної культури високого рівня.
Корпоративний університет у банківській сфері яскраво представляє Приват Університет від
ПриватБанку, який налічує близько 30000 студентів. Навчання в корпоративному університеті ПриватБанку –
обов’язкове для всіх його співробітників. Кандидатів після співбесіди направляють на програму тренінгів,
котра охоплює 29 банківських спеціальностей. Отже, тут пріоритетність надається переважно залученню
персоналу.
Таким чином, попри різні цілі створення корпоративних університетів, є один їх спільний результат –
компанія отримує відданих працівників, які розмовляють однією професійною мовою, переслідують однакові
цінності і вміють правильно налагодити роботу у команді. Із ростом компаній все частіше постає питання
доцільності створення корпоративних університетів, тому подальші дослідження у цій сфері залишатимуться
актуальними й надалі.
1. Голишенкова О. Перспективи розвитку корпоративної освіти / О. Голишенкова // Менеджер по
персоналу. – 2008. – №4. – С. 26-33 2. Збрицька Т.П. Переваги створення корпоративного університету як
інструменту розвитку персоналу /Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. №1– С. 354 – 356.
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ХЕДХАНТИНГ ЯК ОДНА З ТЕХНОЛОГІЙ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Хедхантинг або полювання за талантами – це один з напрямків пошуку та підбору персоналу ключових і
рідкісних, як за фахом, так і за рівнем професіоналізму фахівців [2].
Хедхантинг – один із різновидів рекрутингу та методів підбору персоналу, який вимагає великого
досвіду, володіння великим обсягом інформацій щодо підприємств і їхнього персоналу, а також щодо
наявності ділових зв’язків з різноманітними компаніями. На сьогодні це, мабуть, найефективніша технологія,
яка сформувалася у відповідь на потребу ринку праці в висококваліфікованих кандидатах на позиції топменеджерів і управлінців. Кандидати найчастіше не перебувають у пошуку нової роботи, і потрібно прикласти
чимало зусиль для того, аби зацікавити їх розглядом кадрової пропозиції, не кажучи про те, щоб спонукати
змінити місце роботи [1].
Зазвичай різноманітні організації звертаються до хедхантерів з досить зрозумілим бажанням – залучити
висококласного фахівця з метою покращення справ у бізнесі тощо. Проте є й такі, ціллю яких є дізнатися
комерційну таємницю компанії-конкурента за рахунок його персоналу. Також деякі фірми ставлять собі за ціль
послабити конкурентів, внаслідок переманювання в них найцінніших працівників. Але в деяких випадках
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хедхантинг може закінчитися для компанії витоком конфіденційної інформації, тому що новий співробітник
виявлявся не тим, за кого себе видавав [3].
Технологія «полювання за головами» досить проста. Організація звертається до хедханетрів та описує
якості кандидата, якого вони хотіли б бачити у своїй компанії, або ж надає вузький перелік конкретних людей.
Хедхантери, в свою чергу, аналізують ринок та складають список найперспективніших кандидатів. Цим
працівникам надходить пропозиція, щодо зміни місця праці та подальшого кар’єрного росту. Ця робота
ведеться 1.5 – 6 місяців, тому що це досить довготривалий процес, адже відслідковується кожен кандидат на
посаду, його слабкі та сильні сторони. Відповідно в рік одна хедхантингова компанія здійснює переважно 10-15
подібних операцій.
В результаті залишається декілька кандидатів, найкращих зі списку, які точно відповідають вимогам
замовника. З ними проводиться зустріч та пропонуються якнайкращі умови праці, щоб зацікавити кандидата
настільки, наскільки це можливо. Замовники отримують інформацію щодо особистісних характеристик
кандидатів, а також весь перелік інформації щодо здійснених операцій. Вся інформація про кандидатів цілком
конфіденційна. Клієнт аналізує отриману інформацію. Підібравши потрібних кандидатів, хедхантер
представляє їх замовнику і організовує зустрічі з тими, хто справив найкраще враження. Ретельно проводяться
співбесіди , на яких всебічно досліджується особистість кандидата, його ділові можливості і мотивація.
Імовірність вдалого підбору при такій технології дуже висока. Проте, через деякий час близько 20% клієнтів
розуміють, що зробили ставку не на того. Згідно аналізованої інформації, отриманої від роботодавців,
працівники, які прибули з конкурентної фірми, не завжди виправдовують ті кошти, які були потрачені для їх
переманювання.
Насправді технологія хедхантингу не така вже й проста, як здається на перший погляд, адже вона
вимагає володіння потрібною інформацією, значних затрат часу, сили, а також, чи не найважливіше, коштів [4].
Отже, ця технологія, як і будь-яка з інших має свої позитивні та негативні сторони. До переваг можна
віднести те, що ряди компанії зазвичай поповнює професіонал своєї справи, що позитивно попливає на
діяльність фірми, та її результати. Також фірма не витрачає кошти на навчання працівника, адже він прийшов з
іншої компанії і відмінно розуміє свою справу.
Але з іншого боку якщо такі працівники перейшли зі стану, то вони повинні отримувати дуже високу
заробітню плату. Також з точки зору соціальної відповідальності, таке «полювання» вважається неетичним та
аморальним. Отже, фірма втрачатиме свій імідж. Тому фірма має вирішити, чи компенсує переманювання
висококласного професіонала значну втрату іміджу. Хоча, як показує статистика, 86% компаній допускають
можливість переманювання фахівців з компаній-конкурентів[1].
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом / Балабанова Л.В., Сардак О.В. – Київ: Центр
учбової літератури, 2011. – 468 с. 2.Беленко Павел «Поиск, оценка и мотивация топ-персонала. Технологии
Executive Search и Headhunting». Москва, из-во КЮГ, 2011. 3. Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С. О.
Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2004. — 398 с. 4.Управління
персоналом / Крушельницька О.В.,, Мельничук Д.П. – Київ: Сондор, 2007.
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НОВІТНІ МЕТОДИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Головна світова тенденція у сфері HR - збільшення вимог до продуктивності персоналу. Інвестори і
споживачі віддають перевагу тим компаніям, які пропонують більш високу якість товарів і послуг. Це, своєю
чергою, значно підвищує вимоги до персоналу. В результаті менеджери по персоналу опиняються перед
непростими викликами.
У практику вітчизняного господарювання останнім часом усе впевненіше входять нові технології
підбору персоналу. Вони з’явилися і набули свого розвитку в США ще в середині 50-х років ХХ століття.
Перші експерименти та дослідження були проведені професором Гарвардського університету – Елтоном Мейо,
які пізніше дістали назву «хоторнські експерименти». З поступовим формуванням українського ринку праці,
розвитку його інфраструктури ці технології стають усе більше затребуваними підприємствами та території
нашої держави.
Щоб вдало підібрати персонал, існують три основних методи, якими керуються провідні HR-менеджери –
скритінг, хедхантинг та рекрутинг.
- Скринінг - («поверховий підбір» здійснюється за формальними ознаками (освіта, вік, стать, досвід
праці). На основі резюме відбір кандидатів проводить сам замовник, а кадрова агенція виконує роль
постачальника відповідних кандидатів. Частіше застосовується для пошуку нижчої ланки працівників на
підприємстві – частина «синіх комірців». Група включає персонал обслуговування і персонал, зайнятий на
допоміжних роботах. Вакантні посади цієї групи закриваються на місцевому рівні за рахунок малокваліфікованого персоналу, який не є дефіцитним на ринку праці.
- Рекрутинг - «поглиблений підбір», який бере до уваги особистісні та ділові якості кандидатів; відбір
проводить агенція на базі кандидатів на відгуків на оголошення у ЗМІ та соціальних мережах. Застосовується
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для пошуку середньої ланки на підприємстві – «білі» та частково «сині комірці». До цієї категорії відносять
менеджерів середньої та нижчої ланок, спеціалістів і кваліфікованих працівників. Пошук спеціалістів середньої
ланки не такий вже і складний, проте деякі спеціальності є досить дефіцитними на ринку праці, тому їхнє
залучення потребує значних зусиль і часу, а також фінансових витрат [3].
- Хедхантинг – (від англ. Headhunting – полювання за головами) – це технологія переманювання
конкретних спеціалістів у конкретне підприємство або «якісний пошук», який бере до уваги особливості
бізнесу замовника, робочого середовища, ділових та особистісних якостей кандидата.[2] Хедхантинг
реалізується у двох напрямках: 1)нетворкінг – уміння налагоджувати взаємовигідні зв’язки між людьми
(застосовується тоді, коли роботодавець знає, залучення яких людей є нераціональним на певне робоче місце і
де ці люди працюють, але вважає, що не зможе провести переговори з цими кандидатами, у результаті яких
досягне своєї мети,а тому рекрутингове агентство в певній професійній сфері залучає свої зв’язки і через
знайомих виходить на потрібного кандидата); 2) прямий пошук (анг. direct search) – напрямок, під час якого і
рекрутингове агентство, і замовник визначають перелік підприємств, де можна віднайти потрібного
працівника. Далі на цих підприємствах визначаються посади, які підходять під розроблену модель
компетенцій, потім представник рекрутингового агентства робить пропозицію потенційним кандидатам.
Зазвичай застосовують для пошуку фахівців вищої ланки «золоті комірці».До цієї групи належать топменеджери та висококваліфіковані працівники, які володіють надзвичайно важливими для підприємства
навичками та компетенція ми [3].
У сучасних ринковик умовах України найбільш ефективним методом підбору є рекрутинг, оскільки за
його допомогою можна дібрати висококваліфікованих працівників різних спеціальностей. За статистикою, у
сфері рекрутингу, послугами з пошуку та підбору персоналу користуються понад 30% активно діючих
українських організацій, а це близько 7 млн у. о. в рік. Потенційний ринок даних послуг в Україні оцінюється у
130 млн у. о. в рік. [1,с.74] Отже, стає зрозуміло, що з сучасним стрімким розвитком середнього та малого
бізнесу, застосування новітніх підходів до підбору працівників стає ключовим чинником успіху, оскільки
жодне підприємство, якщо воно дбає про своє майбутнє, не може дозволити собі наймати випадкових людей як
з погляду затраченого часу і зусиль, так і з погляду фінансових ресурсів.
1. Гриньова В.М. Г85 Управління кадровим потенціалом підприємства : [моногр.] / Гриньова В.М.,
Писаревська Г.І.– Х. : ХНЕУ, 2012.– 228 с. 2. Грицак Н. Кадрові війни: як не стати донором [Електронний
ресурс].– Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua/2011-05-11-22-48-24/1265-2012-10-19-08-50-12.html.
3) Лисюк Н. А. Сутність підбору та основні методи пошуку персоналу на підприємствах / Н.А.Лисюк
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream
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ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АУТСОРСИНГУ ПЕРСОНАЛУ: СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Налагоджені бізнес-процеси - ключ до успіху в сучасному світі. Якщо компанія хоче бути лідером, вона
повинна чітко вибудувати внутрішні процедури. Найзручніший спосіб - перевести рутинні процеси на
аутсорсинг [2].
Аутсорсинг (від. англ. outsourcing — зовнішнє джерело) – це інструмент управління підприємством,
спрямований на підвищення ефективності та конкурентоспроможної діяльності, який передбачає укладання
контракту між замовником і постачальником (аутсорсером) з метою виконання останнім як основних, так і
другорядних бізнес-функцій замовника за певну плату, що зумовлює реорганізацію і оптимізацію
підприємницької діяльності і, за необхідності, залучення тимчасового персоналу.
В залежності від об’єкту можна виділити три основних види аутсорсингу, а саме: аутсорсинг у сфері
інформаційних технологій, аутсорсинг окремих бізнес-процесів та виробничий аутсорсинг [4].
На сьогодні найпоширенішим видом аутсорсингу в міжнародній практиці є аутсорсинг бізнес-процесів,
частка якого в структурі даних послуг становить 56 %. Водночас на аутсорсинг персоналу припадає 11 %
замовлень. Саме аутсорсинг окремих бізнес-процесів включає в себе кадровий аутсорсинг. Аутсорсинг в галузі
управління персоналом (HR-аутсорсинг чи кадровий аутсорсинг) - це залучення зовнішніх ресурсів (компаній),
які спеціалізуються в галузі управління персоналом і володіють відповідним досвідом, знаннями, технічними
засобами, для виконання всіх або частини функцій по управлінню процесами HR-служби. Різне наповнення
послуги дозволило диференціювати кілька її підвидів, внаслідок чого виділилися лізинг персоналу (staff
leasing), виведення персоналу за штат (outstaffing) і підбір тимчасового персоналу (temporary staffing) як більш
вузькі, специфічні прояви аутсорсингу [1].
Під лізингом персоналу розуміється використання компанією-замовником позикового персоналу, що
постійно знаходиться в штаті компанії-провайдера. Тобто клієнт купував послугу з виконання робіт, а не працю
конкретних працівників.
Аутстаффінг позиціонувався як послуга з виведення за штат компанії вже існуючого персоналу. Цей
підхід використовувався в ситуаціях, коли компанія-клієнт з різних причин не могла збільшувати кількість
співробітників, як того вимагала виробнича необхідність. Інструментом, що дозволяє регулювати кількість
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персоналу без зміни фактичної чисельності штату компанії-клієнта, стало зарахування працівників в штат
компанії-провайдера [3].
Третій вид послуги аутсорсингу - підбір тимчасового персоналу - покликаний задовольняти потреба
компаній в «гнучкій» робочій силі, надаючи працівників на неповний робочий день або на короткостроковий
період (від одного дня до декількох місяців).
Тема аутсорсингу в сфері HR є однією із актуальних у Великобританії і США. Підтвердженням цьому є
дані британської компанії “Xchanging HR Services”, згідно з якими 56 % HR-директорів провідних компаній
Великобританії були готові передати частину своїх функцій їх департаментам на аутсорсинг . За оцінкою
потужного аутсорсера – Oracle – використання послуг аутсорсингу персоналу дозволяє економити понад 75 %
витрат на оплату праці компанії-клієнта. Незважаючи на те, що схеми аутсорсинга персоналу активно
використовуються в зарубіжних країнах (США, Німеччина, Японія та ін.), в Україні ця практика з'явилась не
так давно, проте заявила про себе як передова технологія в області управління. Тому зараз аутсорсинг
знаходиться в стадії активного розвитку. Певні його види розвинені більше, певні поки чекають зростання
попиту, щоб на практиці попробувати нюанси і розробити дієві схеми рішень типових проблем.
Серед негативних аспектів слід зазначити, що українські підприємства мають менший досвід роботи на
ринку аутсорсингових послуг порівняно із зарубіжними організаціями , а через те не так глибоко розуміють
проблеми і завдання цієї сфери діяльності. Відсутність сформованої культури аутсорсингових взаємовідносин є
однією з основних причин недостатньої ефективності цих операцій.
У нинішніх економічних умовах необхідним для розвитку та використання аутсорсингу персоналу в
Україні є проведення таких заходів: зацікавлення найманих працівників, які в межах цілей та завдань компанії
будуть займатися тим, що їм цікаво, оскільки інтерес до роботи – гарантія її ефективності; потрібно
враховувати психологічні тонкощі, які є в основі аутсорсингу, насамперед – це інформування персоналу про
його проведення та переваги для компанії і самих працівників; звертати увагу ни тих людей, в яких компанія
зацікавлена вміти делікатно повідомити тих, в яких вона зацікавлена, а також продумати компенсаційний пакет
для цієї категорії працівників; при виборі постачальника потрібно провести моніторинг ринку, перевірити
репутацію, наявність страхового полісу професійної відповідальності, страховика; обов'язково диверсифікувати
ризики шляхом вибору декількох постачальників та удосконалити законодавчу базу, яка б захищала інтереси
вітчизняних підприємницьких структур.
Отже, у розвинутих країнах світу аутсорсинг стає важливим інструментом забезпечення конкурентних
переваг. Все більше підприємств передає одну, а то й декілька функцій управління для сторонніх організацій.
Широкого поширення, в тому числі і в Україні, набуває кадровий аутсорсинг, використання якого дозволяє
оптимізувати витрати на управління персоналом. Крім того, за наявності на підприємствах сезонних
виробничих процесів та разових спеціальних проектів, аутсорсинг персоналу дає змогу економити час на
процесі «набір-відбір-найм» персоналу в штат підприємства та на його звільненні. Проте, переваги даного
процесу не такі вже і однозначні, особливо для найманих працівників, які позбавляються ряду соціальних
гарантій. Отож, застосування аутсорсингу персоналу містить цілий перелік неоднозначних наслідків для його
учасників.
1. Загородній А.Г., Партин Г.О. Аутсорсинг та його вплив на витрати підприємств / А.Г. Загородній //
Фінанси підприємств. — 2009. — №9. — С. 87–97. 2. Мамчин М. М. Аутсорсинг як інструмент управління
персоналом / М. М. Мамчин, Т. В. Тунік-Чорна // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи
становлення і проблеми розвитку: [збірник наукових праць] — Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2013. — С. 64-69. 3. Кохан В. П. Аутсорсинг і договори, що його опосередковують / В.П. Кохан // Державне
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КОУЧИНГ ЯК КАТАЛІЗАТОР РОЗВИТКУ НАВИЧОК ПРОДАВЦІВ (НА ПРИКЛАДІ КОНТАКТ-ЦЕНТРУ)
Працівники підприємства є одним із найважливіших факторів його внутрішнього середовища. Зарубіжна
та вітчизняна практика показує, що підприємства докладають чимало зусиль для максимально ефективного
застосування цього чинника. Все більше уваги при цьому приділяється розвитку потенціалу працівників. У
зарубіжній практиці використовується чимало сучасних технологій, як-от: тренінги, семінари, про-технології,
hr-технології, консалтинг, організаційне консультування коучинг та ін. Вітчизняні підприємства не бачать необхідності та доцільності витрачання коштів на вищезгадані технології. Однак, зважаючи на те, що
підприємство перебуває під впливом зовнішнього середовища, воно повинно досліджувати та застосовувати
нові стилі управління підприємством. Одним із таких стилів є коучинг, який є засобом розвитку та застосування
потенціалу працівника [1, c.194-195].
Українська компанія, яка займається дистанційною підтримкою користувачів Windows та Apple у всьому
світі. ЇЇ працівники забезпечують цілодобову технічну підтримку за допомогою гарячої лінії, а також
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допомагають активувати програмне забезпечення від компаній-партнерів і надають додакову платну послугу –
оптимізують комп’ютер клієнта.
Контакт-центр компанії є її власним підрозділом.
ЇЇ власний підрозділ також виступає аутсорсинговим кол-центром, оскільки компанії-партнери
використовують її для спілкування з клієнтами.
Надання платних додаткових послуг є основною метою як компанії, так і кожного оператора.
Працівники, з яких 90% - оператори, поділені на групи з 20-25 людей, якими керує супервайзер. Від
успішності кожного члена групи залежить її загальна успішність .
Навіщо потрібен коучинг на цьому підприємстві?
Оператори у цій компанії виконують ключову роль – продають додатковий сервіс своїм клієнтам. Від
кількості продажів значною мірою залежить їхня заробітна плата. Отже, кожен намагається продати якомога
більше. На дохід, який приносить кожен оператор впливає цілий ряд певних факторів. На деякі фактори
повпливати складно, а на інші можливо і потрібно. У цьому нам допоможе коучинг.
Які види і процеси коучингу втілюються на підприємстві?
Перш за все слід сказати, що на цьому підприємстві існує два напрями для коучингу:
1. Спрямований на покращення показників продажів.
2. Спрямовиний на підвищення рівня іноземної мови.
Розгорнуту інформацію про вищезазначені напрями я розкрию у презентації та доповіді.
Для проведення характеристики ефективності коучингу слід навести таблицю (табл.1).
Таблиця 1
Характеристика результативності коучингу, спрямованого на покращення показників продажів
Тиждень, №
1
2
3
4

Сума продажів працівника за
тиждень, перед початком
проведенням сесій коучингу, дол.
320
121
230
375

Сума продажів
працівника за тиждень,
з допогою коуча дол.
450
425
512
439

Відсоток, на який зросла
величина продажів, %
40,6
251,2
122,6
17

1. Бала Р.Д. Процес реалізації коучингу на підприємстві: Науково-практичний журнал "Регіональна
економіка", №3, 2011.
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ОЦІНКА КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК СКЛАДОВОЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПДПРИЄМСТВА
Періодична оцінка персоналу дозволяє зробити роботу організації ефективнішою. Управління бізнесом
вимагає розуміння того, як люди необхідні для Компанії для досягнення цілей, стратегій і установок.
Для кращої оцінки працівника використовують такий метод оцінювання як оцінка компетенцій.
Сукупність певного набору ключових компетенцій, необхідних для успішного досягнення стратегічних цілей
Компанії, виражає модель компетенцій. Загалом поняття компетенцій включає в себе кілька складових, такі як
знання, навики, мотивація та особисті принципи.
Досліджуючи детальніше модель компетенцій можна виділити корпоративну модель підприємства. Її
складовими є: співпраця, інноваційність, розвиток, результативність, системність, організація діяльності,
комунікативність, професіоналізм.
Користь від оцінки компетенцій для компанії є чималою. Наприклад, стандартизація і закріплення бажаної
поведінки, стабільний та послідовних рух до запланованих цілей, винагорода і розвиток, мотивація і самореалізація,
вплив на прогрес та авторитет, підвищення ефективності роботи підрозділу та кожного працівника.
На підприємстві проводиться щорічна оцінка діяльності. Щорічна оцінка діяльності – це інструмент
керівника, який сприяє розвитку компетенцій працівників та стимулює їх підвищити свою результативність [1, c.6].
Оцінка проходить в кілька етапів: самооцінка працівника, оціночне інтерв`ю, погодження форм оцінки,
визначення попередньої групи ранжування, винагорода та розвиток [2].
Розглянемо більш детально кожен з цих етапів.
1. Самооцінка працівника. У ході проведення самооцінки оцінюваний: виконує аналіз розвитку
компетенцій та заповнює розділ самооцінки у формі оцінки компетенцій; складає проект Корпоративного
мінімуму на наступний оціночний період; виконує аналіз фактичного виконання річних цілей.
2. Оціночне інтерв`ю. Під оціночним інтерв`ю мається на увазі: обговорення результатів роботи за рік
та форм оцінки, які підготував підлеглий; внесення коригувань і коментарів; відправка форм на погодження
вищестоящому керівнику.
3. Погодження форм оцінки та визначення попередньої групи ранжування, винагорода та розвиток.
На цьому етапі відбувається:
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1. Ранжування працівників у рамках одного підприємства, одного рівня керівництва на підставі Оцінки
Компетенцій
2. Департамент з управління персоналом надає на Сесії Керівників рекомендований розподіл працівників
на підставі проведеного ранжування
3. Сесія керівників в процесі обговорення приймає остаточне рішення про присвоєння працівникам
певної групи ранжування.
Порядок ранжування складається з кількох етапів, а саме: фіксування результатів, складання списку в
порядку зменшення, розподіл за групами ранжування (майстерність, компетентність, розвиток, потенціал).
1. Грейдингова система оплати праці ДТЕК: методичні рекомендації. 2. Офіційний сайт компанії ДТЕК
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dtek.com
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Важливим складовою процесу управління персоналом в організації є пошук і підбір персоналу, оскільки
невдалий підбір персоналу негативно позначиться на виробничо-господарській діяльності підприємства і
соціально-психологічному кліматі трудового колективу.
Персонал - це основний, постійний, штатний склад каліфікованих працівників, який формується і
змінюється під впливом як внутрішніх так і зовнішніх факторів [4].
Основними завданнями відбору працівників є донесення інформації про вакантні посади, вимоги до
претендентів та оцінювання кандидата. Помилки відбору персоналу негативно впливають як на роботу
підприємства, так і на стан працівника.
Серед основних помилок, які виникають при відборі персоналу в організації є: прямі фінансові збитки;
недоотриманий прибуток; плинність персоналу; поганий психологічний клімат в організації; низька трудова
дисципліна в колективі.
Наймання персоналу – це своєрідна торговельна угода. Кожна зі сторін прагне укласти її вигідно для
себе: роботодавець – знайти найбільш придатного працівника для виконання конкретного виду робіт з
урахуванням усього комплексу пропонованих до виконавця вимог, а працівник – одержати роботу, що
відповідає його найбільш значимим інтересам, потребам (матеріальним, духовним, побутовим), його особистим
якостям, здібностям, тобто робота повинна відповідати не тільки бажанням і інтересам працівника, але і його
можливостям у повній мірі оволодіти даною професією і якісно виконувати доручену роботу [2].
Наймання здійснюється: при створенні фірми; при розширенні фірми; при заміні працівників, які
звільнилися з фірми [3].
Процес наймання персоналу передбачає низку етапів, зокрема: планування чисельності персоналу;
визначення додаткової потреби у персоналі; набір персоналу; обговорення та відбір персоналу; оформлення
працівників і укладання трудового контракту; адаптацію працівників.
У економічній літературі відображені два типи джерел пошуку і залучення персоналу, а саме: 1)
внутрішні – закривають вакансії за рахунок співробітників компанії, що сприяє самореалізації власних
працівників унаслідок кар’єрного зростання та розвитку здібностей персоналу, посилення відданості
підприємству. (позитивним явищем є те, що «старі» працівники знають специфіку роботи підприємства,
колектив, свої завдання і цілі порівняно з новими працівниками); 2) зовнішні – передбачають залучення
кандидатів зі сторони, що прияє набору освічених, цілеспрямованих, кваліфікованих працівників, хоча
одночасно виникають негативні аспекти ( зокрема, збільшуються витрати на набір, відбір і адаптацію
зовнішнього персоналу, виникає загроза конфліктних ситуацій з основним персоналом).
Для того, щоб залучати новий персонал у діяльність підприємства потрібно обрати шляхи пошуку
працівників .
Основними шляхами пошуку працівників є: реклама та засоби масової інформації (ЗМІ); інтернет;
служба зайнятості, біржі праці, ярмарки вакансій; кадрові агентства; школи, гімназії, коледжі; вищі та середні
навчальні заклади; особисті знайомства; працівники підприємства; власна база даних; співробітники інших
компаній.
Процес набору працівників необхідної кваліфікації передбачає цілу низку методів, які враховують
особливості зовнішнього та внутрішнього ринків праці.
Основними методами підбору персоналу є : аналіз інформації (анкета, резюме, автобіографія,
характеристика, документи про освіту, рекомендації тощо); вибіркова співбесіда; конкурс; тести; співбесіда,
інтерв’ю.
Отже, організація набору та відбору персоналу - це досить складний, клопіткий і витратний процес, який
передбачає вивчення психологічних і професійних якостей працівника з метою встановлення його відповідності до
вимог робочого місця і підбору з наявних претендентів того, хто найбільше підходить на це робоче місце, з
врахуванням його кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, здібностей, характеру та інтересів організації.
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Якісно новий рівень розвитку підприємства і економіки не може бути досягнутий без ефективного використання
персоналу підприємств, залучення фахівців, які забезпечують процвітання як фірми так і країни вцілому.
1. О.Є. Кузьмін // І.С. Процик// Х.С. Передало// Б.Б. Комарницька – Управління персоналом: Навчальнометодичний посібник – 2011. Видавництво Львівської політехніки – с.74 2.[Електронний ресурс] - Режим
доступу: http://pidruchniki.com. 3. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://econom-chnu.at.ua. 4.
Крушельницька О.В.// Мельничук Д.П. – Управління персоналом: Навчальний посібник – К., “Кондор”. – 2003. –
с.10.
Ліхатський Б.
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Науковий керівник - асист. Космина Ю. М.
УПРАВДІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Серед багатьох практичних проблем менеджменту виробничих організацій в останні роки особливого
значення набувала проблема ефективного управління персоналом. Хоча цей напрям менеджменту вже давно
став спеціалізованим, сьогодні найбільш актуальним є його поведінковий аспект. У системі управління
персоналом важлива роль належить такій конкретній функції управління, як управління поведінкою персоналу.
Власне, поведінка персоналу є індикатором лояльності працівників до підприємства, творчої активності,
прагнення до самовдосконалення з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства і примноження
його інтелектуального потенціалу. Оцінюючи поведінку персоналу, можна оцінити, заодно, і рівень ефективної
роботи менеджерів підприємства, їхній стиль управління, мотиваційну політику, рівень корпоративної культури
та інші чинники, які є вагомими в оцінці роботи з персоналом [3]. З цих позицій потребує наукового
обґрунтування перелік факторів, які впливають на активність творчих працівників виробничої організації,
розроблення нових механізмів її впорядкування. У сучасному менеджменті все більшого значення набувають
мотиваційні аспекти [4]. Мотивація персоналу є основним засобом забезпечення оптимального використання
ресурсів, мобілізації наявного кадрового потенціалу. Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну ефективність і
прибутковість організації в цілому. Реалізація стратегічних завдань і короткотермінових планів розвитку будьякої організації передбачає виконання персоналом певних дій – виробничих функцій. Ефективність
використання кожного працівника залежить від його здібностей виконувати певні функції і від мотивації [2].
На мотивацію персоналу і його здібності впливає багато факторів – винагорода, оцінка, професійний
розвиток, перспективи професійного розвитку і т.ін.
Тому, відповідно, управління людськими ресурсами полягає в підборі і збереженні необхідного для
організації персоналу, його професійному навчанні і розвитку, оцінці діяльності кожного працівника. Можна
виділити 3 основних аспекти концепції управління поведінкою персоналом:
• економічний – дав початок використанню трудових ресурсів, де головне місце залишилось
технологіям;
• органічний – складається з двох концепцій (управління персоналом підприємства і управління
людськими ресурсами) – потреби, мотиви, а також розуміння, що підприємство – це збори частин, з’єднаних
лінією управління у виді контролю;
• гуманістичний – розглядає підприємство, як гуманістичний центр із властивої йому організаційною
культурою.
Суть проблеми управління діяльністю організації полягає в тому, щоб визначити, який власне
застосувати до робітників метод мотивації – моральний чи матеріальний? З теоретичної точки зору виділяють
соціально-психологічні методи управління персоналом. До соціальних методів входить соціальне планування,
метод спостереження та інші До психологічних методів входять психологічне планування, психологічні дії
(навіювання, переконання, наслідування, залучення, примушення, спонукання, засудження, вимога, заборона,
плацебо, осуд, командування, обдурене
очікування) [1].
Отже, соціально-психологічними методами є найбільш тонкий інструмент дії на соціальні групи людей і
особа людини. Мистецтво управління людьми полягає в дозованому і диференційованому застосуванні тих або
інших прийомів з перерахованих вище. Прикладом соціально-психологічних методів управління може служити
задоволення і стимулювання персоналу. Щоб зберегти хороших працівників, слід стежити, щоб вони були
щасливі і задоволені, старатися їх стимулювати для кращого виконання ними роботи, що, у свою чергу, принесе
користь компанії.
В умовах сьогодення на противагу моральним засобам управління поведінкою персоналу ефективнішим
є матеріальний стимул. Так як на молодих спеціалістів ще діють моральні заохочення (грамоти, медалі), то на
старшого, досвідченішого працівника краще діє система премій та доплат.
1) КузьмінО.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. 2)
«Американський менеджмент» / За ред. Шамкалов, Ф.І., - М.: Наука, 2006. 3) «Вірний шлях до успіху: 1600
рад менеджерам» / За ред. Дип, С., Сесмен, - М.: Вече, 2003. 4) Заренок, М.М., «Культура управління» Мінськ: Вишейш. шк., 2004
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РОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО МОТИВУВАННЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
На сьогодні економіка України знаходиться у непростій ситуації. За цих умов діяльність підприємств та
організацій значно ускладнюється. Відповідно виникає необхідність підвищення ефективності наявних
ресурсів, в тому числі і людських. У такій ситуації актуальності набувають нематеріальні методи стимулювання
роботи персоналу організації. Саме з цієї причини, я обрала цю тему дослідження, оскільки її актуальність та
важливість зараз важко переоцінити.
Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є найважливішим економічним
ресурсом підприємства, джерелом його прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. Відповідно
мотивація праці працівників в сьогоднішніх ринкових умовах є однією з найактуальніших проблем. Варто
застосування системи мотивації, і як результат висока плинність кадрів, низькі результати діяльності. Варто
застосовувати не лише матеріальну мотивацію, а й моральну. Котра в деяких випадках є більш дієвою, та
раціональною в порівнянні з грошовою винагородою за виконану роботу [1, с. 12-15].
В основі усіх систем мотивування лежить єдина модель, на якій базуються усі механізми та засоби.
Ключовим елементом у ній є потреба. У подальшому усвідомлення людиною власних потреб різнопланового
характеру зумовлює виникнення інтересів, на основі вивчення яких відбувається підбір стимулів. Залежно від
того, наскільки вдало підібрані стимули і наскільки точно вони відповідають інтересам працівників, у
свідомості людей вони формують мотиви. При цьому залежно від задіяних стимулів поведінка працівників
реалізовуватиметься таким чином, щоб отримати бажану винагороду. Результатом такого процесу є досягнення
(недосягнення) особистих цілей [2, с. 119-121].
Як зазначалося вище, важливе місце у системі мотивування займає саме нематеріальна мотивація. Під
нематеріальними маються на увазі такі заохочення до високо результативної роботи, які не видаються
працівнику у вигляді готівки чи безготівкових грошей, але можуть потребувати від компанії інвестицій в якість
робочої сили.
Протягом тривалого періоду відбувалося формування достатньо обґрунтованих підходів щодо
мотивування, що є які складають основу для розробки механізмів мотивування на підприємстві. Існує два
підходи до ідентифікації теорій мотивації – змістовий та процесійний. Серед значної кількості теорій було
виділено ряд таких, які у більшій мірі стосуються нематеріального мотивування. До них, наприклад,
відноситься теорія “X” та “Y” Д. Мак-Грегора, теорія “Z” У. Оучі, теорія результативної валентності Дж.
Аткінсона тощо [5, с. 172-177].
Моральне стимулювання, як один із ключових елементів усієї системи мотивування, поділяється на два
види: морально-матеріальне та морально-психологічне [1, с. 154-160].
Морально-матеріальне стимулювання включає в себе: створення необхідних умов високопродуктивної
праці; можливість відходу від монотонного до цікавішого, творчого, змістовного трудового процесу;
стимулювання вільним часом; покращення відносин у колективі; просування по службі.
Морально-психологічні стимули складаються з: досягнення; визнання (особистого та публічного);
похвали; критики; відповідальності; впливу.
Отже, поряд із матеріальним стимулюванням у системі управління персоналом, вагому роль має і
моральне стимулювання, що, у певних ситуаціях, має більший вплив на працівників та здатне підвищити якість
їхньої роботи, створити стимули для прогресивної діяльності. Проте даний вид стимулювання слід обирати
ретельно, враховуючи, як особливості характеру та особистості працівника, так і особливості робочої ситуації.
1. Колот М. А. Мотивація персоналу: Підручник. —К.: КНЕУ, 2002.—337 с. 2.Кузьмін О. Є., Мельник О.
Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Л: «Інтелект-Захід», 2007. – 383 с.
3. Михайлова Л. І. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.
4. Мороз О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Соціально-психологічні чинники мотивування працівників
приладобудівних підприємств: Монографія. – В: ВНТУ, 2011. – 252 с. 5. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи
менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К: Кондор, 2009. – 581 с.
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ IT- АУТСОРСИНГУ НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ
У процесі глобалізації та зростанням ролі інтелектуальної праці, пошук нових методів та підходів до
організації бізнесу призводять до виникнення попиту на послуги аутсорсингу.
Аутсорсинг (з англ. – “оutsourcing”) в перекладі “поза джерелом”. Цим терміном позначають виведення
за межі компанії визначеної (переважно непрофільної) функції. Що стосується поняття ІТ-аутсорсинг, то це є
практика передачі компанії-аутсорсеру усіх або частини ІТ-функцій організації [3]. Також основним моментом
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аутсорсингу є те, що підприємство, яке хоче збільшити свою конкурентоспроможність, укладає договір, з
іншим підприємством - партнером про надання даному підприємству необхідних для їх діяльності деталей або
наданні певних послуг (функцій), необхідних для ефективного підтримання виробничих процесів.
Інтеграція України у світовий інформаційний простір та висока якість вітчизняних трудових ресурсів
дозволяють посилювати позиції вітчизняних фахівців у галузі інформаційних технологій (ІТ) на світовому
ринку аутсорсингу . В умовах обмеженого попиту на послуги з розробки ІТ продуктів на внутрішньому ринку
розвиток ІТ-аутсорсингу в Україні дозволяє забезпечити зайнятість фахівців з ІТ при достатньо високому рівні
оплати їх праці [4].
Перспективи розвитку ІТ-аутсорсингу, який з часом може створити умови для становлення України як
потужного гравця на ринку ІТ послуг, визначаються обсягом світового ринку та потенціалом збільшення її
сегменту у майбутньому. За даними International Trade Centre, світовий експорт комп’ютерних та
інформаційних послуг у 2013 році досягнув 16 507 млрд дол. США.[1] Різка позитивна динаміка експорту
послуг ІТ сфери, яку вона демонструє впродовж останніх трьох років, заслуговує значної уваги, як з погляду
розвитку вітчизняного ринку аутсорсингових послуг, так і з погляду позиціонування України як потенційного
лідера сфери ІТ, що красномовно підтверджують міжнародні рейтинги. Аутсорсинг генерує IT ринок України.
На сьогоднішній день - це найбільш розвинена сфера, в порівнянні з іншими сегментами. За різними оцінками в
Україні нараховується до 4000 IT-компаній. 85% компаній - це малі та середні компанії, з чисельністю
персоналу менше 80 осіб. Основна частина компаній розташована у великих містах України - Києві (44,9%),
Харкові (18,7%), Львові (9,3%), Дніпропетровську (8,2%) і Одесі (5,5%).Згідно з дослідженням малих і середніх
сервісних IT-компаній, проведеним в серпні 2015, 76, 8% СЕО відзначили, що за останні два роки їх компанії
виросли і лише 7,9% сказали про скорочення.
Для того щоб оцінити нинішній стан ринку можна скористатись щоквартальним рейтингом DOU.ua –
топ-25 українських компаній програмного забезпечення за кількістю персоналу. Усього до списку увійшло 10
українських компаній із штатом 6178 осіб (30%), і 15 підприємств з іноземними інвестиціями, на які
працюють 14230 фахівців (70%). Це наочно демонструє поточну ситуацію, як концептуально, так і в
числових показниках [6].
Також варто відзначити значні досягнення українського IT-аутсорсингу: 2011 рік - Україна перемогла в
номінації «Outsourcing Destination of The Year» в рамках European Outsourcing Excellence Awards; 2012 рік згідно з дослідженням Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012 Україна зайняла 4-е місце за кількістю
сертифікованих IT-фахівців, після Індії, США і РФ; 2013 рік - Україна посіла перше місце серед країн
Центральної та Східної Європи в категоріях «best market value in IT-outsourcing» і «the largest number of staff
employed in IT»; 2014 - три українські компанії, Intetics, Miratech і Softengi, потрапили в «ТОП-5 висхідних
зірок» рейтингу The Global Outsourcing 100.
Активний розвиток IT-аутсорсингу в Україну частково можна приписати компаніям із західним
капіталом, які вважають за краще зосередитися на профільній діяльності, переклавши процеси автоматизації на
плечі IT-аутсорсерів, які мають необхідний рівень підготовки обслуговування спеціальних систем. Своєю
чергою, це дозволяє скоротити витрати на рутинні операції, підвищити ефективність бізнес-процесів і отримати
нові сервіси в найкоротші терміни. Однак деяка частка компаній з українським капіталом все ще протистоїть
підрядникам, вважаючи, що послуги аутсорсингу невиправдано дорогі, і доручають вести важливі
інфраструктурні проекти штатним співробітникам, за звичкою розглядаючи IТ-підрозділи як центр витрат, що
забезпечує інфраструктурні функції, а не джерело бізнес-переваг.[5]
Високий рівень кваліфікації фахівців, конкурентоспроможні ціни, а також багаті резерви робочої сили і
географічне розташування країни -фактори, які дозволяють Україні займати надійні позиції в сфері IТаутсорсингу . І хоча сьогодні Україні не досягає масштабів надання послуг на рівні Китаю та Індії, українські
фахівці за рахунок високого рівня технологічної експертизи, якості виконання проектів та вміння вирішувати
більш складні завдання по більш прийнятною ціною, цілком успішно конкурують з росіянами. І вже цей факт
дозволяє сказати, що пік розвитку ринку аутсорсингових послуг в Україні - попереду.
1. International Trade Centre:Exports 2000-2013: International Trade in Services [Електроний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.intracen.org/statistics-export-service-country/ 2. IT-аутсорсинг в Украине сегодня.
Стаття
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http://kiev.hh.ua/article/17518 3. Готтштальк П. ІТ-аутсорсинг: построение взаимовыгодного сотрудничества
/П. Готтштальк, Х. Солли-Сетер; пер. с англ.: Альпина Бізнес Букс, 2009. 4. "Щодо потенціалу і перспектив
розвитку ІТ-аутсордингу в Україні",аналітична записка . Національний інститут стратегічних досліджень
при Президентові України [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1301/ 5. IТаутсорсинг в Україні: перспективи та надії [Електроний ресурс].
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ЛІДЕРСЬКІ ПОЗИЦІЇ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗДІБНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Лідер – це глава, керівник; це людина, яка йде першою; яка досягає своєї мети за будь – яких обставин. А
лідерство полягає у виконанні лідером своїх обов’язків, процес психологічного впливу однієї людини на інших
людей при їхньому спільному прагненні до досягнення загальних цілей, на основі наслідування для отримання
вищого результату для першого [1, с.44].
Управлінська діяльність – це системотворчий фактор, що забезпечує цілісне функціонування,
збереження і розвиток організації [2, с.38].
Згідно з теорією лідерства (відомою під назвою «теорія великих людей»), кращі керівники володіють
визначеним набором лідерських особистих якостей.
Пізніші дослідження у сфері лідерства показали, що в ефективності керівництва вирішальну роль можуть
відіграти додаткові, ситуативні чинники: потреби і особисті якості підлеглих, характер завдання, вимоги і вплив
середовища, інформація та ін. Крім того, ефективного керівника-лідера з-поміж інших вирізняє певна система
якостей: творча обдарованість, високий рівень інтелекту, харизматичність, ініціативність, упевненість у своїх силах
та ін [3, с. 60].
Проте, людина не спроможна стати ефективним керівником лише тому, що вона володіє деяким набором
особистих якостей. Цей висновок останніх досліджень науковців-біхевіористів часто наводиться як доказ того, що
ефективність керівництва має ситуаційний характер. Тобто, в різних виробничих ситуаціях вимагаються різні
здібності і якості, а, отже, менеджер повинен володіти творчою адаптивністю і мати систему автодидактичних
здібностей [4, с. 244].
Російський професор Л. Д. Кудряшов, поклавши в основу характерологічні особливості трудової діяльності
керівників, виділив вісім стилів лідерства: «регламентатор», «колегіал», «спринтер», «об'єктивіст», «волокитник»,
«максималіст», «організатор», «клопотун». «Регламентатор» прагне до цілковитого визначення управлінських
функцій. «Колегіал» — відводить важливе місце у своїй роботі різним комісіям, нарадам, зборам. «Спринтер» —
дуже швидко реагує на зміни в організації. «Об'єктивіст» — постійно посилається на незборимі фактори, особливо,
коли стає помітне відставання в роботі. «Волокитник» — схильний до бюрократичних прийомів у роботі. Діє за
принципом «кожне рішення має дозріти». «Максималіст» — працює лише з великими проблемами і не визнає
дрібних. «Організатор» — основну увагу приділяє організаційним питанням (добір і розстановка кадрів, розробка
планів і стандартів тощо), випускаючи з поля зору інші важливі функції управління. «Клопотун» — лідер, діяльність
якого характеризується великою різноманітністю. Він намагається брати участь у всіх справах. Такий керівник не
вміє відрізняти головне в роботі від другорядного, а тому «тоне» у поточних справах.
Американський вчений Р. Уотермен пише про три типи лідерів: «сторож», «маніпулятор коштами» і
«будівельник-перетворювач». «Сторожі» — це майстри бездіяльності, які хочуть бути впевненими в тому, що за час
їхньої роботи нічого не трапиться. «Маніпулятор коштами» зайнятий фінансовими угодами організації.
«Будівельники» — працюють, вірячи, що вони зможуть щось покращити. Новий тип керівника в американській
літературі одержав назву «парадоксального керуючого». Як особистість, він може бути охарактеризований такими
досить суперечливими рисами: твердий, але гнучкий; дуже серйозний, але має почуття гумору; дружелюбний, але
вміє зберігати дистанцію; фанатично відданий своїй справі і врівноважений; мрійливий і в той же час реалістичний.
Підводячи підсумки, можна зазначити, що технологія керівництва повинна відповідати викликам ситуації, що
склалася, творчо насичуватися рисами будь-яких стилів, які роблять лідерство більш ефективним. При цьому саме
творча спрямованість менеджера є основною передумовою його високих лідерських якостей [ 5, с. 251].
1. Зальна психологія. О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська. – К.: Либідь, 2005. – с.464. 2. Р. К.
Серьожникова, Н. Д. Пархоменко, Л. С. Яковецька. Основи психології і педагогіки. – К.: Центр навчальної
літератури, 2003. – 243 с. 3. Управління персоналом: Навч. посібн. / М. Д. Виноградський, С. В. Бєляєва, А. М.
Виноградська та ін. — Е.: ЦУЛ, 2006. 4. Бєсєдін М. О., Нагаєв В. М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний
підхід: Підручник (модульний варіант). — К.: ЦУЛ, 2005. 5. Бєсєдін М. О., Нагаєв В. М. Основи менеджменту:
оцінно-ситуаційний підхід: Підручник (модульний варіант). — К.: ЦУЛ, 2005.
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МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
Оцінювання персоналу сучасних організацій є важливим ефективним інструментом мотивування в
управлінні персоналом. За даними досліджень порталу rabota.ua та Видавництвом HRD в результаті інтернетопитування майже в половині українських компаній проводиться оцінювання персоналу – це відзначили 44%
респондентів. Значна кількість компаній, представники яких взяли участь в опитуванні, до подібної практики не
вдається (38%). А 18% опитаних нічого не чули про таку практику у себе на роботі [3]. У компаніях, де така
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практика присутня, оцінювання проходить за участю керівників, які оцінюють персонал неформально (49%). У
40% випадків проводяться особисті співбесіди або тестування, в третині випадків (29%) використовуються
спеціальні анкети, а в 9% – ассессмент-центри. У невеликій кількості компаній використовують детектори
брехні (2%) [3].
Оцінюванням персоналу в переважній більшості випадків займаються керівники (67%), в 28% випадків
це входить в обов'язки HR-менеджерів, деякі компанії (4%) залучають зовнішніх консультантів. У половині
випадків (51%) при оцінюванні персоналу увага звертається як на професійні, так і на особистісні якості, а в
44% випадків оцінюються тільки професійні якості, і лише в 2% компаній оцінюють в першу чергу особистісні
якості персоналу [3].На питання про те, як часто проводиться оцінка співробітників, третина опитаних (32%)
відповіла, що раз на рік, чверть респондентів (25%) стикається з подібною практикою кілька разів на рік. У 11%
випадків оцінка проходить приблизно раз на три місяці, в 20% випадків - частіше. 6% опитаних працівників
повідомляють про те, що оцінка персоналу у них в компанії відбувається рідше ніж раз на рік, а 7% не змогли
відповісти. При цьому, за даними порталу rabota. ua, у більшості випадків (39%) респонденти вказують, що
розмір зарплати співробітників їхньої компанії залежить від результатів оцінки. У 24% випадків оцінка
персоналу впливає лише на ставлення керівництва до підлеглих, в 13% - на кар'єрне зростання, а в 9% –
результати можуть позначитися на перспективі навчання співробітника за рахунок компанії. Цікаво, що
значний відсоток респондентів вважає оцінку персоналу в їх компанії марною, вона, на їхню думку, ні на що не
впливає [3]. Враховуючи все вищевикладене, стає ясно, що українці в цілому схвалюють практику оцінки
персоналу в їхніх компаніях – 46% абсолютно впевнені, що така практика корисна, 38% вважають, що вона
корисна, але потрібно трохи підкоригувати самі методи. У той же час 10% респондентів не вважають
необхідною аналогічну практику, а 6% українців не змогли відповісти.
Будь-яка оцінка є наслідком порівняння об’єкта з певними еталонами, нормативними вимогами,
загальновідомими параметрами. Не є винятком і оцінка персоналу, що являє собою – цілеспрямований процес
визначення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або
робочого місця [1].
Головною проблемою є: ефективний підбір методу оцінювання персоналу, який буде відповідати
структурі підприємства, буде максимально об’єктивним порівняно з іншими методами, щоб покращити
управління діяльністю організації.
Процес оцінювання персоналу, орієнтований на розвиток організації, повинен сприяти професійному
зростанню та розвитку співробітників, а не тільки бути орієнтованим на оцінку роботи персоналу за минулий
період. Таким чином, у традиційній оцінці персоналу акцент ставиться на констатації того, що сталося, а в
сучасній – на те, чому це сталося, та що потрібно виправити. Найповніше система оцінки персоналу
проявляється в комплексній оцінці працівника, яка може розроблятись за всіма категоріями персоналу
організації.
Сучасні тенденції в оцінюванні персоналу полягають у формуванні методів, які максимально адаптовані
під потреби конкретної організації.
Враховуючи викладене, пропонується метод комплексного оцінювання, який містить в собі обмежену
кількість компонентів оцінки, і дозволяє організації самостійно обирати ті компоненти, які підходять для певної
категорії персоналу. Це дасть змогу організаціям скоротити час, оптимізувати витрати на оцінювання, отримати
саме ту інформацію, яка необхідна організації. Отже, серед різноманіття методів оцінювання персоналу
організація може самостійно формувати свої підходи з тих компонентів оцінки, які відповідають її цілям та
структурі персоналу загалом.
1. Балабанова л.в., сардак о.в. управління персоналом: підручник.– к.: центр учбової літератури, 2011. –
468 с. 2. Сівашенко, т.в. сучасні підходи до оцінки персоналу // економічний аналіз, 2011 р, випуск 8, частина 2.
– с. 315-317. 3. Роботодавці нас цінують чи оцінюють? Результати дослідження [електронний ресурс]. –
режим
доступу:
http://pharma.rabota.ua/post/2012/02/07/resultaty_issledovania_otsenka_personala.aspx.
4. Ходаницкая, а. Методы оценки персонала//менеджмент и менеджер. – 2008. – №1. – с.45-54.
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ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО : ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
Мистецтво управління людьми найважче із всіх мистецтв. З цим поняттями зустрічається майже кожен,
хто в якій-небудь мірі знаходився в колективі. Саме з цієї причини, я обрала цю тему для дослідження, оскільки
сьогодні-завтра її актуальність як-не-як є потрібна.
Авторитет лідера заснований на здатності згуртовувати, об'єднувати інших для досягнення групової
мети. Така особа, незалежно від стилю лідерства (авторитарного чи демократичного), регулює взаємовідносини
в групі, відстоює її цінності в груповому спілкуванні, впливає на формування внутрішньогрупових цінностей, і
в деяких випадках символізує їх. Безсумнівно , робота організації, досягнення поставлених нею цілей,
морально-психологічний клімат в ній у багато в чому – результат вмілого чи невмілого керівництва [1].
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Центральною фігурою в системі менеджменту будь-якої організації є менеджер-керівник, який керує
організацією. Керівник має владу над підлеглими тому , що останні залежать від нього в питаннях заробітної
плати, видачі завдань тощо. Найкращий для організації варіант, при якому керівник одночасно є лідером
[2, с. 187].
Лідерство визначають як процес соціального впливу, при якому лідер шукає добровільної участі
підлеглих і діяльності по досягненню організаційних цілей ; чи як процес здійснення впливу на групову
активність, який спрямований на досягнення цілей. Лідера класифікують в залежності від сприйняття групою,
а також за певною типологією [3].
Основою керівництва є вплив і влада. Однією із основною складових особистості керівника є здібності.
Найбільший вплив на ефективність керівництва надають загальні здібності, тобто інтелект [4].
Найбільш ефективними виявляються менеджери не з дуже високими або низькими показниками
інтелекту, а що мають середній рівень [5].
Поняття лідерство і керівництво тісно пов'язані між собою. Однак було б помилково ототожнювати їх чи
протиставляти. Якщо лідерство за своєю природою пов'язане передусім з регулюванням міжособистісних
взаємин, які мають неформальний характер, то керівництво є засобом регулювання офіційних відносин у межах
соціальної організації [6].
Спільним для лідерства і керівництва є можливість і здатність розвивати та застосовувати владу, тобто
впливати на поведінку інших людей чи на ситуацію. Цей вплив здійснюється за допомогою різних заходів:
авторитету, права примусу, традицій, економічних механізмів [7].
Отже, лідерство відображає відносини домінування — підпорядкування, впливу, наслідування у системі
міжособистісного спілкування. Сутність лідерства – це насамперед здатність впливати на окремих індивідів і
групу, спрямовувати їхні зусилля на досягнення цілей групи. Саме тому, кожен керівник повинен бути лідером
серед своїх підлеглих, адже хто як не він повинен скеровувати їхні дії, встановлювати цілі та завдання
організації і досягати значних висот.
1. Стилі керівництва та організація праці підприємця. Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://bukvar.su/menedzhment/114573-Stili-rukovodstva-i-organizaciya-truda-predprinimatelya.html. 2. Кузьмін О.
Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. – Л: «Інтелект-Захід»,
2007. –
187 с.
3.
Лідерство в організації. [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://ukrbukva.net/page,2,80789-Liderstvo-v-organizacii.html. 4. Керівництво і лідерство . [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://library.if.ua/book/36/2443.html. 5. Стилі управління. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://ur.co.ua/59/1373-2-stili-upravleniya.html. 6. Лідерство і керівництво. [Електронний ресурс].
Режим доступу: http://studopedia.org/12-10188.html. 7. Психологія управління. [Електронний ресурс]. Режим
доступу: http://westudents.com.ua/glavy/80873-93-lderstvo-kervnitstvo.html.
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
У світовій практиці існує безліч способів впливу на мотивацію працівників, до того ж кількість їх
постійно зростає, а способи впливу на мотивацію трудової діяльності постійно змінюються. Слід зауважити,що
той самий чинник, який раніше виступав як стимулюючий фактор для працівників, може з часом сприяти
зниженню мотиваційних настанов [1, с. 83]. Це ще один доказ важливості вивчення потреб людини, її
настанов, бажань, пріоритетів для розробки дійових заходів впливу на поведінку кожного працівника.
Людські ресурси - специфічний і найважливіший з усіх видів економічних ресурсів підприємства.
Специфіка людських ресурсів порівняно з іншими чинниками економічного розвитку полягає в тому, що, поперше, люди не лише створюють, а й споживають матеріальні та духовні цінності; по-друге, багатогранність
людського життя не вичерпується лише трудовою діяльністю, а отже, щоб ефективно використовувати людську
працю, потрібно завжди враховувати потреби людини як особистості; по-третє, науково-технічний прогрес і
гуманізація суспільного життя стрімко збільшують економічну роль знань, моральності, інтелектуального
потенціалу та інших особистих якостей працівників, які формуються роками і поколіннями, а розкриваються
людиною лише за сприятливих умов.
Мотивація - це процес спонукання себе та інших до діяльності для досягнення особистих цілей або цілей
організації. Постійне вивчення відношення людей до мотивації, з психологічної точки зору, не дозволяє
зрозуміти, що саме мотивує працівників працювати ефективніше. Але стає зрозумілим, що вирішальним
причинним фактором результативності діяльності людей є їхня мотивація. Мотивація поділяється на
матеріальну, трудову і статусну [2].
Матеріальна мотивація — це прагнення кращого життя, певного рівня добробуту. Людина в будь якому
суспільстві в першу чергу працює для забезпечення своїх власних потреб та потреб своєї родини. Матеріальні
мотиви, безумовно, відіграють важливу роль у визначенні трудової поведінки працівників. Системи
матеріального стимулювання повинні бути прості і зрозумілі кожному працівнику,бути гнучкими, що дають
можливість відразу ж заохочувати кожен позитивний результат роботи. Розміри заохочення повинні бути
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економічно і психологічно обґрунтовані. Працівники повинні бачити чіткий взаємозв'язок між результатами
праці і її оплатою [3, с.121].
Працюючи люди зацікавлені не тільки в отриманні заробітної плати. Роль нематеріальних стимулів є
такою ж вагомою як і матеріальних. Звичайно, названий рівень мотивації не відміняє дію першого, пов'язаного
з матеріальною зацікавленістю. Обидва види мотивації переплітаються: людина вибирає роботу не тільки за
рівнем передбачуваного заробітку, але й з обов'язковим урахуванням того, яку роботу доведеться виконувати.
На поведінку людей у процесі діяльності все більше впливає трудова мотивація, яка виникає безпосередньо
працею, її складом, умовами організації трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня мотивація людини,
сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов’язаних з роботою. Безумовно, кожен працівник відчуває
потребу в цікавій, змістовній, корисній роботі, в перспективі службового зростання, почутті самоповаги, якщо
результати оцінюються високо. Кваліфікований працівник відчуває самоповагу, самоствердження, коли
результати його роботи оцінюються високо як ним самим, так і суспільством.
Статусна мотивація є внутрішньою рушійною силою поведінки людини, пов'язаної з її прагненням
зайняти вищу посаду, виконувати складнішу, відповідальнішу роботу, працювати у сфері діяльності
(організації), яка вважається престижною, суспільне значущою. Крім цього, людині властиво прагнення до
лідерства в колективі, більш високому соціальному статусу, а також намагання стати визнаним спеціалістом,
неофіційним лідером, користуватися авторитетом [4, с.556].
Кожний менеджер мусить виважено ставитися до визначення факторів мотивації, рівня мотивації, та
сили впливу факторів вмотивованості самого працівника.
Проте завжди потрібно мати на увазі, що люди швидко до всього звикають, і всі бонуси починають здаватися
звичними. Тому важливо завжди залишати щось про запас або постійно вигадувати нові форми для їх заохочення.
Управління персоналом має важливе значення для всіх підприємств - великих і малих, промислових та
сервісних. Без професійного та кваліфікованого персоналу жодне підприємство не зможе досягнути
поставлених цілей. Людина є найважливішим елементом виробничого процесу на підприємстві.
1. Гляшенко А.Х. Історичний аспект формування мотивації праці // Економіка та держава:
Міжнародний науково-практичний журнал. - 2007. - №7. – С. 82-85. 2. Альбом к бизнес-тренингу: Искусство
управления персона- лом. – К.: Центр экономического образования, 2002. 3. Економіка підприємства:
Підручник / За редакцією С.Ф. Покрокивного. - Видання 2-ге перероблене та доповнене. - К.: КНЕУ, 2001. 528с. 4. Кредісов А.І., Панченко Є.Г. Менеджмент для керівників. – К.:“Знання”, КОО, 1999. – с.556
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Корпоративна культура у системі управління персоналом підприємства повинна розглядатися як
стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати усі його підрозділи та усіх працівників на загальні цілі,
підвищувати ініціативу персоналу, забезпечувати відданість загальній справі, полегшувати спілкування[2, 4].
Так, корпоративна культура – це добре сформована система керівних переконань, принципів і технологій
у життєдіяльності підприємства[2].
Виділяють три рівні корпоративної культури. При цьому кожен наступний рівень є все менш очевидним.
Самий верхній, поверхневий рівень корпоративної культури складають видимі об'єкти, артефакти культури:
манера вдягатися, правила поведінки, фізичні символи, організаційні церемонії, розташування офісів. Усе це
можна побачити, почути або зрозуміти, спостерігаючи за поведінкою працівників підприємства [1].
Другий рівень корпоративної культури складають виражені в словах і справах працівників підприємства
загальні цінності і переконання, що свідомо поділяються і культивуються членами підприємства, які
виявляються в їхніх розповідях, мові, використовуваних символах [1].
Але деякі цінності закладені у корпоративній культурі настільки глибоко, що робітники просто їх не
помічають. Ці базові, основні переконання і складають сутність корпоративної культури. Саме вони керують
поведінкою і рішеннями людей на підсвідомому рівні[1].
Як об'єкт вивчення і управління корпоративна культура:
• регулює поведінку працівників;
• є соціальною, тому що на процес її формування впливають працівники підприємства;
• є багатогранною;
• є результатом дій та думок персоналу;
• здатна змінюватися;
• усвідомлено або неусвідомлено сприймається всіма працівниками;
• мас багато традицій, тому що проходить певний історичний процес розвитку
• знаходиться в постійному розвитку[1].
Сила корпоративної культури підприємства визначається за допомогою наступних показників:
1) товщина корпоративної культури (кількість важливих припущень, що поділяються працівниками,
розчленованість представлень про корпоративну культуру, конкретизація окремих її елементів
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2) розділюваність корпоративної культури (кількість працівників, що розділяють принципи
корпоративної культури);
3) ясність пріоритетів корпоративної культури (визначеність, обґрунтованість варіантів поведінки у
різних ситуаціях)[1].
У тих підприємствах, де керівник розуміє і приймає корпоративну культуру, є спеціальні підрозділи, що
відповідають за:
• розробку програм корпоративної культури, їхнє впровадження,
• контроль, реалізацію;
• впровадження у свідомість персоналу вищих цінностей підприємства;
• створення у підприємстві сприятливої атмосфери для сприйняття корпоративної культури;
• формування лояльності персоналу до керівників підприємства; розробку нормативних принципів
поведінки персоналу;
• формування системи цінностей і мотивації персоналу, необхідних для забезпечення успішної діяльності
підприємства;
• розвиток у персоналу вигідної для підприємства економічної і соціальної поведінки[1].
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Уапрвлыння персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової літератури,
2011. – 468 с. 2. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
Корпоративна_культура. 3. Кузьмін О.Є., Процик І.С., Передало Х.С., Комарницька Б.Б.-Управління
персоналом: Навчально-методичний посібник - за заг.ред. О.Є.Кузьміна. – Львів: Видавництво. Львівської
політехніки, 2011. – 240с.
Самборський В.В.
ст. гр. МЕ–21
Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ
В теперішній час, через різні причини, часто виникають конфлікти між співробітниками, які погано
впливають як на роботу окремого працівника так і на роботу всієї організації.
Є багато способів розв’язання конфлікту, але я зупинив свою увагу на медіації. Медіація (англ. Mediation –
посередництво) – вид альтернативного врегулювання конфліктів, метод вирішення конфліктів за участю
посередника – медіатора, який допомагає обом сторонам конфлікту проаналізувати ситуацію таким чином, аби
вони самі змогли знайти рішення, яке буде задовільняти обидві сторони конфлікту [1].
Головною метою медіації, та її перевагою над іншими способами є те, що вона спрямована на
збереження хороших стосунків та подальшої співпраці між конфліктуючими сторонами.
На мою думку процес медіативного вирішення конфлікту повинен складатися з таких принципів :
• нейтральність – медіатор завжди повинен бути незалежним та не бути зацікавленим у певному
вирішенні суперечки, тобто такому яке принесе вигоду лише одній стороні;
• добровільність – всі конфліктуючі сторони повинні добровільно брати участь у вирішенні конфлікту та
в будь-який момент можуть покинути переговори;
• конфіденційність – інформація, яка стала відома посереднику, тобто медіатору не повинна бути
розповсюджена іншим, незадіяним у конфлікті сторонам;
• відповідальність – медіатор відповідає за проведення переговорів та якнайшвидше досягнення
сторонами згоди;
• компетентність – медіатор повинен кваліфікованим та мати великий досвід вирішення подібних
конфліктів [2].
Процес медіації складається з п’яти етапів, а саме :
Етап 1. Підготовка до медіації.
Підготовка є ключовим етапом медіації і складається з двох
компонентів: обмін контактами та організація місця проведення медіації .
Етап 2. Вступна частина. Цей етап полягає в тому, що медіатор пояснює учасникам правила проведення
медіації.
Етап 3.Розповідь сторін. Цей етап заклечається в тому, що обидві сторони конфлікту розповідають свою
історію.
Етап 4. Розв'язання проблеми. Завдання цього етапу полягає у визначенні шляху подолання проблеми та
знайти варіант, який задовольняє обидві сторони.
Етап 5. Укладення та підписання угоди. Останній етап медіації полягає у тому, щоб обидві сторони
підписали угоду, в якій будуть розписані детальні кроки вирішення конфлікту на основі попередніх етапів [1].
Науковці стверджують, що при медіації обидві сторони будуть добровільно дотримуватись
домовленостей і між сторонами збережуться дружні та партнерські стосунки, що так важливі у
підприємницькій діяльності. А це призведе до покращення атмосфери в колективі організації, що в свою чергу
призводить до продуктивнішої праці та підвищення результатів діяльності тої чи іншої організації
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Порівняно із судовим процесом медіація не затверджена законодавством. В Україні медіація не
регламентується на законодавчому рівні, проте окремі норми медіації містяться у Цивільно-процесуальному
кодексі України.
У ВРУ 26 червня 2013р. було зареєстровано законопроект «Про медіацію», який визначає правові засади
організації та здійснення медіації й дійсності медіаторів в Україні [3].
Таким чином запровадження медіації на законодавчому рівні сприятиме не тільки всебічному й
ефективному розв'язанню конфліктів, досягненню домовленостей, що відповідають дійсному стану речей та
забезпечить реальне впровадження у життя досягнутих рішень, але й дозволить суттєво розвантажити
перевантажені справами загальні суди, створюючи новий інститут цивілізованого вирішення суперечок,
виникають у колективах на різних організаціях.
Отже, ефективне управління конфліктами це в першу чергу їх запобігання. Та якщо конфліктна ситуація
вже виникла, то її можна вирішити за допомогою медіації, яка з кожним роком набуває більшої популярності на
теренах України.
1. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Медіація.
2. Бєліков О. Конфлікти у підприємницькій діяльності та можливість їх врегулювати [Електронний ресурс] /
Олег Бєліков. – 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://justinian.com.ua/article.php?id=2664. 3. Рунессон Е.
Медіація конфліктів і спорів у галузі корпоративного управління / Е. Рунессон, M. Гі., 2007
Стельмах Т. А.
ст. гр. МЕ – 22
Науковий керівник – к. е. н., асист. Склярук Т. В.
УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ
Будь-який керівник зацікавлений у тому, щоб конфлікт, який виник в його організації, був якнайшвидше
вичерпаний, оскільки його наслідки можуть нанести і моральну, і матеріальну шкоду. Цей процес може
проходити як без його участі, силами самих сторін, так і при активному його втручанні та управлінні [5].
Конфлікти за ознакою результатів: функціональні, дисфункціональні, безрезультативні [1].
Форми перебігу конфлікту: відкритий, прихований, сліпий, невідомий [1].
5-факторна модель конфлікта Б. І. Хасана: статус у системі відносин; показники ідентичності,
приналежності; не всезнання і всесилля; проблема невдачі, підрив самооцінки; почуття відповідальності [4].
В економічній літературі розглядають такі етапи вирішення конфлікту шляхом співпраці [4]: 1) нормалізуйте
емоційний фонд розмови (створіть атмосферу співпраці); 2) вживайте заходів до врегулювання відносин,
формування довіри; 3) визнайте наявність конфлікту; 4) зорієнтуйтесь в конфлікті) 5) розв’яжіть конфлікт (ведіть
розмову не про позиції і способи, а про інтереси); 6) дослідіть варіанти рішень; 7) досягніть згоди.
12 правил кодексу поведінки в конфлікті:
1. Дай партнеру «випустити пару».
2. Вимагай обгрунтування його претензій чи звинувачень.
3. Використовуй несподівані прийоми для погашення його агресії.
4. Свою негативну оцінку подавай у вигляді відображення власних почуттів.
5. Пропонуй партнеру сформулювати бажаний кінцевий результат.
6. Розглядай проблему конфлікту, як задачу з підручника і шукай її вирішення.
7. Дай партнеру «зберегти своє обличчя».
8. Відображай як відлуння його висловлювання, щоб уникнути нерозуміння.
9. «Зберігай і своє обличчя», стримуйсь в позиції «на рівних».
10. Не бійся компромісу і не йди від вибачень.
11. Оформляй прийняту домовленість.
12. Не руйнуй відносини [4].
Конфлікт між 2 людьми виникає тоді, коли поведінка однієї людини розходиться з очікуваннями іншої. Є
2 шляхи вирішення: змінити його або заспокоїти себе і спробувати не звертати уваги , стати терпимим, змінити
ставлення.
Навчися відмовлятися від конфлікту-сварки: 1) відмова від сварки – принцип; 2) нічого не треба
доводити; 3) замовкни перший; 4) одностороннього конфлікту не буває; 5) діалог у конфлікті - масло у вогонь;
6) безбарвне мовчання; 7) не характеризує стан оппонента; 8) йдучи, не грюкати дверима; 9) говори, коли
партнер охолов; 10) будь прикладом для своїх дітей; 11) конфлікт-сварка коштує дорого [4].
Короткий опис комунікативних навичок, що дозволяють досягти креативності: заграла пластинка
(спокійне повторення того, чого ви хочете, знову і знову); гра в туман (вчить спокійно сприймати критику на
свою адресу); вільна інформація (вчить знаходити в слова співрозмовника ту інформацію, що його цікавить або
здається важливою); самокритика (вчить визнавати свої помилки і провину); негативні розпитування
(стимулюють висловлювати критику на вашу адресу); саморозкриття (вчить самому зізнаватися як в
позитивних, так і в негативних сторонах свого характеру, поведінки, стилю життя); розумний компроміс (ви
можете запропонувати розумний компроміс, якщо не постраждаєте від цього); мовчання, не реагування
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(дозволяє вислухати опонента та зібратись з думками); прийом англійського профессора Сидоренка (говорити
швидко і довгими фразами – це частина моєї особистості) [4].
Проаналізувавши економічну літературу бачимо, що економісти виділяють такі наслідки конфліктів:
повна ліквідація конфронтації через взаємне примирення; зникнення конфронтації, коли один з учасників
перемагає, а інший визнає себе переможеним або коли обидві сторони програють чи задовольняють свої
домагання; послаблення конфлікту взаємними поступками; трансформація конфлікту, перехід його в змінений
або принципово новий конфлікт; поступове згасання конфлікту.
Критеріями конфліктної особистості можна вважати: неадекватну оцінку своїх можливостей і
здібностей; прагнення бути лідером завжди і скрізь при будь-яких обставинах; небажання переборювати
застарілі традиції і пізнавати нове; зайва принциповість і прямолінійність у висловленнях і судженнях;
постійний стан тривожності, агресивності, впертості, дратівливості [2].
1. О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць Менеджмент: графічна і
таблична візуалізація 2014. – 196 с. 2. https://docs.google.com/file/d/0B0N1Cpx6wIj5MEdzamR
zY3VuSHM/edit?pli=1
3.http://svitppt.com.ua/psihologiya/konflikti-ta-shlyahi-yogo-podolannya.html
4.http://evolkov.net/conflict/Volkov.E/ Volkov.E.Confl.Probl.Man.html
5. http://www.ukrreferat.com/lib/manag/
upravlinnya_personalom/13.htm
Стецька В.А
ст. гр. УП – 21
Науковий керівник – к.е.н., асист. Склярук Т.В.
КОУЧИНГ ЯК НОВА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ
Чи можливо досягти процвітання і добробуту суспільства без поліпшення життя людини, – за рахунок
самої людини, – без її зацікавленої і продуктивної діяльності? Позитивна ж відповідь на це питання
визначається, насамперед, підвищенням якістю управління на основі реалізації потреб та інтересів громадян, їх
участі в рішеннях, що стосуються їхніх власних доль. Управління – це наріжний камінь будь- якого бізнесу. Без
грамотного, кваліфікованого управління бізнесом не можна говорити про якийсь розвиток і прогрес. Команда
ефективних менеджерів була, є і буде запорукою успіху для будь-якої компанії незалежно від профілю її
діяльності. Але час пред'являє до керівників все нові й нові вимоги [1].
На сьогодні у сфері управління одним з найпопулярніших та найновіших методів вважається коучинг як
важливий інструмент впливу на результати діяльності окремих працівників і організації в цілому. Сучасне
управління в стилі коучингу - це погляд на співробітників як на стратегічний ресурс підприємства в процесі
забезпечення його конкурентоспроможності на ринку. Кожна людина, кожен працівник організації володіє
певним потенціалом, який не завжди розкривається і реалізується ним повною мірою. Тому людина працює в
півсили, втрачає мотивацію та зацікавлення до роботи, емоційна задоволеність її низька, а це негативно
позначається на індивідуальній продуктивності праці. Навіть після навчання на тренінгу чи курсах, у
працівника немає можливості реалізувати на практиці всі отримані знання та вміння. А це не тільки знижує
його мотивацію, а й нівелює корисність навчання. Використання коучингу допомагає найповніше розкрити
потенціал кожного співробітника і використовувати його в інтересах організації, застосовуючи на практиці всі
отримані в процесі навчання знання та вміння [2].
Варто зазначити, що немає однозначного трактування цієї категорії ні науковцями, ні практиками, що
зумовлює потребу в дослідженні цієї категорії. Коучинг є досить поширеним за кордоном, тому, насамперед,
проаналізуємо, що розуміють під коучингом зарубіжні науковці [3].
1. Так, Дж. Уітмор трактує коучинг як «новий стиль управління людськими ресурсами, технології якого
сприяють мобілізації внутрішніх можливостей і потенціалу, постійному вдосконаленню професіоналізму та
кваліфікації працівників, зростанню рівня їх конкурентоспроможності; він забезпечує розвиток компетентності,
спонукає до інноваційного підходу у виробничому процесі» [4].
2. Дж. Флегерті вважає, що коучинг – «це щось більше, ніж просто партнерство; в його основі лежить
підзвітність одного працівника перед іншим або застосування конкретних дисциплінарних дій, спрямованих на
зміну небажаної поведінки» [5].
3. Міжнародна Федерація Коучингу визначає коучинг як безперервне співробітництво, яке допомагає
досягнути реальних результатів в особистому та професійному житті [6].
Отже, на основі здійсненого аналізу наукових джерел, ми можемо трактувати коучинг як метод
інноваційного розвитку персоналу для розкриття потенціалу працівників, їх самоорганізації, підвищення
продуктивної діяльності та професійного зростання, що сприятиме формуванню економічної політики
управління персоналом та розвитку підприємства за рахунок якості персоналу.
Слідуючи із зазначеного, розглянемо коучинг як стиль управління, спрямований на організацію пошуку
максимально ефективних шляхів досягнення цілей підприємства та втілення їх у життя. Провідником даного
процесу виступає коуч– тренер, який допомагає розкривати трудовий потенціал і діяти в руслі обраної мети [1].
Коучинг, за умови його використання як інноваційного інструменту при управлінні персоналом, включає
в себе три унікальні компоненти:
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• синергія: персонал і коуч є партнерами, командою, що фокусуються на цілях підприємства, його
запитах, щоб досягти більше;
• структура: менеджер бере на себе більше відповідальності і дій, мислить масштабніше і завершує свої
плани завдяки професіоналізму і відповідальності коуча;
• професіоналізм: коуч знає, як допомогти керівникам приймати кращі рішення, встановлювати кращі
цілі, заробляти більше, реструктурувати професійне життя для досягнення максимуму продуктивності і
задоволеності [3].
В області практики розроблені і задіяні конкретні методичні рекомендації щодо впровадження коучингу
як соціальної технології формування мотивації та поведінки співробітників дніпропетровського представництва
американської компанії «ConocoPhillips», представництва концерну «Shell» у Києві і спільного підприємства
«Салим Петролеум Девелопмент». Соціально-економічний експеримент, проведений протягом трьох років,
дозволив скоротити тривалість виконання окремих проектів приблизно на 15%, що, в свою чергу, призвело до
загального зниження собівартості робіт на 8,3%, плинності кадрів на 38%, зростання задоволеності
співробітників організації від виконуваної роботи. Для даних організацій також розроблений комплекс
соціально-управлінських стандартів застосу- вання коучингу [1].

Тимофєєв Р. О.
ст. гр. УП – 21
Науковий керівник – к. е. н., асист. Склярук Т. В.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
При дослідженні ефективністі функціонування підприємств на ринку, неодмінно виникає питання
ефективності використання залучених ресурсів. Серед яких чи не основне місце займає трудовий ресурс –
персонал. Саме це підкреслює важливість і актуальність дослідження обраної тематики.
Для здійснення оцінки персоналу в економічній літературі представлений інструментарій системи
оцінки персоналу, який сформувався під впливом потреб вирішення практичних завдань виробничоуправлінської діяльності на основі певних методів [1, 2].
Серед методів оцінки виділяють традиційні (ефективні у великих ієрархічних організаціях, які
працюють в умовах досить стабільного зовнішнього середовища. їхніми недоліками с те, то оцінка дається
окремому працівнику без врахування цілей організації, ґрунтується на оцінці керівника, при повному
ігноруванні думки колег по роботі, підлеглих, клієнтів і т. д.; орієнтується на минуле (досягненні результати) і
не враховуються довготермінові перспективи розвитку організації і працівника) і нетрадиційні (розглядають
робочу групу (підрозділ, бригаду, колектив) і ставлять акцент на оцінку працівника його колегами і здатність
працювати в групі; оцінка окремого працівника і робочої групи проводиться з урахуванням результатів всієї
організації, і до уваги береться не тільки успішне виконання сьогоднішніх функцій, а й здібності до
професійного розвитку й освоєння нових професій і знань) [2, 3].
Для проведення більш ґрунтовного дослідження персоналу в економічній літературі виділяють цілу
систему методів, серед яких [1, 2, 3]:
- метод стандартних оцінок (суть його полягає в тому, то керівник заповнює спеціальну форму,
характеризуючи кожен аспект роботи працівника);
- метод алфавітно-числової оцінки (відповідно до неї зіставляються трудові досягнення й особисті
якості працівника);
- оцінка за результатами (оцінка персоналу розглядається як комунікаційний механізм, за допомогою
якого керівник і підлеглий зацікавлені в досягненні виробничих результатів і рівня винагород, що
задовольняють обидві сторони);
- метод вимушеного вибору (експерти вибирають із набору одну характеристику, яка найбільше
підходить даному працівнику);
- метод опису (передбачає послідовну ґрунтовну характеристику переваг і недоліків працівника і може
комбінуватись з методом вимушеного вибору);
- метод вирішальної ситуації (використовується для оцінки виконавців, ґрунтується на описі
«правильної» і «неправильної» поведінки працівника в певних ситуаціях, ці описи служать ніби еталоном для
зіставлення поведінки працівника, якого оцінюють);
- метод оцінки за шкалою (для цього будується шкала від мінімального до максимального значення з
певним інтервалом);
- метод оцінки на основі детального опису особистості (даються формулювання характеристик, і для
оцінки працівника потрібно вибрати найбільш відповідну до нього);
- метод оцінки нормативом роботи (оцінка працівника здійснюється на основі норми на роботу, яку він
виконує, в кількості, якості і часі);
- оцінка методом комітетів (складається список дій, які оцінюються як позитивно, так і негативно, на основі
зіставлення якого з вимогами до працівника або посади робиться висновок з врахуванням «ціни» досягнень);
- метод незалежних судів (не оцінка людини працівниками, які з нею незнайомі (5—7 осіб) на основі
«перехресного допиту»);
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- метод 360° (працівник оцінюється керівником, колегами і своїми підлеглими. Заповнюється загальна
та індивідуальна для кожного форма;
- метод моделювання ситуації (критерієм оцінки є здатність організувати і планувати, гнучкість, стиль
роботи, стійкість до стресів);
- метод ситуаційного інтерв'ю (претендентам дається опис однакових ситуацій, а потім ставлять
запитання щодо їх вирішення);
- метод інтерв'ю (зорієнтований на перевірку умінь правильно оцінювати і підбирати працівників);
- метод колективного обговорення кандидата на посаду (метод порівняння, коли кандидата
порівнюють з реальним працівником, якого прийнято за еталон);
- комбіновані методи (методи експертної оцінки, тестування).
Отож, оцінювання персоналу є процедурою, що здійснюється з метою виявлення ступеня
відповідальності професійних, ділових та особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів його
трудової діяльності визначеними вимогами.
1. Балабанова Л.В. Управління персоналом: Навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.:
Професіонал, 2006. – 512с. 2. Данюк В. М. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / В. М. Данюк, В. М. Петюх, С.
О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха. – К.:КНЕУ, 2004. – 398 с. 3. Ястремська О. М.
Оцінювання результатів діяльності управлінського персоналу :теоретичні та практичні аспекти : монографія
/ О.М. Ястремська. - Харків : Видавництво ХНЕУ, 2012. – 194 с.
Телюк К.Б.
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Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ
Конфлікт - відсутність згоди між двома або більше сторонами, які можуть бути фізичними особами або
групами. Кожна сторона робить все можливе, аби була прийнята її точка зору і заважає іншій стороні робити те
саме [1].
У свідомості людей конфлікт найчастіше порівнюється з агресією, суперечками, погрозами тощо. На
жаль, конфлікт не завжди може бути позитивним. В більшості випадків він може бути перешкодою
щодозадоволення потреб індивідуума і досягнення цілей організації. Наприклад, якщо в колективі є людина,
схильна до суперечок, то інші члени колективу можуть поділяти погляди цієї людини, щоб не вступати в
суперечку і уникнути конфлікту.
Всі конфлікти пов’язані методами управління ними. Поняття “управління ” трактується як діяльність з
вирішення конфліктів заради тих цілей і завдань. Керівник покликаний вирішувати приватні конфлікти що
виникають між підрозділами, між управлінцями і працівниками, між виробниками і споживачами продукції,
виробниками та постачальниками вихідних матеріалів.
Дослідження конфлікту і пошук його причини вважається однією з найважливіших стадій управління
конфліктом в колективі. Будь-яким практичним діям передує аналіз конфліктної ситуації,який передбачає:
Виявлення сутності суперечностей, визначення не тільки приводу ,а й причин,які нерідко маскуються
учасниками конфлікту;
Розв’язання конфліктної ситуації та проведення роботи щодо шляхів її усунення;
З'ясування інтересів і цілей учасників конфлікту, їхніх позицій (цілі можуть бути не суперечливими, але
тлумачитися по-різному);
Визначити, чи конфлікт пов'язаний із рисами особистого характеру, чи з вирішенням колективних
завдань або виконанням обов'язків;
Здійснити оцінку можливих результатів і наслідків протидії та пошук альтернативних варіантів
досягнення мети;
Зробити висновок та запропонувати заходи спрямовані на поліпшення цього процесу [3].
Наступним етапом є пошук шляхів розв’язання конфлікту, насамперед потрібно:
а) повністю припинити конфлікт та досягнути взаємного примирення сторін;
б) знайти компроміс — часткове задоволення домагань обох сторін і взаємних поступок, що приведе до
взаємного виграшу;
в) визначити шляхи вирішення конфлікту;
г) покарати винуватців конфлікту;
д) організаційно припинити конфлікт (адміністративна заборона продовження конфлікту, звільнення
ініціаторів конфлікту з посади тощо, але при вирішенні конфлікту важливо не допускати виникнення
екстремальних ситуацій) [2].
Існує два основних типи вирішення конфлікту:
Авторитарний тип - коли вирішення конфлікту здійснюється шляхом застосування владних
повноважень. Основна перевага авторитарного типу вирішення конфлікту полягає в тому, що при його
використанні економиться час, а недоліком є те, що конфлікт при цьому не вирішується повністю, а причини
його не усуваються і тому можливе його повернення.
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Партнерський тип – коли застосовуються конструктивні способи. Партнерський тип конфлікту також має
свої переваги. Він ближче до реального вирішення проблем і дозволяє знайти об'єднувальні чинники, тобто
задовольнити (можливо, не завжди повністю) інтереси сторін [4].
Отже, з усього вище сказаного можна зробити висновок, що в кожній організації дуже важливо прагнути
до швидкого і повного вирішення конфліктів, інакше вони можуть стати постійними. Велике значення при
цьому відіграє загальна атмосфера в колективі, міжособистісні відносини членів колективу, а також вміння
обирати найбільш результативні способи вирішення конфліктів - це одне з найперших завдань керівника
організації. Адже, ефективно управляти - це вміння створювати таку атмосферу, в якій з мінімальними
втратами реалізовувалися б поставлені перед організацією завдання.
1. Кибанов А.Я. Основи управління персоналом: підручник для студентів вузів, що навч. по спец.
"Менеджмент організації", "Управління персоналом" / А.Я. Кибанов. - М.: Инфра-М, 2005. - 304с. - (Вища
освіта). 2)Кафідов В.В. Управління персоналом: навчально-практичний посібник / В.В. Кафідов. - М.:
Академічний проспект, 2003. - 144с. - (Gaudeamus). 3) Романенко І.В. Управління персоналом: конспект лекцій
/ І.В. Романенко. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2006. - 64с. 4) Співак В.А. Управління персоналом: практикум
з курсу / В.А. Співак. - СПб.: ІВЕСЕП, "Знання", 2004. - 144с.
Турко О.
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РОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ У ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
Сучасні тенденції розвитку, які проникають в усі сфери діяльності, змушують роботодавців
прискіпливіше оцінювати людський капітал, який є найбільшою цінністю у будь-якій організації. Процес
розвитку персоналу повинен бути цілеспрямованим, адже саме від рівня підготовки і професіоналізму
працівників залежить раціональне використання усіх інших ресурсів.
Оцінювання персоналу - це процедура, яка здійснюється з метою виявлення ступеня відповідності
ділових, професійних та особистих якостей працівника, а також кількісних і якісних результатів його трудової
діяльності визначеним вимогам [2, с. 4].
Дугласом Мак-Грегором було сформульовано три основні цілі оцінювання персоналу, відображено на рис. 1
Мотиваційна - передбачає взаємозв'язок
морального заохочення і матеріальної
винагороди і таким чином стимулює
працівників на покращення діяльності ,
набуття нових професійних навиків.

Цілі
оцінювання
персоналу

Інформативна - полягає у
забезпеченні керівників усіх
рівнів управління необхідними
даними про роботу своїх
підлеглих, здобутки і недоліки

Адміністративна - полягає у прийнятті
кадрових рішень на об'єктивній і
регулярній основі: підвищення по
службі, пере-підготовка та
перекваліфікація, переведення на іншу
роботу, заохочення або покарання.

Рис.1 Цілі оцінювання персоналу [3, с 42-50]
Об’єднавши наявну сукупність цілей і напрямків проведення оцінки персоналу, виділяють основну покращення управління діяльністю організації.
Якщо трактувати процес - оцінювання, як визначення професійних і особистих якостей працівників, в
залежності від їх функціональних обов’язків і цілей підприємства, за встановленими критеріями, то роботодавці
отримують можливість: визначати рівень компетентності спеціалістів; проводити ефективний підбір потрібних
спеціалістів; розробити ефективну систему мотивації трудової діяльності; визначити рівень задоволення і
зацікавленості працівників в організації; вивчати специфіку міжособистісних відносин і психологічний клімат у
колективі; здійснювати перестановку кадрів з врахуванням компетентності і потенціалу працівників;
раціоналізувати методи роботи з персоналом; володіти інформацію про ефективність роботи працівників, їх
потреби і пріоритети в навчанні та підвищенні кваліфікації, причини неефективної роботи окремих спеціалістів,
потенційні можливості спеціалістів і перспективи їх росту, шляхи удосконалення організації праці [4, с. 29-35].
Оцінка персоналу виконує дві основні функції: орієнтуючу й стимулюючу.
Орієнтуюча виявляється в тому, що кожна людина через оцінку з боку суспільства та за допомогою
самооцінки усвідомлює себе, свій стан і поведінку, отримує можливість визначити напрямки і способи
подальшої діяльності.
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Стимулююча проявляється тим, що породжує в людини переживання успіху чи невдачі, підтверджуючи
правильність чи неправильність вибраної поведінки, спонукає людину до діяльності в певному напрямку [1, с. 390].
Отже, оцінювання персоналу є надзвичайно важливим для підприємства, яке зорієнтоване на
довготривалу діяльність. Підприємці повинні аналізувати наслідки роботи окремих підлеглих і забезпечувати
зворотній зв'язок, адже працівник має знати, як оцінюються результати його діяльності, зрозуміти усі недоліки і
врахувати їх при виконанні аналогічних функцій у майбутньому. На мою думку, оцінка повинна розглядатись
відкрито, повинні обговорюватися досягнення працівника та вибиратися шляхи покращення його діяльності.
Працівники мають знати, які помилки були з їхньої вини, а які залежать від внутрішніх умов підприємства. Це
дозволяє скорегувати як поведінку працівників, так і умови їх роботи. Не менш важливим є стимулювання
підлеглих за належне виконання завдань, забезпечення кар’єрного росту і просування по службі.
Усі ми повинні пам’ятати слова Генрі Форда: «Наші кращі працівники самі створюють собі місце.» і
розуміти, що усе залежить від нас, від рівня нашого розвитку, наявних навиків, бажання до самовдосконалення.
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3. Грішнова, О.А. Оцінювання персоналу: сучасні підходи до забезпечення ефективності / О.А. Грішнова //
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СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Час невпинно іде а разом з ним зростають вимоги до підвищення кваліфікації працівників, так як
змінюються технології, стилі керівництва, а також методи введення бізнесу. Сьогодні великою необхідністю є
підвищення кадрового потенціалу підприємства. Сучасний бізнес це не тільки машини і механізми, а це також
люди, що повинні працювати в тісному контакті, бути готовими до генерацыъ і реалізації нових ідей.
Для того щоб забезпечити сприятливу взаємодію людей у ході рішення складних технічних і виробничих
завдань, вони повинні проявляти велику зацікавленість в кінцевому результаті а також мати велику свідомість
по відношенні до роботи. Саме кадровий потенціал, а не виробництво, устаткування і виробничі запаси є
фундаментом конкурентноздатності, економічного росту й ефективності.
Кaдрoвий пoтенціал – це трудові можливості підприємства, здатність персоналу до генерування ідей,
створення нової продукції, його освітній, кваліфікаційний рівень, психофізіологічні характеристики і
мотиваційний потенціал. Для того аби охарактеризувати кадровий потенціал виділяються такі кількісні та
якісні показники.
До кількісних показників відносяться такі: професійно-кваліфікаційний склад кадрів; середній вік
працівників; статевий склад; стаж роботи на підприємстві в цілому і на певній посаді; чисельність працівників;
рівень заміщення посад.
До якісних відносяться індивідуально-кваліфікаційний професійні характеристики кожного працівника;
індивідуальні професійні характеристики : професійний досвід, соціально-психологічні особливості,
конкурентоспроможність працівника; дружність колективу, соціально-психологічний клімат.
Для того, щоб визначити шляхи підвищення використання кадрового потенціалу потрібно мати детальну
характеристику персоналу, проаналізувати кожного із працівників та відповідність кваліфікації до посади.
Виділяють основні шляхи покращення кадрового потенціалу:
– підвищення ефективної кадрової роботи, тобто покращення укомплектованість штату, раціональний
рух кадрів, ефективна система ротації кадрів, підвищення культурно-професійної кваліфікації персоналу
підприємства;
– покращення показників продуктивності та ефективності праці – формування завдяки моральними і
соціальними засобами стимулювання праці;
– застосування матеріальних та моральних стимулів стимулювання;
– підвищення трудового потенціалу шляхом навчання та підвищення кваліфікації персоналу, залучення
нових висококваліфікованих спеціалістів і процес виробництва;
– застосування соціальних факторів стимулювання праці, створення позитивної атмосфери , мінімізація
конфліктних ситуацій у робочому процесі між групами, а також створення усіх умов, що сприятимуь прояву
великої креативності і інтелекту працівника.
З огляду на це вважаю що, підприємці повинні бути сфокусовані на формування якісного складу
персоналу підприємства, його стабілізацію та життєздатний розвиток, ефективну мотивацію і формування у
працівників бажання до розвитку бізнесу у якому вони задіяні .
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Узагальнюючи, треба сказати, що підвищенння кадрового потенціалу складна справа,задля якої потрібно
постійно іти в ногу з часом, розробляти нові системи мотивації праці та результативності персоналу.
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ЛІДЕРСТВО ТА КЕРІВНИЦТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
Мистецтво управління людьми найважче із всіх мистецтв. З цим поняттями зустрічається майже кожен,
хто в якій-небудь мірі знаходився в колективі. Лідерство і керівництво – два основні поняття, з якими пов’язане
ефективне управління організаціями. Керівництво – це формальна владна позиція, яка не має відношення до
особистих якостей людей. Лідерство – комплексне поняття, яке включає в себе декілька складових: асоціація з
людськими якостями та результат діяльності людини.
Для управління важливе і керівництво, і лідерство. Лідер важливий тому, що він постійно функціонує на
фоні стосунків в групі, що постійно змінюються, здійснюючи постійний вплив на людей. Неофіційний лідер
успішно багато в чому допомагає керівнику, успішно доповнюючи його роботу.
Найбільш бажаним поєднанням в практиці управління є поєднання в одній особі лідера та керівника.
Хоча дуже часто ці особи не збігаються. Лідер– це символ згуртованості і взірець поведінки групи. Він
висувається, як правило знизу, переважно стихійно і приймається послідовниками. Аналіз природи лідерства
показує, що воно витікає з певних потреб людей та їх об’єднань, які і викликані задовольняти лідери.
Отже, лідерство і керівництво – два різних поняття. Дослідження показують, що значна група керівників
у багато в чому володіє лідерськими якостями. Також існує розбіжність між формальним лідерством – коли
вплив йде від офіційного положення в організації і справжнім лідером – коли вплив їде від визнання іншими
особистої переваги лідера.
Лідерство – психологічна характеристика поведінки окремих членів групи, а керівництво – це соціальна
характеристика стосунків в групі, і в першу чергу з точки зору розподілу ролей управління і підпорядкування.
На відміну від лідерства керівництво виступає як регламентований суспільством правовий процес. Однак, не
дивлячись на розбіжності, і лідер, і керівник, мають справу з одним і тим же типом проблем, пов’язаних зі
стимулюванням персоналу організації, націленням його на вирішення певних завдань.
Лідер впливає на людей і вселяє ентузіазм в працівників, передаючи їм своє бачення майбутнього і
допомагаючи їм адаптуватися до нового, пройти етап змін. Феномен лідерства коріниться в самій природі
людини і суспільства. Явища, у багато в чому схоже з лідерством зустрічаються в середовищі тварин, що ведуть
колективний, стадний спосіб життя.
В економічній літературі прийнято розрізняти поняття лідера як формального і неформального. Процес
впливу через здібності і вміння чи інші ресурси, необхідні людям, отримав назву неформального лідерства. В
цьому випадку вплив виходить із визнання іншими особистої переваги лідера. Формальне лідерство – це процес
впливу на людей з позиції посади, офіціального положення в організації. Формальний лідер має підтримку у
вигляді делегованих йому офіційних повноважень і зазвичай діє у відведений йому конкретній функціональній
області. Неформальний лідер висувається за рахунок своїх здібностей, здійснює вплив на інших завдяки своїм
діловим та особистим якостям.
Безсумнівно, робота організації, досягнення поставлених нею цілей, морально-психологічний клімат в
ній у багато в чому – результат вмілого чи невмілого керівництва.
Отже, сучасна наука приділяє достатньо уваги питання лідерства та керівництва в організації. Можна
зробити висновок, про те що як лідер, так і керівник є частково пусковими механізмами діяльності. Це не є
тотожні поняття. Лідером стає та особа, яка володіє певним набором моральних, ділових, організаторських
характеристик, а керівник – це та особа, яка має закріплені права впливу на людей на папері. Зрозуміло, що
ідеальним є поєднання цього в одній людині, але таке буває рідко. Саме тому, у кожній компанії має
проводитись робота, яка би визначала і виділяла у людей лідерські якості, щоб такі люди займали керівні
посади, бо це лише сприятиме підвищенню показників ефективності в організації.
1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Уапрвлыння персоналом. Підручник.– К.: Центр учбової літератури,
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РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ ПЕРСОНАЛУ ПРИ РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ
Мотивація – процес спонукання людей до праці, який передбачає використання мотивів поведінки
людини для досягнення особистих цілей чи цілей організації [1, с.360]. Це основний засіб забезпечення
оптимального використання трудових ресурсів та мобілізації кадрового потенціалу [2]. Мотивований персонал запорука успішної роботи і розвитку компанії.
Часто використовують матеріальну мотивацію (посадові оклади, премії). Працювати задурно не буде
ніхто, але й керівники не можуть оплачувати працю не за її вартістю. Уміло використовуючи нематеріальну
мотивацію, роботодавець може з мінімальними витратами для себе домогтися від персоналу кращих
результатів [3]. Адже не завжди щастя ховається на дні конверта з грошима, багато власників
високооплачуваних професій страждають, через те, що їх недооцінили, чи не зрозуміли.
Відомим є те наскільки престижною була робота на підприємствах Форда, попри те, що працівники
часом не мали перспектив кар’єрного росту і отримували мінімальну заробітну плату. Імідж престижного
роботодавця Форд здобув шляхом введення медичного обслуговування та соціального страхування, побудови
недорогих будинків для працівників та економічного стимулювання навчання суміжним професіям.
У 20-30-х роках минулого століття Елтон Мейо проводив психологічні експерименти на промисловому
виробництві, які стосувалися мотивації персоналу. В результаті було виявлено, що продуктивність праці зросла
через те, що до працівників проявили увагу. У 60-70-х роках покрасуватися на дошці пошани було мрією
кожного радянського працівника, що рівносильне сучасному потраплянню на обкладинку журналу «Forbs».
Сьогодні, популярною стала нав'язлива корпоративна культура. Але якщо на підприємстві панує нагнітаюча
атмосфера, то насильницькі корпоративи не врятують. Отож, для того щоб правильно обрати спосіб мотивації
потрібно визначити потребу працівника.
У 1943р. Абрахам Маслоу опублікував роботу «Теорія мотивації людини», де описав п'ять рівнів
основних потреб людини. Він стверджував, що перш ніж перейти на наступний рівень, потрібно повністю
задовольнити поточний. Проте, піраміда Маслоу занадто спрощує мотивацію людей, вона не враховує багатьох
тонкощів: люди відчувають потреби на різних рівнях, їх порядок може довільно змінюватися, а окремі потреби
можуть і зовсім зникнути. Сам Маслоу вважав, що стандартизованої ієрархії потреб існувати не може, так як це
залежить від індивідуальних особливостей людини. Тому використання піраміди Маслоу в якості наукової бази
в менеджменті, в більшості не дає потрібних результатів.
Для успіху діяльності працівників їх слід «підгодовувати» прийомами мотивації, але для того, щоб це
було успішним – потрібно досліджувати кожного працівника, визначати його піраміду потреб. Різноманітність
потреб людини обумовлює і різноманіття мотивів поведінки та діяльності: одні мотиви досить часто
актуалізуються та здійснюють значний вплив на поведінку людини, інші діють лише за певних обставин [4].
Я спробувала підібрати систему мотивації для 10-ти осіб – студентів НУ «ЛП». З огляду на те, що
потреби людини тісно пов’язані з емоціями, я провела опитування на базі анкети з 60-ти запитань, основу якої
складає тест на визначення індивідуальних потреб працівника, розроблений за мотивами емпіричної
класифікації потреб та емоцій Бориса Додонова. Під час опрацювання анкет я склала особисті піраміди потреб
кожного респондента, обрала способи мотивації для них, а також єдину піраміду потреб та програму мотивації
для цього колективу. Піраміда складається з 10 груп потреб: альтруїзм, гедонізм, праксичність, романтизм,
гностичність, акізитивізм, глоричніст, ругнічність, естетичність та комунікабельність.
У респондентів було виявлено потреби гностичності, праксичності та гедонізму і занижена потреба у
матеріальних благах. Для цих працівників мало важливою є популярність. Найважливішим є можливість
здобувати нові знання, досягати поставлених цілей, виконувати динамічну роботу та перебувати у
комфортному місці праці. Отож, найкращою мотивацією для цього колективу працівників буде: корпоративне
навчання, спорудження бібліотеки та комфортного офісу (з кухнею, зоною для відпочинку).
Так, звичайно, змагатися з її величністю зарплатою в потужності мотивації навряд чи зможуть всякі
нематеріальні нагороди та заохочення. Але керівнику завжди слід пам'ятати, що люди приходять на роботу
зазвичай заради грошей і кар'єри, а йдуть від рутини і поганого керівництва.
1.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; пер.
с англ. – M. : Дело, 2000. – 704 с. 2. Богацька Н. М., Демчук І. О. Значення мотивації праці персоналу для
досягнення цілей підприємства // Регіональна економіка. – 2009. –№6. – С.11-17. 3. Васюренко О. В. Персонал
банку в умовах конкурентного середовища: мотивація та стимулювання: зб. наук. праць / О. В. Васюренко //
Вісник Університету банківської справи Національного банку України / Університет банківської справи НБУ. –
К., 2008. – Вип. 1. – С. 127–132. 4.Менеджмент в АПК / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. Кочетова и др. –
М. :Колос, 2007. – 424 с. 5.Форд Г. Моє життя, мої досягнення. Сьогодні й завтра / Г. Форд. - М.: АСТ, 2005.
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- 340 с. 6.Кравченко А.И. Концепции человеческих отношений. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 257 с. 7.Маслоу А.
Мотивація і особистість/ А. Маслоу. - СПб., 2002. - 480 с. 8. Додонов Б. И. Потребности, отношения и
направленность личности // Вопросы психологии. — 1973. — № 1. — С. 18-28. 9. Додонов Б. И. Классификация
эмоций при исследовании эмоциональной направленности личности // Вопросы психологии. — 1975. — № 6. —
С. 21-33.

Якимець Д.-І.І
ст. гр. МЕ–21
Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Персонал підприємства є ключовим ресурсом у будь - якому бізнесі. Успіх підприємства залежить від
використання трудових ресурсів, тобто персоналу. Тому в малих організаціях виникає проблема в підтримці
високого рівня управління та чіткої організації роботи персоналу.
Здебільшого дослідження управління персоналом здійснюється на
великих підприємствах,
транснаціональних корпораціях, у яких присутні кадрові служби, що реалізують кадровий менеджмент в організації.
На малих підприємствах керівники здебільшого використовують певний стиль керівництва та індивідуальний підхід
до працівників. У цій сфері не завжди доцільно застосовувати системи управління для великих підприємств.
Доводиться змінювати систему та підлаштовувати її під мале підприємство та її сферу праці.
Наголошую, що з кожним роком зайнятість населення у сфері малого бізнесу зростає та створюється
чимало нових невеликих підприємств
Малі підприємства мають різні обмеження, зокрема такими можуть бути обмежені фінансові ресурси.
Згідно із цим ці організації не мають повноцінного відділу кадрів, який би здійснював правильну кадрову
політику. Тому найбільше навантаження при управлінні персоналом припадає на керівника або працівника,
якому доручили цю роботу. При неправильному управлінні персоналом для підприємства може настати період
економічного спаду, а найгірше що може бути – це банкрутство, тому вимагається високий професіоналізм в
управлінні персоналом, навички використання сучасних технологій оптимізації людського потенціалу та
мінімізації її обмежень для підвищення конкурентоспроможності та розвитку підприємства.
У сфері малого бізнесу застосовується система неофіційних установок, тому що, як правило у такому
бізнесі відсутні посадові інструкції. Тому кожен керівник шукає індивідуальний підхід до кожного працівника
та до ситуації яка склалась на підприємстві. З одного боку це добре, а з іншого можуть виникати конфлікти ,
прояви особистих симпатій та антипатій.
Також можна підкреслити відсутність багаторівневої організаційної структури. Це призводить до того, що у
працівників відсутній кар’єрний ріст та ускладнюються функціональні обов’язки. Проте у цьому є кілька плюсів, що
стосуються працівника(зростання професіоналізму, збільшення заробітної плати). Тому керівникові важче утримати
цього працівника на посаді, який хоче кар’єрного росту. І це призводить до нестабільності та плинності кадрів.
У малих підприємствах відсутня масовість. Кожен працівник має власний досвід та компетенції у своїй
справі. Відповідно в таких організаціях відсутня велика кількість працівників.
Велика кількість працівників прагне до соціальної захищеності. На малих підприємствах такого немає, все
залежить від керівника. Тому він повинен так управляти персоналом, щоб працівники якісно працювали та не
звільнялися. Керівник повинен надавати щорічні відпустки, проводити різні навчання з підвищення кваліфікації,
повністю або частково оплачуючи їх та не примушувати співробітників до праці без оплати лікарняних.
Однією з головних проблем невеликих підприємств є мала забезпеченість висококваліфікованих
працівників, оскільки вони потребують високої заробітної платні та кар’єрного росту, що не може бути
відтворено
на малих підприємствах. Проте, існують такі чинники, які забезпечать залучення
висококваліфікованих працівників, а саме:
− місце розташування підприємства;
− швидкість прийняття управлінських рішень;
− швидші вирішення проблем через тісні ділові зв’язки між роботодавцем і персоналом;
− вчасне винагородження працівників при досягненні певних цілей та виконанні поставлених завдань ;
− підвищення заробітної платні ;
− можливість реалізації власних ідей.
Не все з перерахованого можна застосувати для малого підприємства, але багато що може бути
використано керівником. На малих підприємствах в більшості існує система неправових трудових відносин
(найм без оформлення трудового контракту), що є вигідними для керівника, тому що це дає можливість
активно впливати на працівника для досягнення певних цілей.
Отже, весь процес управління персоналом в сфері малого бізнесу залежить від самого керівника, який
керує всім процесом та запобігає шкідливих для підприємства ситуацій, створює свою систему управління
персоналом, відмінну від системи у великих організаціях.
1. Менеджмент малого бизнеса: Учебник / Под ред. проф. М.М. Максимцова и проф. В. Я. Горфинкеля. −
М.: Вуз. ученик, 2007.− 269 с. 2. Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Л. І. Федулової. −К.: Либідь,
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2003. − 448 с. 3. Максімцова М.М., Горфінкеля В.Я.. Менеджмент малого бізнесу. м.: вузівський підручник. 269 с., 2007. 4. Управління персоналом [Електронний ресурс] // Наукове фахове видання "Ефективна
економіка". – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1370.
Ярошенко В.В.
ст.гр.МЕ-24
Науковий керівник – асист. Космина Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В КОЛЕКТИВІ
Процес керівництва будь-якою організацією часто супроводжується конфліктами між окремими
виконавцями та у колективах, а також стресами працівників. Конфлікти, різні за значимістю та наслідками,
супроводжують будь-яку трудову діяльність. Деякі з них розв’язуються миттєво, деякі стають затяжними та
небезпечними, інші вимагають стороннього втручання. Кожен керівник повинен володіти знаннями щодо
сутності, особливостей перебігу та можливих наслідків конфліктів, уміти усувати їх негативний вплив.
Проблема вивчення та аналізу конфліктних ситуацій в організаціях широко досліджується науковцями ,
проте залишається актуальною і на сьогодні.
Попередження конфлікту вимагає від керівника вміння управляти процесом вирішення конфліктної
ситуації до того моменту, як вона переросте у відкрите протиборство.[1]
Управління конфліктом — це здатність керівника побачити конфліктну ситуацію, осмислити її та
здійснити попереджувальні дії щодо її вирішення. Управління конфліктом як сфера діяльності керівника має
такі стадії:
- сприйняття конфлікту та первинна оцінка ситуації;
- дослідження конфлікту та визначення його причин;
- пошук шляхів вирішення конфлікту; [3]
- здійснення організаційних заходів, спрямованих на подолання конфлікту.
При оцінюванні управління конфліктами в організації, я застосовувала методику «Картографії
конфлікту», сутність якої полягає у послідовному заповненні "карти" конфлікту розробленої X. Корнеліусом і
Ш. Фейр, поділеної на кілька секторів. Керівникові, який застосовує цю методику необхідно визначити
проблему конфлікту в загальних рисах; з’ясувати, хто залучений до конфлікту ( залученими можуть бути
окремі співробітники, групи, відділи або навіть організації);визначити справжні потреби і побоювання кожного
із учасників конфлікту.
На мою думку, застосування саме цієї методики дозволить керуючому обмежити дискусію певними
формальними рамками, що значно допоможе уникнути надмірного прояву емоцій, тому що під час складання
карти люди можуть стримувати себе. Також буде створена можливість спільного обговорення проблеми,
висловлення людям вимог і побажань , які потребуються від них. «Картографія конфлікту» допоможе створити
атмосферу емпатії, а саме можливості бачити проблему очима інших і визнати думку людей, які раніше
вважали, що їх не зрозуміли. За допомогою цієї методики керівник зможе вибрати нові шляхи вирішення
конфлікту, з’ясувати як власну точку зору, так і точку зору інших. [2]
Керівник повинен завжди пам’ятати, що проблема виявлення причин виникнення конфліктів посідає
ключове місце в пошуку шляхів їх запобігання й конструктивного розв’язання. Без знання рушійних сил
розвитку конфліктів важко забезпечити ефективний регулювальний вплив.
Отже, проводячи структурний аналіз, а саме, виділення об’єктивних (об’єкт і предмет конфлікту,
проблему, інцидент, умови протікання) і суб’єктивних (мотиви, потреби, мета, позиції, інтереси й цінності
учасників) складових конфлікту та застосування методики « Картографії конфлікту» дозволить керівникові
проаналізувати та діагностувати проблеми, які виникли в управлінні. Подібний ряд дій варто вважати
необхідною процедурою, що дозволяє правильно виявити заходи для врегулювання конфлікту на конкретній
стадії його розвитку.
1. Кузьмін О.Є, Мельник О.Г : Навчальний посібник ,теоретичні та прикладні засади менеджменту –
Львів 2003р. 2. Вінник О. Корпоративні конфлікти: поняття, види,правові механізми попередження і
розв’язання //Українське комерційне право. - 2006. 3. Войцихова А. Психологія конфлікту та шляхи його
розв’язання. Природа та соціальна роль конфлікту. Причини конфлікту //Психологічна газета. - 2006.
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КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Антоневська А. В.
гр. ЕП-41
Науковий керівник - к.е.н., доц. Кривцун І. М.
ПЕРСПЕКТИВИ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ
Швидкий темп розвитку НТП та нові інформаційні технології справляють істотний вплив на загальну
оцінку привабливості банку. Розвиток у умовах конкуренції, прагнення залучити як найбільшу аудиторію
клієнтів змушує комерційні банки виступати ініціаторами новітніх процесів.
За таких умов впровадження інновацій для вітчизняних комерційних банків є не тільки критерієм
оцінювання конкурентоспроможності, а й умовою виживання на ринку [1]. Саме тому, дослідження перспектив
розвитку новітніх послуг банку є актуальною темою для досліджень.
Якщо раніше банки обмежувались депозитними, кредитними та касово-розрахунковими послугами, то,
починаючи з 80-х років XX ст., починають впроваджуватись елементи новітніх послуг, або, так званий,
віддалений банкінг. Це дає змогу розширити коло послуг комерційних банків та клієнтів та визначити
пріоритетність їх розвитку з точки зору економічних перспектив.
Отже, комерційним банкам необхідно запроваджувати новітні послуги як для забезпечення переваг в
конкуренції, так і для власного фінансового розвитку.
На сьогодні виділяють чотири основних різновиди віддаленого банкінгу: телефонний банкінг,
відеобанкінг, Інтернет-банкінг, РС-банкінг.
Використання банкінгу несе вагомі переваги як банку, так і клієнтам: зменшення часу обслуговування
клієнтів, можливість клієнтів управляти своїми операціями, полегшення роботи працівників комерційного
банку, забезпечення переваг над конкурентами та інші.
Можна продовжувати перераховувати переваги, але варто звернути увагу і на недоліки .
Основні переваги й недоліки банкінгу відображені в табл. 1.
Таблиця 1
Переваги й недоліки банкінгу
−
−
−
−
−
−
−

Переваги
психологічні умови почуття комфорту і безпеки;
можливість клієнту самостійно здійснювати певні
операції;
розширення кола клієнтів;
наявність інформаційного сервісу;
можливість контролювати стан і витрати за своїми
банківськими продуктами;
можливість контролювати стан і витрати за своїми
банківськими продуктами;
можливість оплатити комунальні платежі.

Недоліки
− значні матеріальні витрати на забезпечення інновацій ;
− незручність та інтуїтивна незрозумілість банкінгу для
клієнта ;
− наявність шахраїв;
− можливість взлому системи;
− недосконалість платіжної системи;
− можливість втратити свої збереження.

Клієнт переважно використовує банк як інструмент отримання заробітної плати на свою картку. Багато
користувачів, все ще не довіряючи платіжним карткам, роздруковують квитанцію і йдуть до найближчого
відділення банку, терміналів оплати або ощадкас.
Загалом можна стверджувати, що інтернет-банкінг багато в чому полегшує життя людей і має
перспективи розвитку. І, в більшій мірі, це відноситься не до розробки нових послуг, а до вдосконалення
існуючих. Адже, нажаль, в цій сфері ще є над чим працювати.
1. Босак О. В. Інноваційна діяльність як основний чинник підвищення конкурентоспроможності банку /
О. В. Босак // Економіка, планування і управління галузі : Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. –
С. 131–136.2.Українська правда // [Електроний ресурс] /: http://www.epravda.com.ua/.3.Науковий блог НаУ
«Острозька Академія» /[Електронний ресурс]: http://naub.oa.edu.ua/2014/perspektyvy-rozvytku-novitnih-posluhkomertsijnyh-bankiv-ukrajiny/.
Антоневська А.В.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Гудзь О.І.
ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ГНУЧКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У сучасних економічних умовах, коли на ринку підприємство може зіткнутись з рядом непередбачуваних
ситуацій, важливе місце займає здатність підприємства оперативно реагувати на зміни зовнішнього та
внутрішнього середовища. Одним з основних елементів, який впливає на конкурентоспроможність підприємства, є
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стратегічна гнучкість. Питання стратегічної гнучкості на даний час є маловивченим, тому подальше вивчення і
дослідження цього питання може призвести до покращення діяльності підприємства. Саме тому, на
сьогоднішній день, є актуальним дослідження даного питання.
Гнучкість – це здатність об’єкта пристосовуватись до певних змін. Існує доволі багато визначень поняття
«стратегічної гнучкості». Найбільш укрупнено можна охарактеризувати стратегічну гнучкість як здатність
підприємства швидко і з мінімальними втратами адаптуватись до несподіваних та непередбачуваних впливів
зовнішнього середовища [1, с.297].
Основна мета стратегічної гнучкості – підтримати внутрішню і зовнішню структури підприємства так,
щоб зміни у середовищі призводили до набуття додаткових можливостей і зменшували втрати підприємства.
Вона стимулює розвиток підприємства, розробку нових напрямів діяльності, пошук інноваційних вирішень
проблемних ситуацій.
Гнучкі підприємства є конкурентоспроможними, вони більш стійкі до коливань економіки. Стратегічна
гнучкість «значною мірою є ключовим елементом сучасної конкуренції» [2, с.9].
У науковій літературі виділяють два види стратегічної гнучкості – зовнішню та внутрішню [1, с.297].
Зовнішня стратегічна гнучкість полягає у тому, що обираються певні стратегічні зони господарювання,
зони стратегічних ресурсів та групи стратегічного впливу, що залежать від різних технологій і, зокрема,
суттєвий вплив здійснюють політичні, економічні та соціальні умови. Як наслідок, негативні чинники, які
діятимуть на одну зону, не впливатимуть на іншу.
Внутрішня стратегічна гнучкість базується на тому, що шляхом збалансування, ресурси підприємства
можуть швидко переходити з однієї стратегічної зони до іншої. Внутрішня гнучкість забезпечується за рахунок
властивостей технологій, які повинні легко адаптуватись до нових умов. Це необхідно для того щоб швидко
переорієнтуватись на виготовлення та випуск нових видів продукції. Звісно, для цього необхідно залучити
висококваліфікований персонал, який при необхідності міг би швидко переорієнтуватися на інший вид
діяльності. Також важливим є залучення матеріальних ресурсів, які дадуть підприємству можливість
налагодити постійний режим праці у новому напрямку.
Варто зазначити, що підприємства, для яких характерна стратегічна гнучкість, є здебільшого
інноваційними. Для них характерна гнучка організаційна структура матричного типу [2, с.00]. Спираючись на
певні знання, навички та вміння, підприємство може змінити своє становище на ринку. І, як показує практика,
найкраще це вдається підприємствам, які мають гнучку структуру і можуть пристосовуватись до змін
зовнішнього і внутрішнього середовища.
1. Зайцева О.І. Використання концепції стратегічної гнучкості при формуванні організаційноекономічного механізму підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах ринкової
самоорганізації [Електроний ресурс] / О.І. Зайцева // Моделювання регіональної економіки: зб. наук. пр. – 2013.
– №1 (21). – С. 295-302. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Modre_2013_1_30.pdf. 2. Кримська Л.О.
Ключові компетенції як основа стратегічної гнучкості підприємства [Електроний ресурс] / Л.О. Кримська,
О.В. Бєляєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 5. – С. 8-12. – Режим
доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2014_5_4.pdf.
Барляк Д.В.
гр. ЕП-43
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кривцун І.М.
КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Комерційні банки виступають насамперед як кредитні інститути, які, з одного боку, залучають
тимчасово вільні кошти, а з другого - задовольняють за рахунок цих залучених коштів кредитні потреби
підприємств, установ та населення.
Кредитна діяльність комерційних банків полягає в проведенні комплексу дій, що пов'язані із наданням та
погашенням банківських позичок. Ця кредитна діяльність має відповідати певним вимогам і умовам, здійснюється
відповідно до принципів строковості, цільового характеру, забезпеченості та платності кредиту.[1, с. 54-56]
Надання позичок передбачає додержання комерційним банком діючого законодавства, економічних
нормативів регулювання банківської діяльності та вимог НБУ стосовно формування обов'язкових, страхових і
резервних фондів.
Комерційний банк надає позички всім суб'єктам господарювання незалежно від форми власності чи від того,
що позичальник є юридичною, зареєстрованою як суб'єкт підприємництва, чи фізичною особою, надаються кредити
тільки в межах наявних ресурсів, якими володіє банк. У разі надання великого кредиту (такого, що перевищує 10%
власного капіталу) комерційний банк у кожному такому випадку повинен сповіщати про це НБУ. Загальний розмір
кредитів, наданих банком усім позичальникам, з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку, не повинен
перевищувати восьмикратного розміру власних коштів банку. [3, 40-45 с., 72 с]
Підставою для надання кредиту є укладена між комерційним банком та позичальником угода. Ця угода має
спиратися на комерційні засади діяльності банку та враховувати оцінку фінансового стану й кредитоспроможності
позичальника, має бути чітко зафіксована мета, сума, строк, форма видачі та погашення кредиту, форма
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забезпечення зобов'язань позичальника, рівень відсоткової ставки, порядок і форма сплати основного боргу і
відсотків, права та обов'язки, відповідальність сторін стосовно надання та погашення позички тощо. [6. 478 c.]
Надавши позичку, комерційний банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитної угоди,
своєчасним і повним погашенням позички і сплатою відсотків по ньому. Передумовою повернення позички
комерційному банку є отримання позичальником доходу, прибутку від використання кредиту. [4. 624 с]
У разі несвоєчасного погашення боргу за позичкою і відсотками комерційний банк може застосувати до
позичальника штрафні санкції, передбачені кредитною угодою, стягнення боргу в претензійно-позивному
порядку, звернутися, відповідно до діючого законодавства, з вимогою про порушення справи про банкрутство.
[2. 54-56с., 72 с]
Cлід зауважити, якщо за 2013 рік у банківській системі відбулося зростання обсягів коштів фізичних осіб
на 72 млрд. грн., або на 19%, то за 2014 рік динаміка коштів населення зменшилась.
Активи банківської системи станом на 01.01.2015 р. становили 1.3 трлн. грн., що на 3% більше, ніж рік
тому. Проте це зростання відбулося виключно за рахунок переоцінки валютної частки активів на тлі зміни
курсу національної валюти. Насправді ж і гривневі, і валютні активи скорочувалися. Для порівняння: за 2013
рік абсолютне зростання активів банків становило 150 млрд. грн., або 13%.
За підсумками 2014 року більшість вітчизняних банків мала помірні значення питомої ваги валютних
кредитних портфелів, валютних зобов’язань та валютних вкладів населення. Станом на 01.01.2015 р.
відношення резервів під кредитні операції до кредитного портфеля для банківської системи в цілому становило
22%, відношення резервів під активні операції до активів – 15% (рік тому – відповідно 15% та 10%). [5.440c.]
1.. Бєляєв М.К.. Специфічні ризики споживчого кредитування// Банківська справа. - №5.- 54-56 с.,72 с. 2.
Орєхов Д.В. Теорія і практика визначення лімітів кредитування у формі овердрафту// Банківська справа. -№7.
-2006.-54-56с., 72 с. 3. Кандаурова Д. Забезпечення кредиту: місце і роль у кредитній політиці.// Банківська
справа. - №9. – 2006.-40-45 с., 72 с. 4. Гроші. Кредит. Банки. Підручник / Г.Є. Алпатов, Ю.В. Базулін, під. ред.
В.В. Іванова, Б.І. Соколова. - М.: ТК Велбі, вид. Проспект, 2006. - 624 с. 5. Жарковський Є.П. Банківська
справа: підручник / Є.П. Жарковський. Вид. 3-є, випр. і доп. М.: Омега. - 2005. - 440 с. 6. Ігоніна Л.Л.
Інвестиції: навчальний посібник / Л.Л. Ігоніна; під ред. В.А. Слепова. М.: Економіст, 2004.- 478 c.
Біргер Д.В.
гр. ЕП – 22
Науковий керівник – к.е.н., доц. Петрушка Т.О.
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ IT-СФЕРИ У ЛЬВОВІ
Львів сьогодні – це європейське місто можливостей та перспектив, яке відкрите для інновацій,
креативних рішень та перспективних ідей. За кілька останніх років Львів став одним із центрів інформаційних
технологій в Україні, увійшовши до трійки українських міст-лідерів ІТ індустрії, разом із Харковом та Києвом.
У Львові працюють десятки ІТ компаній, які впроваджують сотні ІТ проектів щороку, – від хмарних платформ
для великих міжнародних компаній до розробки спецефектів для відомих кіностудій світу.
У місті Лева знаходиться головний офіс найбільшої ІТ компанії України – SoftServe, яка з 2010 року
доводить своє лідерство, перемагаючи у рейтингу «Найкращих роботодавців» за версією Aon Hewitt. Це
почесне звання підкреслює імідж та репутацію компанії, відображаючи переваги , які відносяться до HR- сфери
та, які в кінцевому варіанті, впливають на отримання прибутку. Адже SoftServe постійно інвестує у
професійний розвиток наших колег, забезпечує зручні умови праці, створює цілий перелік додаткових переваг.
Галузь ІТ у Львові динамічно розвивається, – міжнародна консалтингова компанія KPMG визнала Львів
як один з найкращих нових центрів розвитку ІТ та бізнес послуг нової хвилі в регіоні EMEA (Європа –
Близький Схід – Азія).
Переваги Львова на міжнародному IT ринку:
− Великий інноваційний потенціал
У Львові налічується понад 140 ІТ-компаній, що різняться своїми масштабами і видами послуг.
Більшість львівських ІТ-компаній розробляють високоякісні продукти для світового ринку.
− Високий рівень освіти та підготовки майбутніх кадрів
Львів – студентська столиця Західної України. Щороку ВНЗ Львова випускають понад 1800 ІТспеціалістів.
− Розвинена інфраструктура та насичене культурне життя міста
Проведення ЄВРО-2012 суттєво покращило соціальну, транспортну і туристичну інфраструктуру. Було
збудовано нові дороги, спортивні об'єкти, велосипедні доріжки, реконструйовано Львівський міжнародний
аеропорт.
− Вигідне територіальне розміщення та культурна близкість до ЄС.
Європейський дух, яким так славиться Львів, пояснюється у великій мірі близьким розташуванням міста
до західного кордону нашої країни, а також історичним минулим міста.
− Темпи розвитку
Швидкість розвитку галузі у 2010-2015 роках прогнозується в середньому на рівні 20%, що становить від
800 осіб у 2010 році до майже 2000 осіб у 2014 році щорічної потреби галузі у кваліфікованих ІТ-спеціалістах.
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− Тренінгові центри
1. Університет SoftServe – готує щорічно до 600 спеціалістів
2. Тренінгова Академія Eleks – щорічно до 250 спеціалістів
3. Комп’ютерна Академія ШАГ
4. Тренінговий центр Lohika – готує до 30 спеціалістів щорічно
Львів - колоритне, привітне та затишне місто із унікальною історією, багатонаціональним і
багатомовним населенням. Зараз Львів - найбільше місто у Західній Україні з великим економічним і
суспільним потенціалом. Бурхливий розвиток ІТ-індустрії активно сприяє реалізації цього потенціалу шляхом
встановлення нових ділових контактів з європейськими партнерами.
1. IT академія [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://softserve.ua/university/it-academy/ 2. Львів місто можливостей та перспектив [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://itcluster.lviv.ua/ua/aboutus/lviv/ 3.Почему инвесторы верят в ИТ-индустрию Украины [Елктронний ресурс] – Режим доступу:
http://ubr.ua/business-practice/own-business/pochemu-investory-veriat-v-it-industriu-ukrainy-292398
Бондаренко В.В
гр. ЕП-31
Науковий керівник – асист. Кіржецька М.С
ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ,
ЯК ІННОВАЦІЙНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
У ХХ ст. в економіці домінувала технократична бізнес-модель підприємства, яка базувалась на
трактуванні бізнесу з позиції технології. Сьогодні успішні та надійні протягом десятиліть бізнес-моделі стають
неефективними, а нові − все більш різноманітними. За даними дослідження в 2009 році 7 компаній із 10 досягли
успіху за рахунок інноваційних бізнес-моделей, зокрема, побудовані за моделлю економіки спільного
споживання: групових покупок, бартеру, запозичення, обміну, найму, дарування тощо. [1]. У 2013 році
економіка спільного споживання демонструвала 25% річне зростання, а світовий ринок «шеренгової»
економіки в інтернеті оцінюється у 26 млрд.дол. США [2].
Економіка спільного споживання (з англ. sharing economy) є соціоекономічною системою, заснованою на
спільному користуванні людськими та фізичними ресурсами. [3]. Транзакції в економіці спільної участі подібні
до оренди або прокату. Монетизація отримання доходу відбувається через стягнення відсотка з угоди.
Загалом існують чотири чинники поширення даної бізнес-моделі [4]: технологічний прорив у засобах
зв’язку; зростання урбанізації; розвиток «екологічної свідомості»; трансформація соціальних цінностей.
Перший чинник зумовлений динамічним розвитком сфери комунікації, що забезпечує можливість поєднання
людей між собою за допомого засобів зв’язку. За даними Комісії ООН з питань цифрових технологій більше 50%
населення світу у 2017 році буде підключено до Інтернету з використанням смартфонів і планшетів [6].
Другий - сформований урбанізаційним стрибком, що спричинив пошук необхідного ресурсу, для
задоволення потреб суспільства. Наприклад, у 2013 р. у США було зареєстровано 250 млн. автомобілів, які не
використовуються 92% часу та стояли на парковці або в гаражі. В той же час, 78% жителів західних країн не
проти надати свої речі в спільне користування незнайомим людям [5].
Третій чинник сформований через вирішення проблеми збереження ресурсів та зменшення шкідливих
викидів. Платформи, які спеціалізуються на «каршерінгу» (BlaBlaCar, Mobility, Uber) відзначають екологічний
аспект спільних поїздок [2].
Четвертим чинником є трансформація суспільних цінностей: численні дослідження показують, що
покоління так званих «міленіалів», тобто людей, яким зараз до 30-35 років, переходить від засад традиційного
володіння товарами через власність (рідко купує будинки, автомобілі, не робить наддорогих покупок взагалі, за
винятком сучасних гаджетів) до оренди. Мірилом успіху у молодих людей є не наявність у власності житла чи
автомобіля, а інвестиції у досвід та враження.
На даний час в Україні бізнес, що функціонує за принципами економіки спільного споживання
представлений: сервісом GiveMeAlift - ідея сервісу для пошуку дорожніх компаньйонів; BlaBlaCar - платформа,
які спеціалізуються на каршерінгу; Airbnb - це онлайн-майданчик, на якому можна здати, знайти і забронювати
унікальне житло в більш ніж 190 країнах світу; прокат речей, одягу, іграшок, дитячих товарів також поширене
явище в Україні: RentMarkety, Dressboom, OhMylook [3].
Перспективність бізнесу побудованого за моделлю спільного споживання не викликає сумнівів та несе в
собі як нові вигоди, так і нові загрози. Ця модель економічних відносин є достатньо новою для України, проте,
на нашу думку, є надзвичайно актуальною, оскільки в умовах економічної кризи та нестабільності може стати
інструментом боротьби з проблемами бідності та зубожіння українського населення.
1. Черченко М.К. Як створювати товар майбутнього. /М.К.Черченко // Forbs Україна. - 2014.– № 9-С.12.
2. Сєврова І.І. Sharing economy: Що і як ми будемо купувати у майбутньому. І.І.Сєврова//Український бізнес
ресурс. UBS. - 2015.- Режим доступу: http://ubr.ua/business-practice. 3.Mueller K. The Emerging Collaborative
Economy: An Opportunity for Small Business [Електронний ресурс] / Ken Mueller // Social Media and Marketing
Solutions. – 2014. – Режим доступу: http://inklingmedia.net/about-us. 4. Шмелева Г. Крупная рыба: 6 бизнес285

направлений,
которые
изменят
мир. Електронний
ресурс. –
Режим
доступу:
http://theoryandpractice.ru/posts/9479-big-fish; 5.Фрідман Т.Л. Welcome to the “Sharing Economy” [Електронний
ресурс]
.
/Т.Л.Фрідман//New
York
Times
2014.Режим
доступу:
http://www.nytimes.com/2013/07/21/opinion/sunday; 6. The State of BroadBand 2014:- 2014. - Режим доступу:
http://www.broadbandcommission.org/reports/bb-annualreport2014
Брюхович А.В.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., асист. Соловій Х.Я.
НЕОБХІДНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Забезпечення раціонального і ефективного господарювання на підприємстві протягом тривалого періоду
часу вимагає окреслення та оцінки можливих альтернативних варіантів розвитку бізнесу підприємства та
визначення серед них оптимальних варіантів (оптимальних для даного підприємства з позицій досягнення ним
успіху в перспективі), враховуючи можливості та загрози зовнішнього оточення підприємства, його внутрішній
потенціал, сильні і слабкі сторони. Конкретно, мова йде про необхідність забезпечення успіху в бізнесі в
тривалому періоді, по – перше, окреслення альтернативних варіантів рішень менеджменту підприємства щодо
можливого позиціонування підприємства за такими параметрами (напрямами): а) сфера (галузь) бізнесу; б)
рівень глобалізації (чи спеціалізації) бізнесу; в) ринки (ресурсів та продуктів) діяльності; г) технології
(виробництва та задоволення потреб); д) конкурентна поведінка (способи забезпечення конкурентної переваги)
на ринках і в галузі бізнесу підприємства тощо. По – друге, вибору серед альтернативних варіантів рішень за
даними позиціями оптимальних варіантів для досягнення успіху. Рішення щодо позиціонування підприємства
за даними параметрами (напрямами) поведінки фактично визначають довгостроковий курс майбутньої
діяльності та розвитку підприємства в зовнішньому середовищі і складають зміст його «стратегії», без
формування і дотримання якої успіх підприємства у бізнесі в тривалому періоді є неможливим [1].
Нажаль, в Україні більшість великих та середніх підприємств недостатньо приділяють увагу питанням
власного стратегічного розвитку, про що свідчать результати їх господарської діяльності - близько 80%
вітчизняних підприємств не змогли реалізувати розроблені ними стратегії.
Статистичні дані свідчать про те, що 60 % організацій не пов’язують власні стратегії з бюджетом, 67 %
підрозділів підприємств із найму персоналу (HR) та інформаційних технологій (IT) не пов’язують особисті
пріоритети зі стратегією підприємства, 75 % менеджерів середньої ланки не мають мотивації, пов’язаної з
реалізацією стратегії підприємства, а 95 % працівників взагалі не розуміють, що таке стратегія [2].
Основними причинами недосконалості системи стратегічного управління на вітчизняних підприємствах
можна вважати недостатність знань, досвіду і відповідних інформаційних та методологічних баз, що
стосуються сфери стратегічного планування, для вироблення, та впровадження стратегії власного розвитку, а
також відсутність необхідного кадрового забезпечення, та використання менеджерами застарілих інструментів
управління. Також, на успішність формування стратегії впливає швидка зміна ринкових процесів, зокрема
збільшення розмірів підприємств, ускладнення форм їх діяльності, нестійкість зовнішнього середовища.
Для ефективного формування і впровадження стратегії розвитку у діяльність вітчизняних підприємств
важливим є розміщення блоку реалізації стратегії не у кінці ланцюжка формування стратегії, а збоку, що
забезпечуватиме наявність на кожному етапі формування стратегії відповідних стратегічних заходів її реалізації.
Наприклад, наявність стратегічних заходів реалізації стратегії на першому етапі у інформативному вигляді
забезпечить ефективніше формування і впровадження стратегії шляхом роз’яснення працівникам їхнього місця у
процесі формування і реалізації стратегії підприємства, інформації про розмір та умови отримання винагород.
1. Гусєва О.Ю. Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах /
О.Ю.Гусєва // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. - 2012. - № 1 (5). Том 2. - С. 92100; 2. Юрчак О. В. Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс] / О. В. Юрчак // Сучасний стан
розробки страте-гій в Україні: Стратегія як проект. — Ч. 1., 2010. — Режим доступу :
http://www.management.com.ua/strategy/str197.html.
Бурбан А.І.
гр. ЕП-41
Науковий керівник - к.е.н., проф. Козик В.В.
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Транскордо́нне співробі́тництво — спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних,
соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх
представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами,
відповідними органами влади інших держав [1].
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В Україні вигідне геополітичне положення для здійснення транскордонного співробітництва. 19 з 25
регіонів України є прикордонними. Таким чином, транскордонне співробітництво прикордонних областей
України можна умовно розділити на два напрямки:
– транскордонне співробітництво, що відбувається на кордоні України з країнами ЄС;
– транскордонне співробітництво у так званому «новому прикордонні», уздовж кордонів колишніх
радянських республік, зокрема Російської Федерації, Білорусі та Молдови [2].
Головним завданням співробітництва на кордоні з ЄС (єврорегіони «Буг», «Карпатський», «Нижній
Дунай», «Верхній Прут» та ін.) є подолання наслідків втілення за радянських часів концепції кордону як лінії
розподілу і розвиток України у європейському напрямку.
Розвиток транскордонного співробітництва у «новому прикордонні», поряд із завданнями економічної і
культурної співпраці, має ще одне – подолання психологічного дискомфорту, що виник у місцевих жителів
територій, які стали прикордонними внаслідок дезінтеграції СРСР.Слід зазначити ,що часів заснування
єврорегіонів не реалізовано жодного великомасштабного проекту (будівництва транспортних, інформаційних
магістралей, очисних споруд тощо), головним чином через брак коштів та правової компетенції.
Сусідство з Європою і участь у транскордонних проектах дозволяє Львівщині активно переймати
західний досвід та ініціювати проекти, які підтримуються різними донорськими організаціями.
Міжнародна діяльність Львівщини фактично розпочалася в кінці 80-х років минулого століття .Для
забезпечення міжнародної діяльності необхідні були фахівці, підготовка яких розпочалася на новостворених
кафедрах існуючих вузів та у інститутах перепідготовки кадрів або інститутах другої освіти. Особливу роль на
початковому етапі відіграли Львівський Національний Університет ім. І.Франка, Національний університет
"Львівська політехніка" та створений Інститут Менеджменту "Львів".
Львівщина має позитивний досвід залучення іноземних коштів у рамках проектів і програм міжнародної
технічної допомоги. Зокрема, у межах програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна
2007 – 2013 на території Львівської області реалізується 12 проектів.
У Львівській області в рамках «Карпатського єврорегіону» за підтримки Європейської Комісії у 2005 р.,
серед інших, реалізовано проект «агротуристика - шанс для працевлаштування поляків і українців».
Значного розвитку досягла співпраця у сфері туризму. На сьогоднішній понад 100 львівських фірм
забезпечують для жителів області культурні, ділові, наукові індивідуальні та групові поїздки у Республіку
Польща.
Великих здобутків досягло партнерство у культурно-освітній сфері: проводяться постійні науковопрактичні конференції, обмін студентами, професорсько-викладацьким складом, реалізуються спільні науководослідні програми та проекти за участю міжнародних організацій та в рамках програм ФАРЕ, ТАСІС, ПАУСІ,
Фонду Карпатського єврорегіону та інших.
Львівська область має унікальне георгафічне положення,але не до кінця використовує його переваги. У
подальшому потрібно вирішити ряд проблем для успішного функціонування єврорегіону,а саме:
1. Створити чітку нормативно-правову базу для транскордонного співробітництва Львівської області.
2. прозорість фінансових механізмів підтримки діяльності та розвитку єврорегіонів
3. активізація діяльності з забезпечення участі єврорегіонів у Програмах ЄС на фінансову перспективу
2014-2020 рр.;
Транскордонне співробітництво Львівської області успішно продовжує розвиватися та повинно перейти
на новий вищий рівень.
1. Закон України «Про транскордонне співробітництво». 2. Транскордонне співробітництво
України.Ільченко Н.М.
Вергун Л.М.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Гудзь О.І.
ЕТАП УТИЛІЗАЦІЇ У РАМКАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОДУКЦІЇ
Життєвий цикл продукції – це усі виробничі процеси виготовлення, обертання і споживання продукції
певного виду від початку можливості її створення до припинення споживання й утилізації. Він має такі етапи:
дослідження, створення пробних зразків, виготовлення, обертання, споживання, утилізації.
Утилізація – останній, завершальний етап життєвого циклу продукції, що характеризується
використанням відходів або залишків виробництва для отримання корисної продукції. На останньому етапі
життєвого циклу акцент переноситься з мінімізації утворення відходів на мінімізацію тієї їх частини, що
захороняється (якщо немає технологій для їх утилізації), а також на зменшення шкідливого впливу відходів на
навколишнє природне середовище. Інструментом досягнення виступає тут створення повноцінного ринку
вторинної сировини з використанням логістичної складової, розвиток індустрії перероблення відходів [4].
Переробка відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних,
хімічних або біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання,
перевезення, утилізації чи видалення [1]. Більша частина відходів містить значну кількість цінної сировини, яку
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можна відновити та повторно використати для виробничого процесу або застосовувати в інший спосіб [5].
Окрім того, утилізація матеріалів дозволяє істотно зекономити.
Утилізація відходів відбувається у різних галузях економіки, а саме у:
• Видобувній. Порожні породи з видобутку вугілля використовують для виробництва будівельного
матеріалу, мінеральних добрив, у дорожньому будівництві. Зі шлаків можна виготовляти грубозернистий пісок.
• Будівельній. Деревні відходи використовують для оздоби стін і стель, влаштування підлог,
виготовлення столярних виробів.
• Скляній. Відходи можуть застосовуватись в електротехнічній і радіотехнічній промисловості. За
допомогою методу кристалізації скла одержують будівельний матеріал. З скляних волокон можна виготовляти
папір.
• Лісовій і деревообробній. Ці відходи можуть бути цілком використані в хімічній промисловості,
частково в будівництві, целюлозно-паперовій і меблевій промисловості.
• Текстильній. Вторинна шкіряна сировина використовується в сфері побутового обслуговування, у
хімічній промисловості, парфумерній, щітково-щетиній, харчовій, а також у сільському господарстві.
• Відходи сільського господарства застосовується у фармацевтичній, парфумерній і хімічній
промисловості у виробництві паперу, целюлози і харчової клітковини. Як добрива така біомаса в 20 разів краща
за коров’ячий гній, вона підвищує врожайність сільськогосподарських культур на 50-60% [3, с.174-176].
У даний час в усьому світі впроваджується концепція екологічної оцінки та раціонального вибору
матеріалу для виробництва тієї чи іншої продукції з точки зору екологічної безпеки для навколишнього
середовища і для людини. Щоб зменшити негативний вплив продукції на навколишнє середовище, необхідна її
екологічна оцінка, що дозволяє реєструвати і характеризувати різні екологічні аспекти продукції та
оптимізувати її [2, с.30].
1. Закон України Про відходи від 05.03.1998р. № 187/98-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр. 2. Комариста Б.М. Екологічна складова в оцінці життєвого циклу
продукції [Електронний ресурс] / Б.М. Комариста // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. –
№ 5(4). – С. 30. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tatrv_2013_5-4_14.pdf. 3. Екологічний менеджмент:
Навчальний посібник для студ. ВНЗ / В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна, Г.В. Крусір, В.М.
Мозгалева; За ред. В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2004. – 174-176 с.
4. Маковецька Ю.М. Оцінювання життєвого циклу продукції як інструмент впливу на мінімізацію відходів
[Електронний ресурс] / Ю.М. Маковецька // Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. –
2012. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1529. 5. Мультимедійний
навчально-методичний комплекс “Зелений пакет” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://cd.greenpack.in.ua/.
Вергун Л.М.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., асист. Соловій Х.Я
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
У ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
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.
Серед методів, що належать до інструментарію реалізації стратегії є збалансована система показників
(BSC) Нортона Д.П. і Каплана Р.С. BSC - це інструмент стратегічного планування та управління, котрий слугує
встановленню стратегічних цілей та оцінці ефективності діяльності з точки зору реалізації стратегії за
допомогою визначених ключових показників [1, c. 304].
Дана система показників дістала назву «збалансована» внаслідок комплексного підходу до оцінки як
матеріальних, так і нематеріальних активів, ґрунтуючись на чотирьох складових - фінанси, маркетинг,
внутрішні бізнес-процеси, навчання та зростання.
Процес розробки Збалансованої системи показників відбувається у такій послідовності [2, c. 225]:
конкретизацiя стратегiчних цiлей; зв’язування стратегічних цілей причинно – наслідковими ланцюжками –
побудова стратегічної карти; вибiр показників i визначення їxнix цiльових значень; визначення зв'язку
показникiв з бізнес-процесами; розробка стратегiчних заходiв.
Початковим кроком етапу «розробка Збалансованої системи показників» є формування стратегічних
цілей по кожному із обраних напрямків, відповідно загальної стратегії розвитку підприємства. Для реалізації
стратегічних цілей необхідно для кожної із них сформувати відповідні ключові показники діяльності, для яких
у свою чергу встановити цільові, планові та фактичні значення [2].
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Наступним кроком етапу «розробка Збалансованої системи показників» є зв’язування стратегічних цілей
причинно – наслідковими ланцюжками. При інтеграції цілей причинно – наслідкові зв’язки між ними
встановлюються таким чином, щоб повний набiр цiлей вiдображав стратегiю підприємства, що дозволяє
доводити загальну стратегію розвитку підприємства до розуміння і сприйняття співробітників і керівників
різного рівня [2].
Важливим моментом в процесі розробки Збалансованої системи показників є всановлення зв’язків між
Збалансованою системою показників і такими ключовими організаційними процесами як: складання бюджетів,
виплата винагород і корпоративне управління.
Отже, BSC - це інструмент реалізації уже сформованої стратегії, а основною проблемою використання
стратегічного управління на вітчизняних підприємствах є:
1. Недостатня зрілість управління. Негативним є прив`язаність до авторитарного стилю керування.
Найбільший опір при цьому зазвичай надають менеджери середньої ланки і начальники зовнішніх служб,
звиклі контролювати своїх людей [3].
2. Відсутність чітко визначеної стратегії та низька ділова культура мотивації персоналу, що не
зацікавлений у досягненні невідомих для нього цілей.
Адаптація Збалансованої системи показників буде можливою за умови:
- створення ефективних комунікаційної системи та системи мотивації працівників підприємства;
- що ключовим (першим) етапом формування Збалансованої системи показників (BSC) на вітчизняних
підприємствах буде етап «формування стратегії усіх рівнів», який пронизуватиме усі решта етапи і задасть
подальший напрямок побудови Збалансованої системи показників.
1. Каплан Роберт С., Нортон Дейвід П. Збалансована система показників. Від стратегії до дії / Пер. з
англ. - М .: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 2003, 304 с; 2. Чернега О. М. Розробка збалансованої системи показників
управління підприємством / О. М. Чернега // Вісн. соц.-екон. дослідж. : зб. наук. пр. / Одес. держ. екон. ун-т. –
2007. – № 29. – С. 224–228; 3. Хорват П. Збалансована система показників як засіб управління підприємством
[Електронний ресурс] / П. Хорват. – Режим доступу: http://www.balancedscorecard.ru/bsc847.htm.
Войтович М. Я.
гр. ЕКПм-12
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кривцун І. М.
ОЦІНЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛЬВІВЩИНИ
Туризм є невід’ємною частиною життя Львівської області, яка має значні передумови для розвитку
туристичної діяльності. Тут зосереджено близько 4000 історико-культурних пам’яток, 25% від всієї кількості в
Україні великою популярністю серед туристів користуються замкові фортифікації. Регіон також багатий
унікальними родовищами мінеральних вод (понад 200 джерел) та грязей з лікувальними властивостями, на базі
яких функціонують та розвиваються відомі курорти Трускавець, Моршин, Шкло, Немирів, Любінь Великий. На
сьогодні в області налічується близько 136 санаторно-курортних закладів різних форм власності. В області
існує 400 територій і об’єктів природно-заповідного фонду 240 пам’яток природи, 55 парків – пам’яток садовопаркового мистецтва, 61 заповідне урочище. Львівщина має значний потенціал для розвитку гірськолижного
туризму: створено 4 гірськолижні курорти [1].
На даний час туризму приділяється багато уваги і його розвиток для багатьох країн є стратегічним та
особливо пріоритетним для Львівської області. Туристичний бізнес в ринкових умовах ринку може бути
здійснений за наявності чотирьох важливих елементів: капіталу, технології, кадрів, туристичних ресурсів.
Туристично-рекреаційні ресурси — це компоненти географічного довкілля, об’єкти антропогенної діяльності,
які можуть бути використані для організації різноманітних видів рекреаційних занять. На цьому етапі
виокремлюють три типи туристично-рекреаційних ресурсів: історико-культурні, природні, соціальноекономічні [2, с.57]. Рекреаційний потенціал – це сукупність можливостей природних ресурсів, історикокультурних комплексів та об’єктів, соціально-економічні показники на певній території створювати умови для
організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності. Туристичний потенціал включає в
себе багато елементів які в свою чергу складаються з великої кількості компонентів факторів, тому при його
оцінці часто не враховуються важливі фактори і така оцінка є доволі суб’єктивною. Ці компоненти доцільно
буде поділити на такі основні групи: •природно-кліматичні (клімат, ландшафт, екосистеми); •культурноісторичні ресурси (культурно-історична спадщина, витвори мистецтва, археологічні цінності, традиції, етнос);
•інфраструктура (комплекс споруд та мереж, що забезпечують нормальний доступ туристів до туристичних
ресурсів та їх належне використання в цілях туризму); •матеріально-технічна база (житловий сектор, сектор
громадського харчування, транспортний сектор організації подорожей (агентства, організатори екскурсій),
сектор розваг, додаткові послуги та сервісна система). Також важливе значення має соціальний та
інформаційний фактор.
Львівщина багата на туристичні, туристично-рекреаційні ресурси та має значний туристичний потенціал.
Значна частка внутрішнього туристичного ринку України та високий показник інвестиційної привабливості
Львівської області зумовлюють доцільність аналізу туристичної сфери. Статистичні показники туристичнорекреаційної діяльності засвідчують, що туризм, відпочинок та оздоровлення на Львівщині мають відчутне
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значення для соціально-економічного розвитку регіону. За останній період статистичні показники туристичної
діяльності значно зменшилися. Серед областей України Львівська область посідала друге місце (після м. Києва) за
кількістю реалізованих туристичних путівок, третє – за кількістю наданих туристичних послуг іноземним туристам
(після м. Києва та Одеської області) і п’яте – за кількістю суб’єктів туристичної діяльності (після м. Києва,
Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей). Упродовж 2014 року в області діяло 235 суб’єктів
туристичної діяльності, що менше порівняно з 2013 роком на 13,6%. Суб’єкти туристичної діяльності Львівщини у
2014 році надали послуги 92,1 тис. осіб, що на 51,1% менше, ніж у 2013 році. Туристичні підприємства Львівщини у
2014 році надали послуги 2,0 тис. іноземних туристів (у 2013 році – 16,2 тис. туристів).
Основною причиною зменшення обсягу іноземного так і внутрішнього туризму є погіршення соціальнополітичної ситуації в країні. Туристичний потенціал регіону використовується далеко не повною мірою. Для
підвищення потенціалу потрібно якісно покращити інфраструктуру та імідж регіону, активно долучатись до
туристичних інновацій.
1. Центр туристичної інформації [Електронний ресурс] – Режим доступу: touristinfo.
lviv.ua/uk/lviv/region; 2.Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2- вид.
перероб. та доп .- К.: Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.
Гимон Б.І.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., асист. Соловій Х.Я.
СТАТИСТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Інноваційна діяльність підприємства визначається і регулюється державними органами влади і
відображається у статистичних щорічниках. Статистика інноваційної діяльності призначена для вирішення
таких завдань: правильне відображення основних тенденцій та факторів розвитку, проведення міжнародних
зіставлень для порівняння, інформаційне забезпечення вищих органів, забезпечення інформацією та
вирішенням інших поставлених завдань, які прописані в законодавстві України.
Основні засади правового регулювання інноваційної діяльності в Україні визначаються низкою
нормативно-правових актів. У главі 34 Господарського кодексу подано визначення інноваційної діяльності та її
видів, засади державного регулювання інноваційної діяльності, форми інвестування інноваційної діяльності,
зміст договору на створення і передачу науково-технічної продукції.
Правила здійснення інноваційної діяльності містяться в Законі України "Про інноваційну діяльність".
Також, відносини в інноваційній сфері, регулюються й іншими спеціальними законодавчими актами, зокрема,
такими законами України: "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні", "Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків", "Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки",
"Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про наукову та науково-технічну експертизу" та ін [1].
Звісно, що є і підзаконні нормативно-правові акти, які урегульовують відносини при здійсненні
інноваційної діяльності.
Стан інноваційної діяльності в Україні відображається в статистичних щорічниках.
Державні статистичні спостереження інноваційної діяльності підприємства, здійснюється за річною
формою – для промислового підприємства, їхніх обсягів витрат та фінансування робіт, а також результатів
діяльності протягом року та одноразовою, раз у 2 роки – для решти.
Державне статистичне спостереження поділяється:
за ступенем охоплення одиниць на не суцільне основного масиву і не суцільне вибіркове;
часом реєстрації даних на поточні і періодичні.
Загальний принцип державних статистичних спостережень полягає в тому, щоб отримати статистичну
інформацію про кількість інноваційно-нових підприємств та результатів їх діяльності протягом року. Так, у
2014 році інноваційною діяльністю займалося 50 підприємств області (8,8% обстежених промислових), що на
2% більше, ніж у 2013 році [2].
Було впроваджено 38 нових вдосконалених методів обробки і виробництва продукції у 2014 році на 21
підприємстві, 58% яких були спрямовані на матеріальні та енергетичні ресурси з метою їхнього економного
використання.
36 підприємств впровадили нові інноваційні види по продукції, а це близько 115 нових найменувань у
виробництві продукції. Домінуючі ланки посіли виробництва з гумових і пластмасових виробів, потім йдуть
тютюнові вироби і напої – це 26 найменувань, машинобудування – 23 нових найменування.
У 2014р. інноваційну продукцію реалізували 46 підприємств області, що на 7% більше, ніж у 2013р.
Загальний обсяг реалізованої інноваційної продукції складав 897 млн.грн., що становило 2,2% загального
обсягу реалізованої промислової продукції. Обсяг інноваційної продукції, експортованої за межі України у 2014
р. становив 120 млн.грн [3].
На сьогодні загальноприйняті для оцінювання показники не дають реальної картини та динаміки
інноваційної діяльності підприємств, оскільки не враховують особливостей обраних стратегій та інноваційні
стратегічні напрями їх реалізації, що є основою ефективної діяльності вітчизняних підприємств. Варто було б
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статистичним органам поряд із кількісними показниками розглядати і якісні, наприклад, оригінальність, рівень
розрекламованості, успішність використаних інноваційних стратегій тощо.
1. Задихайло, Д. В. Господарське право. [Електронний ресурс] – Режим доступу
http://pidruchniki.com/1974070448709/pravo/ponyattya _oznaki_napryami_innovatsiynoyi_diyalnosti 2. Інноваційна
діяльність промислових підприємств в областях. [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.kyivobl.gov.ua/news/article/innovatsijna_dijalnist_ promislovih_pidprijemstv_u_kijivskij_oblasti_za_2014_rik 3. Головне
управління
статистики.
.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://ukrstat.gov.ua/content/p.php3?c=1041&lang=1
Горак М.І.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кривцун І. М.
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Умовою успішного розвитку банків України є активна інвестиційна діяльність. Беручи участь саме в
інвестиційному процесі, банки обслуговують рух коштів, які належать інвесторам-клієнтам та призначені для
інвестування. Банки є незалежним комерційним підприємством, яке є основним механізмом, що постачає
народному господарству додаткові грошові ресурси. Інвестиційний банк є спеціалізованою кредитною
установою, що залучає довготерміновий позиковий капітал і надає його в розпорядження позичальникам (це
можуть бути підприємці та держава) через випуск облігацій та інших видів боргових зобов'язань. Інвестиційний
банк є не просто посередником між інвестором і позичальником, а й гарантом емісії та організатором ринку [1].
До основних функцій інвестиційного банку належать: з'ясування характеру і розміру фінансових потреб
позичальників, узгодження умов позички, вибір виду цінних паперів, визначення термінів їх емісії та
розміщення серед інвесторів. Для цього необхідно забезпечити нормальне функціонування фінансових
інститутів та інвестиційного банкінгу. Дана проблема проявилась у таких випадках: низький рівень
фінансування інноваційних і інвестиційних проектів; високі відсотки і короткі терміни кредитування;
технологічні і менеджерські проблеми; відмеженість від міжнародних проектів; основні прибутки банків –
споживче кредитування і підвищення банківських тарифів [3,с.58]. Банківські інвестиції в основному
реалізуються у фінансових інвестиціях та вкладенням капіталу в придбання нематеріальних активів, коли
реальний сектор недостатньо фінансується. Недостатнє фінансування може супроводжуватись тим, що існують
великі ризики, неготовність надавати великі та довгострокові кредити, нестабільність функціонування наявних
підприємств. Недостатність наявних ресурсів для проведення інвестиційних операцій, недовіра до банків з боку
клієнтів, недосконалість законодавства, недостатня кількість платоспроможних позичальників, високі вимоги
банків до забезпеченості інвестиційних кредитів – основні причини того, що банки мають низьку ефективність
їх системи та інвестиційної складової [2].
Якщо подивитись на активи банків України станом на 01.07.2015 то грошові кошти та їх еквіваленти по
банківській системі - 164 392 252 грн. на поточних рахунках, у касі підприємства, а також еквіваленти
грошових коштів. Торгові цінні папери складають 19 423 640грн., ці кошти допомагають менеджменту банку
досягти певних цілей і результатів, які неможливо здобути в інший спосіб. Склад і характер портфеля цінних
паперів банку зумовлюється обраною банком інвестиційною політикою та метою, яку поставлено у процесі
його формування й управління. Кредити та заборгованість клієнтів – 818 227 686грн., ці кошти відображаються
в обліку, коли банк перераховує грошові кошти клієнтам з метою набуття або виникнення дебіторської
заборгованості і підлягає погашенню в установленому порядку. При цьому у банка не має наміру виконувати
торгові операції з такою дебіторською заборгованістю [4].
Для того, щоб вирішити існуючі проблеми та питання необхідно: вивчати практику інвестиційних послуг
на досвіді окремих банків; підтримувати розвиток ринку інвестиційних послуг, сприяти розвитку послуги
інвестиційного менеджменту, який є могутнім інструментом залучення ресурсів.
На даний момент найбільш необхідними є залучення коштів в аграрний бізнес, коли нарощування
валового виробництва продукції інтенсивним шляхом має значну залежність від залученого капіталу.
Вирішення питань залучення інвестиційного ресурсу повинно проходити у взаємозв’язку із економічним
розвитком національної економіки.
1.
Інвестиційна
діяльність
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2189 2. Інвестиційні банки [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://www.confcontact.com/2014_05_15/2_kurach_port 3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник для
студ. вищ. закл. освіти України. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 4. НБУ [Електронний ресурс].Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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ІТ-НОВИНКИ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ
В сучасному світі інформаційних технологій діяльність будь-яких організацій, що націлені розвиватись
або ж хоча б просто існувати на ринку, неможлива без використання досягнень IT-сфери. З кожним роком
збільшуються можливості використання смартфонів, інтернету, комп’ютерів в повсякденному житті людей, тих
людей, що є потенційними клієнтами будь-якої організації.
Проблема зацікавлення споживачів постає перед кожною організацією, яка виходить або існує на ринку,
адже без попиту будь-яка діяльність не є ефективною. Не так давно надзвичайно популярною стала «селфіпалка», яку описали в книзі «101 бесполезное японское изобретение» 1995-го року випуску. [1] Тому варто
впроваджувати новинки вчасно, адже якщо компанія не відчує той момент, коли треба було ввести нове, то
втратить цю короткострокову перевагу. А так, як сьогодні банки знаходяться в складній ситуації, то
можливістю залучення додаткових клієнтів не можна нехтувати.
Президент Петро Порошенко підписав закон України «Про електронну комерцію». Цей закон № 675-VIII,
який Верховна Рада України прийняла 3 вересня 2015, вводить правові вимоги та механізми дистанційного
укладання й виконання правочинів із застосуванням електронних інформаційно-комунікаційних засобів і технологій.
Це дозволить гарантувати законність, прозорість і достовірність таких операцій і, в свою чергу, прискорить
інтеграційні процеси в світовий інформаційний простір. [2] Після прийняття цього закону інтернет-банкінг зможе
діяти ефективніше та викликатиме більше довіри серед користувачів банківських послуг, адже тепер з’явився
правовий захист для подібних операцій. Тепер банки мають офіційний дозвіл на використання електронних
документів, що спрощує укладання різних типів угод, що в свою чергу дає можливість використання IT-новинок в
різноманітних формах. Звичайно здобутки науково-технічного прогресу в Україні використовують не всі, але в
майбутньому ми бачимо тенденцію до широкоформатного використання інформаційних технологій. З кожним
роком новинки, які всього 5 років лише «доповзали» до України, починають прийматись бізнесом та населенням з
більшим бажанням. Звичайно українські банки поки не готові до того, щоб впроваджувати передові здобутки ITтехнологій, як можливість використовувати смартфон в якості кредитки або використовувати будь-які предмети, в
які вставлений чіп, у якості платіжних інструментів. [3]
Я переглянув спектр послуг які надають ТОП-10 банків України, з них виділив послуги які можуть
належати до IT діяльності банків. Приватбанк -- додатки на смартфони -- 37 різноманітних додатків, SMSбанкінг, платежі по телефону 3700, послуга регулярних платежів, сервіс "Приват 24". Ощадбанк -- WEB-банкінг
«Ощад 24/7», Mobile-банкінг «Ощад 24/7» (додаток на смартфон). Укрексімбанк -- інтернет-банкінг.
Промінвестбанк -- депозит-ONLINE, PIB-to-WEB інтернет-банкінг. Сбербанк Росії -- можливість розрахунку
ONLINE. Райффайзен Банк Аваль -- система «Райффайзен Онлайн», онлайн-виписка по картковому рахунку,
блокування/разблокування платіжної карти, відео-помічник з послуг банку, Аваль-телевойс, мобільний банкінг.
Укрсоцбанк -- Online Страхування, інтернет-банкінг UniCredit Online, Online депозити, мобільний банкінг
UniCredit Mobile, SMS-банкінг, автоматична оплата рахунків. Альфа-банк -- інтернет-сервіс «My Alfa-Bank»,
оnline погашення кредиту, online заявки на кредити/відриття зрахунку. ВТБ банк -- інтернет-банкінг VTB
Online, Ззамовлення платіжної картки Online. Банк "Фінанси та Кредит -- інтернет-банкінг.
На українському ринку збільшується кількість «споживачів новинок» та бізнесменів з ЄС, тому кожному
банку надзвичайно важливо впроваджувати різноманітні форми IT-технологій в свою діяльність не тільки для
конкурентоспроможності, але й для того, щоб просто утриматись на ринку. Кожний банк має знайти своє
рішення, але вже помітно, що такі звичні тепер послуги: сайти банків, call-центри, термінали банків,
можливості розрахунку через інтернет та інші, не є конкурентною перевагою, вони є необхідною умовою
функціонування банку. Тому без використання ІТ-новинок жоден банк не зможе протриматись на ринку
тривалий час.
1. Палка для селфи [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/;2.Президент
України підписав закон про електронну комерцію [Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://aub.org.ua/index.php?option=comcontent&task=view&id=11198&menu=119&Itemid=113;
3.Майбутнє
банку:
гібрид
між
банком
та
ІТ-компанією
[Електронний
ресурс].Режим
доступу:
http://ua.prostobankir.com.ua/it/statti/maybutne_banku_gibrid_mizh_bankom_ta_it_kompanieyu;
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ЯВНІ ТА НЕЯВНІ ВИГОДИ Й ВИТРАТИ В ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ
Надзвичайно важливе місце в проектному аналізі займають вигоди і витрати. Адже основним завданням
проектного аналізу є визначення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів
(вигід) та негативних наслідків (затрат).
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Витрати в проектному аналізі посідають одне з головних проблемних питань як в теорії, так і з точки
зору практики. Досить часто аналітики до витрат відносять те, що знижує можливість досягнення цілей
проекту, а до вигод – те, що сприяє їх досягненню. Однак такий підхід зумовлює появу певних проблем, що
стосуються визначення цілей для кожного учасника проекту [1].
У проектному аналізі розрізняють явні і неявні вигоди й витрати. Явними називають матеріальні вигоди
(витрати), які зумовлені зменшенням (збільшенням) витрат або отриманням додоткових доходів (витрат).
Величина цих доходів та витрат, як правило, очевидна, і це дозволяє легко визначити їх фінансове значення. До
неявних вигід (витрат) відносять побічні вигоди (витрати), які супроводжують проект. Вони пов'язані з
економічними чи соціальними наслідками проекту і мають непрямий характер [4].
Необхідність урахування в проектному аналізі неявних витрат випливає із принципу альтернативної
вартості. Неявні витрати можна визначити як грошові потоки, які можна було б одержати від тих активів, які
фірма має у своєму розпорядженні. На відміну від явних, показники неявних вигод (витрат) найчастіше
застосовуються при проведенні економічної оцінки проекту, коли він розглядається з позиції його прийнятності
для суспільства [6].
Проведення розрахунків та оцінювання неявних вигод (витрат) є достатньо складною та трудомісткою
справою. Неявні вигоди (витрати) можна оцінити за допомогою трьох методів. Суть першого методу полягає у
визначенні цін товарів та послуг на споріднених ринках, при чому таких, де неявні вигоди та затрати набувають
кількісного вимірювання.
Другий метод - це метод непрямої оцінки, що полягає у проведенні опитування людей, яких стосується
проект, чи були б вони готові заплатити (за отримання вигоди або усунення витрат) або одержати компенсацію
(за відмову від вигод або за витрати), якби існував ринок для цих неявних вигод і витрат.
Третім методом оцінки неявних вигод та витрат є визначення максимальної-мінімальної величини. За
цим методом визначається кількісна величина неявних витрат, яку вигоди повинні перебільшити [7].
До недоліків аналізу неявних витрат та вигод можна віднести труднощі, пов’язані з тим, що багато вигод
неможливо оцінити в грошовому вимірі. Такі труднощі переважно виникають у зв’язку з визначенням усіх
належних витрат та вигод і їх теперішньої вартості, часового аспекту, а також пов’язані з проблемою вибору
належної дисконтної ставки для проведення довготермінового аналізу [3].
Неявні витрати не відображаються в бухгалтерській звітності, але це не означає їхнього ігнорування у
господарській діяльності. Як правило, їх беруть до уваги при обґрунтуванні економічних рішень, які
приймаються [5].
При оцінці ефективності будь-якого проекту порівняння поточних та майбутніх вигод й витрат
здійснюється шляхом приведення (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (тобто
періоду прийняття рішення, базового періоду). Основою дисконтування є поняття «часової переваги» або зміни
цінності грошей у часі. З цього випливає, що раніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші,
одержані пізніше, що зумовлене зростанням ризиків і невизначеності в часі [2].
Отже, оцінка неявних вигод і витрат посідає досить важливе значення при обгрунтуванні того чи іншого
проекту. Хоча неявні витрати і вигоди важко оцінити в грошовому виразі, їх потрібно аналізувати та
обліковувати. Це пояснюється тим, що такі витрати і вигоди супроводжують проекти в процесі їх підготовки та
здійснення, а також пов'язані з економічними чи соціальними наслідками проекту.
1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
2. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз : Навч. посібник . - К. : Кондор, 2006. - 336 с. 3. Бюджетування
результативності / Ричард Ю. Зоді, Скот М. Лоуренс, Дональд П. Лейсі та ін. – К.: Інститут державного
управління: Політехнічний інститут та Університет штату Вірджинія Блексбер, 2005. – 147 с. 4. Верба
В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Навч.- метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.:
КНЕУ, 2002. – 297 с. 5. Митяй О.В. Проектний аналіз: Навч. посіб. / О.В. Митяй. — К.: Знання, 2011. — 311 с.
6. Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності: навч. посіб. / А.І. Яковлєв. –Х.: НТУ «ХПІ», 2010. –
216 с. 7. Чорна М.В. Проектний аналіз: навч. посібник / М.В. Чорна. - Х. : Консум, 2003. - 228 с.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Виживання і безперервний розвиток – це найважливіша проблема будь-якого підприємства в сучасних
ринкових умовах господарювання. Вітчизняним підприємствам в останні кілька років критичну ситуацію
створюють: динаміка ринку, що важко прогнозується; безліч нових директивних рішень і законодавчих актів;
послаблення внутрішніх ресурсів і зростання агресивності зовнішнього середовища, особливо у фінансовій сфері.
Однак, неефективний розвиток вітчизняних підприємств пов’язаний насамперед з використанням
«застарілих» методів управління підприємством. У зв’язку з цим, велике значення відводиться вдалому
застосуванню в практику вітчизняних підприємств ідей і технологій стратегічного управління.
Стратегічне управління – це управління, що ґрунтується насамперед на людському ресурсі, орієнтує
виробничо-господарську діяльність на потреби споживачів, іноді змінює та формує ці потреби, гнучко регулює
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та вносить адекватні зміни в діяльність відповідно до тенденцій зовнішнього середовища, іноді впливає на ці
тенденції, що забезпечує підвищення рівня виживання організації, реалізування її потенціалу, забезпечення
досягнення встановлених цілей та збалансування інтересів зацікавлених груп [1].
До переваг стратегічного управління на закордонних підприємствах відносять [2]: врахування обмеженості
великої частини сировинних ресурсів; велика роль держави у всіх бізнес-процесах підприємства; досить високий
рівень централізації при прийнятті управлінських рішень; постійний безперервний процес адаптації до зовнішнього
середовища; високий рівень менеджменту та управління; стратегічне управління є чітко формалізованим; висока
здатність керівників індивідуально приймати рішення та повністю відповідати за них.
Однак, не обійшлося без недоліків стратегічного управління у закордонній практиці, серед яких: постійні
атаки з боку ключових конкурентів; велика ймовірність виникнення нових конкурентів; орієнтація на постійний
довгостроковий розвиток підприємства; відкидання дестабілізуючого впливу слабких сторін підприємства;
відсутність зв’язку стратегічного потенціалу підприємства зі стратегічним управлінням.
Що стосується проблем стратегічного управління на вітчизняних підприємствах, то до них можна
віднести:
1) значні витрати часу і праці, необхідні для створення ефективної стратегії;
2) дезадаптація методичного інструментарію стратегічного управління до сучасних умов господарювання;
3) відсутність на підприємстві команди спеціалістів, що будуть реалізовувати обрану стратегію;
4) нестача висококваліфікованих спеціалістів та фахівців у сфері управління;
5) поява нових завдань, що часто не відповідають нагромадженому досвіду підприємства;
6) відсутність надійної стратегічної інформації для стратегічного управління;
7) значні витрати на організацію стратегічного управління, особливо на постійний моніторинг
зовнішнього середовища [3];
8) брак коштів для впровадження інноваційних процесів;
9) не зовсім цивілізовані форми конкурентної боротьби;
10) недостатня мотивація персоналу;
11) прагнення керівників до отримання швидких прибутків;
12) занижена оцінка необхідних ресурсів та нераціональне їх використання;
13) низький рівень контролю над стратегічно важливими показниками.
Оволодіння методами і підходами стратегічного управління, враховуючи вище зазначені труднощі його
впровадження і використання як закордонними, так і вітчизняними підприємствами, дозволить: успішно
реалізувати стратегію розвитку підприємства; здійснювати управління діяльністю підприємства з вико ристанням ефективних мотиваційних заходів.
1. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю.Подольчак. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2012. – 400с.; 2. Стратегічний менеджмент: підручник / І.М. Писаревський, О.М.
Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова, ред. Аляб’єв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –Х.: ХНАМГ, 2009. –
287 с.; 3. 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.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАСОБАМИ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОГРАМИХ ІНСТРУМЕНТІВ
У сучасному менеджменті домінуючою є точка зору успіху -досягати мети можна лише в тому випадку, якщо
весь ланцюжок дій, які ведуть до результату є керованими . При цьому самі дії розглядаються як бізнес-процеси. Під
бізнес-процесом розуміється стійка, цілеспрямована послідовність дій, які перетворюють ресурси (входи) в деякі
продукти (виходи), що представляють цінність для споживача. Важливо відзначити, що у кожного процесу є
споживач -клієнт, який зацікавлений у результатах процесу, оскільки він не існує без клієнта.
Реалізуючий бізнес - модель підприємства слід ідентифікувати ключові характеристики кожного з її
процесів. Побудова процесної моделі підприємства «Ізумруд», яке спеціалізується на виробництві морозива,
реалізована на основі принципів, представлених у міжнародному стандарту МS ІSО 9001:2000. До основних
процесів моделі віднесено ті, які зв’язані з закупівлею сировини і матеріалів, виробництвом продукції,
просуванням продукції на ринку, продажею товарів на ринку, доставкою їх клієнтам, а також для окремих
підприємств післяпродажне обслуговування. Саме основні процеси формують ланцюжок створення цінності
для кінцевого користувача. До групи забезпечуючих процесів – віднесено процеси зв’язані з обліком,
юридичним супроводом, ІТ-обслуговуванням і рядом інших, адже вони орієнтовані на внутрішнє споживання.
До групи процесів розвитку віднесено процеси спрямовані на вдосконалення продуктів (послуг), створення
(підтримку) брендів, нових бізнесів, організаційних систем, технологій, знань і т. п. Групу процесів управління
становлять процеси пов’язані з визначення цілей діяльності підприємства, плануванням, моніторингом,
аналізом, прийняттям рішень.
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Вищенаведені концептуальні підходи до побудови бізнес-моделі пропонується реалізувати засобами
функціональної методика IDEF0 у середовищі AllFusionProcessModeler. В основі цієї методології лежать
чотири основні категорійні поняття - функціональний блок, інтерфейсна дуга, декомпозиція, домінування,
глосарій.
Функціональний блок (Activity Box представляє собою деяку конкретну функцію в рамках модельованої
системи. Функціональний блок графічно зображається прямокутником, кожна з чотирьох сторін якого має своє
функціональне призначення - верхня сторона інтерпретує функції управління процесом (Control), ліва - його
входи (Input), права - виходи (Output), і нижня - задіяні у процесі ресурси (Mechanism).
Інтерфейсна дуга (Arrow) відображає елемент системи, який обробляється функціональним блоком, або
реалізує управлінські впливи на функцію, яка представлена ним чи задіяні у ньому ресурси. Інтерфейсні дуги
відображають різні об'єкти системи.
Декомпозиція дозволяє поступово і структуровано представляти модель системи у вигляді ієрархічної
структури окремих діаграм, які роблять її більш наочною і менш перевантаженою.
Механізм домінування, реалізований у методиці IDEF0, дозволяє функціональні блоки на діаграмі
розміщувати по діагоналі - від лівого верхнього кута діаграми до правого нижнього , в порядку визначених для
них пріоритетів. Топологія діаграми показує ступінь впливу одних функцій на інші.
Побудова ефективної системи управління підприємством передбачає створення адекватної її
інформаційної підтримки. Саме ця задача вирішується шляхом реалізації на початковому етапі моделі потоків
даних з використанням функціональної методики DFD (Data Flow Diagram). Створення діаграми потоків даних
у контексті методики DFD використовуються чотири основні поняття: потоки даних, процеси (роботи)
перетворення вхідних потоків даних у вихідні, зовнішні сутності, нагромаджувачі даних (сховища
Для опису логіки взаємодії інформаційних потоків нами використана нотація IDEF3(workflow
diagramming). Це методологія моделювання, яка використовується для графічного опису руху інформаційних
потоків, між процесами обробки інформації та об'єктами, які є частиною цих процесів.
1. Эдвард У. Деминг. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / М.:
Альпина Паблишер, 2014. - 344с. 2. Кочнев А. Как построить систему целевого управления компанией: BSC, KPI,
контроллинг. [ Електронний ресурс ] – Режим доступу:http://company.iteam.ru/action/seminar/balanced_
system/webinar_record.htm 3. Маклаков С. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. / М.: "ДИАЛОГМИФИ".
2002. – 149 с.
Лук’янович А.С.
гр. ЕП-42
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кривцун І.М.
ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІДКРИТТЯ
Для майбутнього підприємця існує безліч шляхів становлення в залежності від наявних ресурсів,
можливостей та навичок у сфері створення власного бізнесу. Одним із перспективних варіантів є відкриття
тренажерного залу.
Станом на 2015 рік в Україні спостерігається тенденція до збільшення попиту на спортивні послуги,
значну частку серед яких мають послуги фітнес-центрів. Проте, при функціонування великої кількості
потужних підприємств спостерігається дефіцит тренажерних залів економ-класу, які є зменшеним аналогом
відомих фітнес-центрів з обмеженим колом послуг і, відповідно, нижчими цінами на них. Відкриття такого залу
передбачає певні переваги та недоліки, для переліку яких слід спочатку звернути увагу на переваги і недоліки
відкриття тренажерного залу загалом.
Переваги відкриття тренажерного залу:
1) Легкість в управлінні проектом. Реалізація такого проекту передбачає купівлю/оренду та ремонт
приміщення, купівлю/оренду обладнання, для використання якого не має потреби у вузькокваліфікованому
персоналі, та залучення невеликої кількості працівників: адміністрація, бухгалтер, тренери. Функціонування
тренажерного залу слабо залежить від відносин із постачальником (існують виключення) та не потребує
регулярних нововведень. Також надання фізкультурно-оздоровчих послуг з 2009 року не вимагає ліцензування.
2) Низькі місячні витрати. При якісному управлінні є можливість виходу у прибуток навіть при
використанні орендованих приміщення та обладнання.
3) Позитивний імідж. Спортивно-оздоровчий позитивно сприймається споживачами внаслідок характеру
послуг, що надаються.
Недоліки відкриття тренажерного залу:
1) Великий обсяг капіталовкладень. Висока вартість обладнання та необхідний в ряді випадків ремонт
можуть викликати початкові витрати обсягом вище, ніж 20 тис. дол.
2) Довгий термін окупності. Внаслідок високого обсягу початкових вкладень строки окупності такого
проекту можуть перевищувати 5 років.
3) Конкуренція. Відповідно до тенденцій збільшення попиту, збільшується і кількість фітнес-центрів,
серед яких є потужні мережі, такі як Sport Life, послуги якої надаються по всій території України.
4) Сезонний характер роботи. Літом спостерігається зменшення попиту на спортивні послуги[1].
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В свою чергу, переваги і недоліки тренажерних залів економ-класу вже в порівнянні із потужними
аналогами:
Переваги відкриття тренажерного залу економ-класу:
1) Нижчі витрати. Обмеження кола послуг до найнеобхідніших може знизити початкові вкладення вдвічі –
до суми, меншої за 10 тис. дол. Можливе також зниження витрат за рахунок: оренди приміщення меншої площі,
внаслідок чого знижується орендна плата; ремонту, частину якого підприємець може виконати власноруч;
використання меншої кількості обладнання, а також купівля потриманого обладнання у великих фітнес-центрів за
низькою ціною (супроводжується ризиками, адже таке обладнання не підлягає гарантійному ремонту); реклами –
для невеликого тренажерного залу може бути достатньо рекламних листівок. Також можливе використання
підвального приміщення, яке вимагає більших витрат на ремонт, проте супроводжується низькою орендною
платою та кращими умовами для надання спортивних послуг.
2) Попит з боку менш забезпечених верств населення. Менші ціни викликають зацікавленість з боку
студентів, серед яких дані послуги є популярними.
Недоліки відкриття тренажерного залу економ-класу:
1) Обмеженість послуг внаслідок зменшення обсягів діяльності негативно впливає на попит з боку
забезпечених клієнтів[2].
Також слід зазначити, що такий проект може передбачати використання енергогенеруючого обладнання,
яке не є поширеним в Україні, що зробить проект соціально важливим і зацікавить інвесторів.
1. Портал
«Сегодня.ua»
/
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.segodnya.ua/economics/business/otkryvaem-fitnec-klub-dokhod-30-tycjach-hriven.html;
2.
Портал
«Экономические известия» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://business.eizvestia.com/full/kakotkryt-trenazhernyj-zal-zheleznyj-biznes.
Лук’янович М.С.
гр. ЕП-42
Науковий керівник – к.е.н., доц. Кривцун І.М.
ПРИВАТНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ
У порівнянні із країнами Європи, в Україні існують деякі труднощі щодо заснування власного бізнесу.
Обумовлене це, насамперед, нестабільними політичною та економічною ситуаціями, через що ризиковість
реалізації будь-якого бізнес-проекту підвищилася у рази. Проте, нестабільність в країні не вплинула на
наявність свіжих та оригінальних ідей.
Окрім добре продуманого плану дій щодо доведення проекту до окупності, необхідно подолати першу
складність – знаходження джерела фінансування. Початкові інвестиції необхідні для реалізації практично будьякої ідеї. Припустимо ситуацію, за якої ініціативний спеціаліст з власним бізнес-проектом (надалі стартапер) не
має коштів для започаткування діяльності. Одним зі шляхів для отримання інвестицій є пошук «бізнес-ангела» –
приватного інвестора.
Отже, стартапер має ідею і готовий відкрити невелике (приватне, адже даною формою власності можна
самостійно визначити необхідний розмір стартового капіталу) підприємство. Інвестор має необхідні для цього
гроші. Залишається привернути увагу інвестора.
Передусім необхідно з’ясувати принцип приватного інвестування: інвестор вкладає гроші в стартап на
етапі створення підприємства та бажає, в свою чергу, повернути назад свої кошти із певним прибутком. Існує
багато спеціальних інтернет-порталів, де можна заповнити анкету з коротким описом своєї бізнес-ідеї та подати
її на розгляд інвесторам. Президент Асоціації приватних інвесторів України С. Десяк зазначає, що вже на цій
стадії близько 90% анкет відсіюється та не знаходить зацікавлення інвесторів.
Існують певні критерії, за якими інвестори визначають привабливість проектів. Головне – розуміти:
інвестор є бізнесменом і першим чином його цікавить примноження власних коштів. Тому, переглядаючи такі
анкети, він в першу чергу цікавиться питаннями:
- Наскільки проект реалістичний?
- Наскільки дана ідея є унікальною та конкурентоспроможною?
- Скільки необхідно коштів та коли вони принесуть прибуток?
Після відбору інвестором цікавих анкет можуть вже відбутися особисті зустрічі зі стартапером. Важливо,
щоб стартапер міг зацікавити інвестора вже з перших слів (мав так звану elevator pitch – коротку однохвилинну
усну презентацію задумки) – у такому разі можливе подальше представлення резюме бізнес-проекту, яке можна
підкріпити презентацією на 10-15 слайдів.
По доведенню проекту до прибутковості інвестор, зазвичай, продає свою частку. «Різниця між вкладеної
сумою інвестицій і тою, яку ми отримали при продажу нашої частки на момент виходу з компанії, і є нашим
прибутком», – говорить директор венчурного фонду TA Venture Вікторія Тігіпко.
Також починаючому підприємцю слід остерігатися можливого обману. Для інтернет-порталу «Деньги»
один з засновників біржі інвестиційних проектів InWest І. Казак виділив три поширених схеми:
1) «Оплата за послуги» – стартаперу пропонується складання якісного бізнес-плану спеціалістами
сторонньої компанії за окрему плату. Наприкінці інвестор так і не вкладає гроші в проект.
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2) «Депонування коштів» – використовується при реалізації дорогих проектів (понад 1 млн. дол.):
стартапер переводить свою частку внеску на закордонний рахунок, що за документами виглядає, як сплата
штрафу за невиконання певного пункту договору.
3) «Крадіжка ідеї» – інвестор самостійно реалізує даний проект[1].
Проте, при уважному проведенні переговорів та вмілій реалізації проекту цього можна уникнути і
приватний інвестор допоможе втілити власну ідею у життя, змусить її працювати.
В Україні така практика лише почала застосовуватися. Зважаючи на ризиковість вкладання коштів в
розвиток бізнесу в Україні, більшість інвесторів вкладають гроші у проекти, що окупляться вже за перший рік
бізнесової діяльності, у проекти, що надійно закріпляться та пристосовуватимуться до змін ринку[2].
Отже, приватний інвестор може слугувати надійним джерелом фінансування приватного бізнесу.
Існують й інші джерела: державні виплати по безробіттю на початок бізнесу, позика у друзів та родичів, краудфандінг, виграш певних конкурсів та грантів та ін., але навряд чи на них можна впевнено розраховувати. А
знайдений «бізнес-ангел» забезпечить як коштами, так і порадами щодо розвитку стартапу, адже він так само
зацікавлений в успіху справи та має досвід у реалізації нових бізнес-ідей.
1. Портал «Деньги» / Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.dengi.ua. 2. Інвестиційний
портал «InvestGo24 / Електронний ресурс – Режим доступу: http://investgo24.com/
Лущанець М.Б.
гр. ЕП-41
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Гудзь О.І.
ФІНАНСОВА ГНУЧКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ
Будь-яке підприємство у середовищі свого функціонування визначається як фінансово успішне, коли
володіє оптимальним ступенем фінансової гнучкості. З точки зору сучасної економіки, фінансова гнучкість
розглядається як спроможність підприємства залучати, реструктуризувати свій капітал у режимі економії часу і
витрат на фінансування [1].
Зміст поняття «фінансової гнучкості» вивчали та аналізували багато зарубіжних та вітчизняних
науковців, серед яких А. Ансофф, Т. Божидарнік, М. Брайнис, В. Васильєв, А. Градов, Ю. Коробецький,
С. Рамазанов, В. Самочкін, Н. Тарнавська, Р. Фатхутдінов та ін. [2, с.80].
Основним визначенням поняття «фінансової гнучкості підприємства» можна вважати те, що це здатність
підприємства оперативно змінювати розміри та структуру фінансування, а також вкладати фінансові ресурси
відповідно до змін зовнішнього та внутрішнього середовища [2, с.81]. Завдяки швидкому реагуванню на зміни у
зовнішньому середовищі, підприємство в умовах невизначеності спроможне досягти своїх цілей, що
спричинить зміни у його кількісних та якісних характеристиках.
Фінансова гнучкість, як один із найважливіших видів гнучкості (серед виробничої, динамічної, організаційної, стратегічної, тактичної), пропонує велике різноманіття інструментів, використання яких в певних
умовах дозволяє підвищувати швидкість реагування підприємства на нестійкі економічні умови.
Одним із ключових факторів, що впливають на формування фінансової гнучкості підприємства, є рівень
їхнього фінансового левериджу, що розраховується як співвідношення позичкового і власного капіталів у
структурі фінансування. Сутність формування фінансової гнучкості полягає у тому, що воно відбувається у
періоди відносної стабільності, коли підприємство підтримує нижчий за норму рівень фінансового левериджу
[3, с.85].
Основними показниками, які характеризують фінансову гнучкість підприємства є: показники ділової
активності (показують ефективність використання коштів підприємства та швидкість їх обігу), рентабельності
(характеризують ефективність роботи підприємства, що націлена на максимізацію прибутку), фінансової
стійкості (оцінюють джерела формування майна підприємства та можливості нарощення позичкових коштів) і
ліквідності (аналізують здатність підприємства розраховуватись за своїми поточними зобов’язаннями шляхом
перетворення активів на гроші). Фінансово гнучкі підприємства – це підприємства, у яких дані показники
відповідають нормативним значенням. Проте, існують також тенденції відхилення розрахункових значень від
нормативних у сторону погіршення, що може свідчити про зниження ефективності виробничої та іншої
діяльності підприємства.
Збільшення інтенсивності конкуренції і прагнення забезпечити собі стійке положення на ринку
автоматично спонукатиме підприємство до підвищення рівня фінансової гнучкості, а досягнення високого рівня
гнучкості можливе за рахунок формування і використання комплексу узгоджених управлінських рішень щодо
фінансування та розподілу фінансових ресурсів.
1. Arslan O. How and Why Do Firms Establish Financial Flexibility? [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.researchgate.net/publication/228434354_How_and_Why_Do_Firms_Establish_Financial_Flexibility.
2. Демків І. Розвиток понятійного апарату управління гнучкістю підприємства / І. Демків // Економічний
аналіз. – 2010. – вип. 5. – С.80-82. 3. Лактіонова О.А. Макроекономічний аналіз факторів формування
фінансової гнучкості корпорацій реального сектору економіки України / О.А. Лактіонова, А.С. Лук’яненко //
Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – вип. 1. – С.83-91.
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ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ
ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Однією з основних причин низького рівня конкурентоспроможності багатьох видів вітчизняної продукції
та, відповідно, підприємств – її виробників є значне зношення їх основних засобів [1, с. 4; 2, с. 217]. Зокрема, у
більшості промислових підприємств України їх засоби праці характеризуються середнім ступенем зношення,
що перевищує 50%, а для деяких підприємств цей ступінь становить більше 60-70%. За таких умов собівартість
продукції на багатьох вітчизняних промислових підприємствах є настільки високою, а її якість – низькою, що
як на внутрішньому, так і на зарубіжних ринках збуту реалізувати продукцію виявляється значною мірою
невигідно з точки зору отримання належної величини фінансових результатів.
Здійснення комплексу організаційно-технічних заходів з оновлення основних засобів вітчизняних
підприємств, зокрема шляхом проведення реконструкції, технічного переозброєння та модернізації
виробництва, дозволить зменшити витрати на виготовлення продукції та покращити її споживчі властивості [3,
с. 53]. Це досягатиметься за рахунок: скорочення питомих витрат ресурсів (насамперед, енергетичних та
трудових) на виготовлення продукції, зменшення витрат на ремонт застарілої техніки, зростання
продуктивності устаткування, переходу на виготовлення покращених різновидів продукції тощо. Разом з тим,
оновлення засобів праці, як правило, потребує значних обсягів інвестиційних витрат, що обумовлює
необхідність ретельного обґрунтування доцільності здійснення заходів з такого оновлення.
Одним з важливих індикаторів, за допомогою яких можна встановити попередню необхідність
оновлення основних засобів підприємства, є показник рентабельності інвестицій у виготовлення кожного виду
його продукції. Цей показник обчислюється як відношення прибутку від реалізації підприємством одиниці
певного виду його продукції до її питомої капіталомісткості. Якщо значення показника рентабельності
інвестицій у виготовлення деякого виду продукції підприємства є меншим за його бажане (мінімально
припустиме) значення, то необхідно виявити причини цього та встановити, яке місце серед цих причин займає
фактор використання фізично зношених та морально застарілих основних засобів. Основними такими
причинами можуть бути: 1) низька ціна одиниці продукції; 2) висока собівартість її виробництва; 3) надмірна
питома капіталомісткість продукції. Своєю чергою, перелічені причини недостатнього рівня рентабельності
продукції підприємства можуть бути викликані як значним рівнем зношення його основних засобів, так і
іншими чинниками, що не пов’язані з технічним станом засобів праці підприємства. Зокрема, низька ціна
продукції може бути зумовлена як моральним старінням основних фондів, які беруть участь у її виготовленні
(за таких умов конкуренти, що виробляють подібну продукцію, використовуючи більш досконалі засоби праці,
несуть меншу величину питомих витрат і, відповідно, мають змогу реалізовувати її за нижчою ціною), так і
іншими чинниками (наприклад, перевищенням пропозиції продукції над величиною попиту на неї).
Для кількісного оцінювання впливу рівня зношення основних засобів підприємства на величину
прибутковості певного виду його продукції необхідно виокремити у величині різниці між бажаним та
фактичним значеннями показника рентабельності інвестицій у виготовлення цієї продукції ту частину цієї
різниці, яка обумовлена незадовільним технічним станом засобів праці, що беруть участь у виробництві цієї
продукції. Тоді можливо спрогнозувати приріст загальної величини операційного прибутку підприємства
внаслідок оновлення його основних засобів за кожним видом продукції, що характеризується низьким рівнем її
рентабельності, та, зіставивши цей приріст з величиною потрібних інвестицій, оцінити доцільність такого
оновлення.
1. Амоша О.І. Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на
синергетичних засадах: теорія і практика / О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Г. З. Шевцова // Економіка
промисловості. – 2007. – № 1(36). – С. 3-9. 2. Єршова Г.В. Проблема оновлення основних фондів промислових
підприємств України та напрями її вирішення / Г.В. Єршова // Фінансова система України: збірник наукових
праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – Вип. 9. – Ч. 2. – С. 216222. 3. Рудченко О. Методичні підходи до регулювання процесу відтворення основних фондів / О. Рудченко, Н.
Омельянчик, М. Тютюн // Економіка України. – 1997. – №2. – С. 52-57.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВА
Інноваційну стратегію підприємства потрібно розглядати як систему дій підприємства, що спрямована на
досягнення довгострокових цілей його функціонування, подальший розвиток, посилення конкурентних
позицій, задоволення потреб споживача, забезпечення стійкого попиту на продукцію, шляхом використання
науково-технічних досягнень, визначення стратегічних інноваційних цілей та індикаторів розвитку з
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урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовищ, на основі яких формується система напрямів
інноваційного розвитку, тип стратегічної поведінки на ринку, розподіл ресурсів на підприємстві [1].
На сьогодні існує досить багато класифікацій видів інноваційних стратегій підприємства. Найбільш
поширеною є класифікація Х. Фрідмана, який виділяє 6 типів інноваційної стратегії підприємства: наступальна;
захисна; імітаційна; залежна; традиційна; «за нагодою» [2].
Наступальна інноваційна стратегія спрямована на досягнення ринкового та технологічного лідерства
шляхом створення і впровадження нових продуктів. Ця стратегія передбачає постійну орієнтацію підприємства
на світові технологічні розробки та здійснення наукових розробок тим підприємством, яке їх і фінансує.
Захисна інноваційна стратегія спрямована на утримання підприємством вже зайнятих конкурентних
позицій. Згідно даної стратегії підприємство знаходиться на крок позаду " піонерів", оскільки впроваджує
новації лише після того, як впевниться у їх перспективності, що надає йому можливість покращити та
застосувати новації у інших сферах.
Імітаційна стратегія передбачає використання ліценцій на виробництво продукції, куплених у фірмпіонерів. Інколи імітація може відбуватися піратським шляхом без відома власника новації.
Залежна інноваційна стратегія - це тип стратегічної поведінки, за якої характер технологічних змін
«залежних» фірм повністю диктується політикою "батьківських" фірм.
Традиційна інноваційна стратегія характеризується відсутністю технологічних змін на підприємстві. Ця
стратегія передбачає осмислену відмову від оновлення продукції, оскільки внаслідок ретельного аналізу ринку
та конкурентів, підприємство переконується у сталості ринку та попиту на продукцію.
Інноваційна стратегія «за нагодою», або стратегія «ніші» полягає в пошуку інформації щодо можливих
ніш на наявних ринках товарів та послуг, що мають споживача з нетиповим, але значущим різновидом потреб.
Серед розглянутих стратегій немає найкращої чи найгіршої, кожна із них має свої переваги та недоліки
для використання у діяльності вітчизняних підприємств:
- наступальна стратегія при патентному захисті науково-дослідної розробки приносить власникові
монопольний прибуток, однак, вона є дуже ризикованою, оскільки, потребує великих інвестицій;
- захисна стратегія є менш ризикованою, але потребує певних затрат для купівлі патентів та значних
зусиль у науково-дослідній сфері;
- імітаційна стратегія є менш витратною порівняно із попередніми, але приносить позитивні результати
при наявності у підприємства певних переваг у виробництві аналогічної продукції перед конкурентами;
- залежна стратегія передбачає відсутність вимог до науково-технічного розвитку, однак забезпечує
високі критерії якості роботи та гнучкість пристосування до вимог нових технологій;
- перевагою традиційної стратегії є вдосконалення форми і якості продукції, що водночас є й недоліком,
оскільки, використання даної стратегії не передбачає змінності номенклатури продукції;
- стратегія «за нагодою» передбачає впровадження зовсім нового продукту і отримання надприбутку,
однак вона повинна бути підкріплена іншими видами стратегій, інакше цей тип стратегії є безперспективним.
З метою ефективного функціонування вітчизняним підприємствам необхідно сформувати «стратегічну
магістраль розвитку», яка передбачатиме використання у різні періоди діяльності відповідні взаємопов’язані
інноваційні стратегії, як в часі, так і по окремим бізнес одиницям підприємства.
1. Федулова, І. В. Класифікація інноваційних стратегій / І. В. Федулова // теорії мікро- і макроекономіки:
збірник наукових праць, Академія муніципального господарства. – 2010. - № 35. – С. 122-130; 2. Павленко І. А.
Економіка та організація інноваційної діяльності: [навч. посібник] / І. А. Павленко – К.: КНЕУ, 2004. – 204 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ
В ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Оскільки світова економіка розвивається досить швидкими темпами, то це призвело до появи
диверсифікованих підприємств, які під одним загальнокорпоративним управлінням об’єднують різні види бізнесу.
Таке поєднання потребує особливого підходу в напрямі узгодження діяльності, розподілу капіталу, ресурсів,
отримання синергічного ефекту та формування ефективної системи контролю. Одним з основних інструментів
аналізу стратегічних альтернатив на корпоративному рівні є аналіз господарського портфелю. Для здійснення
портфельного аналізу використовують такі моделі: матриця життєвого циклу галузі А. Д. Литтла (ADL), матриця
Бостонської консалтингової групи (БКГ), матриця МакКінсі, матриця Ансоффа та матриця Шелл.
Перевагами матриці БКГ є [1]: проста у застосуванні; диференційований підхід до вироблення стратегії;
використання об’єктивних критеріїв привабливості та конкурентоспроможності; надання можливості
використання як на підприємстві в цілому, так і в його підрозділах; сприяння прийняттю обґрунтованих
тактичних рішень про розподіл коштів між окремим СОБ. Недоліки моделі [1]: важко оцінювати стратегічні
позиції бізнесу, розташовані всередині матриці; відсутні чинники, які б характеризували особливості
виробництва; розподіл бізнес-напрямків на чотири складових дуже спрощений; не звертається увага на рівень
віддачі кожної із СОБ; не враховано стан галузі.
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До переваг матриці МакКінсі належать [2]: ширша сфера застосування; диференційована оцінка
стратегічних позицій бізнесу підприємства; сприяє підпорядкування інформації; гнучкість, що полягає у
самостійному виборі чинників залежно від ситуації, яка склалася у певній СОБ. Недоліки моделі [2]: труднощі і
суб’єктивізм при визначенні відносної важливості кожного чинника оцінки привабливості і конкурентоспроможності; відсутній логічний зв’язок між показниками конкурентоспроможності і грошовими потоками;
складність вимірювання великої кількості чинників; статичний характер матриці; загальність стратегій і
труднощі у їх виборі; припущення, що майбутнє можна передбачити достатньо точно.
Переваги матриці Шелл [3]: застосування під час вироблення стратегії системи якісних і кількісних
показників; використання двох критеріїв стратегічного вибору; забезпечує можливість підтримки балансу між
надлишком і дефіцитом коштів шляхом розвитку перспективних СОБ; позиціонування на різних фазах ЖЦП.
Недоліки моделі: обмежене застосування; відсутність критерію відбору показників оцінки параметрів матриці;
суб’єктивність визначення вагових коефіцієнтів для оцінки показників; неточність результатів порівняння СЗГ,
які належать до різних галузей.
Перевагами матриці АДЛ є [1]: можливість повною мірою розглядати усі конкурентні стратегії для
окремих напрямів бізнесу підприємства; можливість визначити призначення, ринки, позиції та внески кожного
сегмента бізнесу до господарського портфелю підприємства. Недоліки моделі [1]: дуже схематична й може
привести до механічних і нетворчих рішень.
Переваги матриці Ансоффа: простота, наочність. Недоліки моделі [1]: врахування хоч і найважливіших,
але лише двох чинників; одностороння орієнтація на зростання.
Основними труднощами застосування моделей в практику вітчизняних підприємств є: формування
стратегії розвитку підприємства; мотивувати працівників на досягнення стратегічних цілей компанії;
комплексний контроль важливих для ведення бізнесу показників
Для пристосування конкретної моделі до діяльності вітчизняних підприємств варто ще доповнити її
напрямком, який дозволить оцінювати не лише існуючі товарно-ринкові можливості підприємства, а й ті, що
тільки плануються. Сформовані моделі, враховуючи зазначені труднощі їх використання вітчизняними
підприємствами, дозволяють ефективно оцінити діяльність підприємства за рахунок взаємозв’язків між
існуючими та новими видами діяльності.
1. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства: навч. посіб. / М.Г.Саєнко.-Т.: Екон. думка, 2007.-352 с. 2.
Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник / Н.Ю.Подольчак.- Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2012.- 400 с. 3. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: навч. посібник 3-тє вид., оновлене і
доповнене- Львів: “Новий світ-2000”, 2007.- 324 с.
Пица С.Р.
гр. ЕП- 33
Науковий керівник - к.е.н., доц. Данилович Т.Б.
ФОРМУВАННЯ "КОРИЧНЕВИХ" ЗОН
Інтеграція України в Європейське Співтовариство вимагає нових форм співпраці між бізнесом та владою.
До ефективних організаційних форм такого співробітництва належать території з особливим митним і
податковим режимами, а саме промислові зони. Їх розвиток фахівці пов'язують із значними досягненнями і
технологічними проривами за останні роки [1].
Саме в контексті використання преференційних територіальних утворень, як основи формування
національної та регіональної економічної політики, яка будується на державно-приватному партнерстві, на
нашу думку, доцільно застосовувати "коричневі зони" (КЗ). Світова практика свідчить, що КЗ або попередньо
використовувані землі (ПВЗ) створюють у тих випадках, коли держава фінансово неспроможна очистити та
повторно використовувати території для ведення бізнесу, які були забруднені або їх виробнича та соціальна
інфраструктура знищена [2; 3].
Потрібно наголосити, що немає офіційного визначення поняття «коричнева зона». Через його відсутність
спостерігаються суперечливі підходи до їх розуміння, зокрема в Європі та Америці. Європейці трактують КЗ,
як "земля, яка попередньо використовувалася, – це така, яка є або була зайнята постійними структурами (за
винятком будівель, пов’язаних із сільським і лісовим господарством) і відповідною інфраструктурою" [2].
Підхід американських вчених до трактування КЗ є дещо іншим, а саме " коричневі зони – це забруднені землі,
які потребують попереднього очищення перед повторним використанням для ведення бізнесу і на яких діє
преференційний податковий та митний режим" [3].
Корисним для використання в українських умовах є досвід Великобританії, який рекомендовано для
застосовування в країнах ЄС щодо формування «коричневих зон» за критерієм потенційної вигоди при
розробці ділянки [2; 3]. КЗ формується з чотирьох видів земельних територій. Перший вид – комерційно
привабливі ділянки. Вони не потребують зовнішнього втручання, оскільки є привабливими для приватного
сектору для використання в економічних цілях. На таких територіях держава не вводить преференційного
режиму ведення бізнесу, а навпаки ставить додаткові соціальні умови для потенційних інвесторів. Друга група
– маржинальні ділянки (зона не збитковості). Основне завдання при цьому – сприяти досягненню комерційної
привабливості. Третя група – нежиттєздатні ділянки. Ця група типово представлена «важкими» землями, які
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вже незадіяні тривалий період часу. Для того, щоб перетворити їх у привабливі ділянки необхідне втручання
державних інструментів, а саме податкових преференцій. Четверта група – ділянки, непридатні для розробки.
Витрати на покращення таких земель набагато переважають вигоди від їх потенційного використання. Ці землі
часто залишають для облаштування лісової зони громади, відкритого простору, природних резерватів тощо.
Бізнес, який розташовується на таких територіях повністю звільняється від сплати будь-яких податків.
Формування мережі КЗ є актуальним і для вітчизняної економіки, оскільки використання таких зон
створює інвестиційну привабливість територій, на які держава неспроможна залучити бізнес і такі регіони
стають депресивними. Як приклад можна привести, депресивні регіони Львівщини, це території
Новояворівської та Новороздольської "Сірки" та багато ін. Формування на таких територіях КЗ, де пріоритет
для інвестування надається третій групі (виду) земельних ділянок, які користуються податковими
преференціями, дозволить відновити земельні ділянки та створити виробничу інфраструктуру, а в соціальній
сфері – задіяти місцеве населення у новостворених виробництвах.
Започаткування, подальший розвиток і динамічне зростання коричневих зон має вирішальне значення
для вирівнювання розвитку регіонів шляхом формування бізнесової інфраструктури на територіях, які не
планувались до залучення у виробничо-господарському комплексі регіону.
1. Сідак С. В. Вільні економічні зони, сучасний стан та міжнародна практика // Науковий вісник УНУ. –
2011. – №9. – С. 20. 2. Towards A National Brownfi eld Strategy. English Partnership / The NationalRegeneration
Agency. – September 2003. 3. Cleaning Up the Past, Building the Future. A National Brownfi eld Redevelopment
Strategy for Canada/ National Roundtable on the Environment and Economy. – 2003.
Приймак О.В.
гр. ЕКП-41
Науковий керівник - к.е.н., доц. Довбенко В.І.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ
У сучасних умовах все більш актуальними стають проблеми переходу на використання альтернативних
джерел енергії. Відповідно до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» до таких джерел енергії
відносять: 1) відновлювані джерела енергії (сонячна, вітрова, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів,
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу очисних станцій, біогазів); 2) вторинні
енергетичні ресурси (доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення
скидного енергопотенціалу технологічних процесів) [1, с.17].
Використання людством відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) не призводить до порушення її балансу на
планеті. До 2030 року планується виробляти близько 40 % енергії із поновлюваних джерел енергії [2, с. 188].
Україна має великий потенціал ВДЕ, використання якого забезпечить повну енергетичну незалежність
країни і можливості експорту енергії.
У світі на сьогодні найвищий пріоритет серед ВДЕ віддається біомасі, на яку припадає 15 % світових
первинних енергоресурсів. Біомаса відіграє суттєву роль в енергобалансах промислово розвинених країн: у
США її частка становить 4 %, в Данії – 6 %, в Канаді – 7 %, в Австрії – 14 %, у Швеції – 16 % від загального
споживання енергоресурсів цих країн. В Україні ця частка становить близько 0,4 % [2, с.43].
Отже слід констатувати незадовільний рівень використання ВДЕ в Україні. У той же час потенціал
використання ВДЕ у нашій країні є достатньо високим. Щорічно на територію України надходить 720 млрд.
МВт.*год. сонячної енергії, що дорівнює 88 400 млн. т умовного палива. Це значно перевищує сучасне сукупне
споживання енергії нашою країною [3].
Протягом останніх трьох років загальні потужності сонячних електростанцій в Україні зростали на 8095% щорічно. Якщо ще кілька років тому сонячна енергетика не могла обійтись без субсидій та державної
підтримки, то зараз завдяки здешевленню сонячних панелей та систем загалом, сонячна енергетика стала
прибутковою у Німеччині, Іспанії, Італії. В 2013 році сонячна енергетика випередила вітрову за темпами
розвитку. Сонячна енергетика все більш вигідною внаслідок суттєвого падіння цін на сонячні панелі,
збільшення потужності сонячних електростанцій і ККД сонячних модулів, зменшення інвестицій на одиницю
потужності. Якщо в 2012 році українська сонячна електростанція Перове потужністю 100 МВт стала
найбільшою в світі, то зараз вона навіть не входить до першої десятки, так як вже існують системи потужністю
більше 300 МВт. Середня ціна генерованої електроенергії склала 0,15-0,35 USD/кВт∙год для систем
промислового масштабу.
Вітроенергетика на сьогодні забезпечує лише 0,4 % світових потреб в електроенергії, однак і на неї
звертають все більшу увагу. Наприклад, у Данії частка вітрової електроенергії вже сягає 20 % від її загальної
кількості, а її собівартість знизилася із 38 до 5 центів за кВт·год [2, с.87].
З 2008 року в Україні почало формуватися сучасне законодавство, що стимулює використання ВДЕ. На
даний момент зелений тариф в Україні є одним із найвищих у світі. Завдяки зеленому тарифу термін
повернення інвестицій у сонячні електростанції складає 4-5 років. Перспективним є встановлення сонячних
батарей на дахах великих торгових центрів, оптових баз. Інвестиції, вкладені у сонячні електростанції на дахах
приватних будівель мають повернутись протягом 5-6 років. До 2030 року в Україні заплановано наростити
потужності сонячних електростанцій у 8,4 рази [4].
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Стимулювання виробництва за допомогою «зеленого» тарифу поширюється майже на всі ВДЕ. При
цьому вся відновлювана енергетика розподілена на дві групи: 1) електроенергія, щодо якої законом
установлений гарантований мінімальний «зелений» тариф (енергія вітру, сонця, біомаси та малих ГЕС); 2)
електроенергія, на яку гарантований мінімальний «зелений» тариф не поширюється (для виробництва якої
одночасно використовуються як відновлювані, так і традиційні джерела) [5, с.9].
Все більшу увагу звертають і на використання енергії біомаси. За даними Мінрегіонбуду України сектор
біоенергетики на сьогодні фактично заміщує близько 3 млрд. куб. м газу в рік, а у подальшому передбачається
суттєве нарощування потужностей станцій на біопаливі.
У подальшому значення ВДЕ в енергетичному балансі країни буде зростати. Отже важливо і надалі
удосконалювати технології отримання енергії з ВДЕ. Це вимагає активізації інноваційної діяльності у даному
напрямку з метою оптимального поєднання ефективності виробництва і використання енергії.
1 Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 № 555-IV. 2.Ковальов І.О.
Альтернативні джерела енергії України: навч. посіб./ І.О.Ковальов, О.В. Ратушний. - Суми: Вид-во СумДУ,
2015. – 201 с. 3.Альтернативна енергетика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siaengineering.io.ua/s70633/alternativna_energetika 4.Сонячна енергетика в Україні [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://raytrade.com.ua/ua/sonyachna-energetika. 5.Стимулювання відновлюваної енергетики в Україні за
допомогою «зеленого тарифу»: Посібник для інвесторів. К.: Міжнародна фінансова корпорація. – 2012. – 79 с.
Рудіна І.А.
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СТАНОВЛЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДКРИТТІВ ЛЮДСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Проаналізуємо рейтинг найважливіших відкриттів в історії людства, який свого часу був запропонований
Лондонським музеєм науки. Розглянуті відкриття визначили минуле, впливають на сьогодення і напевно
змінять майбутнє. Організатори і представники виставки (проведена у 2009 р.) вибрали певних десять
винаходів, які здійснені за минулий час, серед яких зокрема паровий двигун Д. Папена, паровоз Д.Стефенсона і
космічний апарат Арроlо -10.
Найважливіші відкриття в історії людства запропоновані Лондонським музеєм науки можна подати у такій
послідовності згідно становлення у часовому проміжку [1]:
1. Поява парового двигуна (1674 р.). 2. Паровоз (1822 р.).3. Електричний телеграф (1837 р.). 4. Рентгенівський прилад (трубка)
(1895 р.). 5. Автомобіль «Форд-Т» ( 27 вересня 1908 р.). 6. Винайдення пеніциліну (1928 р.). 7. Балістичні ракети Фау-2
(березень 1942 р.).8. Пілотна модель комп’ютера АСЕ (Automatic Computing Engine - Автоматичний комп’ютерний пристрій)
-1946р.. 9. Спіральна модель ДНК (1953 р.). 10. Космічний апарат Арроlо -10 (18 травня 1969 р.).
Було проведено порівняння найважливіших відкриттів в історії людства із радикальними
нововведеннями. За результатами порівняння можна зробити наступні висновки. Найважливішим відкриттям
людства у системі радикальних нововведень (в проміжку часу 1740 - 2009 роки ) є паровий двигун, що
відноситься до першого нововведення.
Крім того у різних галузях і видах виробництва, в даному порівнюваному проміжку часу, свого часу
використовували балістичні ракети (друге місце), електричний телеграф Кука і Вітстона (третє місце), паровоз
Стефенсона (четверте місце), рентгенівський прилад (п’яте місце), автомобіль «Форд-Т» (шосте місце), модель
комп’ютера АСЕ (восьме місце), космічний апарат Арроlо -10 (десяте місце). Радикальні нововведення не
охоплюють тільки винайдення пеніциліну та спіральну модель ДНК, але враховують 8 із 10 найважливіших
відкриттів в історії людства [2].
Сучасний розвиток інвестиційної діяльності в Україні є не в найкращому становищі. Макроекономічні
показники України залишаються на периферії світових інвестиційних потоків, що значно підсилюється
недостатнім рівнем інвестиційних ресурсів, а також ускладнюється кризовими явищами у світовій економіці
[3]. Основними причинами зниження активності інвестиційної діяльності в Україні є: несприятливий
інвестиційний клімат; недосконала законодавча база; неналежна підготовка інвестиційних проектів та програм
та їх недієвість; нерозвиненість інвестиційних інструментів та інвестиційного ринку.
Аналізуючи показники інвестиційної діяльності (згідно з інформацією Державної служби статистики
України) зокрема за період 2008-2012 рр., варто зазначити, що в Україні спостерігається збільшення темпів
зростання прямих іноземних інвестицій, воно не значне, але стабільне.
Наша держава не вперше вирішує проблему низької інвестиційної активності програмним методом, але
слід зазначити, що ця державна програма має всі шанси для активізації інвесторів, як вітчизняних, так і
зарубіжних, які у свою чергу можуть спрямувати інвестиційні потоки на модернізацію економіки та
забезпечити сталий економічний розвиток, що є головною метою даної державної концепції.
Україна зокрема повинна: дотримуватися активної позиції щодо залучення інвестицій; забезпечувати
прозорість, «партнерські» відносини між державою та інвестором; вкладати кошти у сучасні технології
мікропроцесорної техніки і нанотехнології; розвивати свій інвестиційний ринок [4].
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Крім того, щоб покращити інвестиційну політику в сучасних економіко-політичних умовах Україні
доцільно орієнтуватися і вкладати інвестиції у розвиток військової техніки і розробки космічних літальних
апаратів.
1. Найважливіші відкриття в історії людства. // http://www.rate1.com.ua/ua/nauka/1534/. 2. Крет І.З.
Найвідоміші технологічні відкриття людства в системі радикальних нововведень // МНПК/ Проблеми
формування та розвитку інноваційної інфраструктури/ Львів, 19-21- травня 2011 р./ тези доповідей, Л.: НУ
“ЛП”, 2011.– с. 294-295. 3. Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Дібніс Ґ.І. Управління інвестиціями на
підприємстві. – К.: Лібра, 2004. – 368 с. 4. Статистична інформація [Електронний ресурс] Режим доступу:
http:// www.in.ukrproject.gov.ua – офіційний сайт Державного України з інвестицій та розвитку.
Скоропад С.О.
гр. ЕП-21
Науковий керівник – асист. Мищишин О.Л.
ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ
Старта́п, стартап-компанія — нещодавно створена компанія, що будує свій бізнес на основі інновацій або
інноваційних технологій, не вийшла на ринок або ледве почала на нього виходити і що володіє обмеженим
набором ресурсів [1]. Термін «стартап» розповсюджується і на інші сфери діяльності. Популяризується ідеєю
для майбутнього бізнесу без початкового капіталу для приваблення інвесторів, щоб розвинути інновацію. На
сучасному етапі розвитку української економіки суттєво впливає на інвестиційний клімат та розвиток малого та
середнього бізнесу.
Стартап – вперше термін появився в США в 1938 році у розвиненій Каліфорнії. Студенти
Стенфордського університету Дєвід Пакард і Вільям Хьюлетт створювали невеликий проект після чого назвали
це діло стартапом ( start-up – стартувати, запускати). З часом цей стартап переріс в таку велику і успішну
компанію, як Хьюлетт-Паккард [2].
Основним ресурсом для створення нового стартапу слугує хороша новаторська ідея. Одна ідея описана
на листку паперу спроможна стати дуже прибутковою, звичайно на її розвиток впливає степінь необхідності
для споживача.
Щодо фінансування стартапів, то для старту бізнесу необхідні кошти для закупівлі спеціального
обладнання, оренди офісу, найму кваліфікованих фахівців або в якості оборотних коштів. Власник бізнесу або
автор бізнес-ідеї не має своїх фінансів, він звертається до зовнішніх джерел запозичення. Одним з
найпопулярніших варіантів розвитку стартапів є бізнес-інкубатори, як правило вони надають інфраструктуру,
участь у тренінгах і тематичних заходах, послуги консультантів або менторів. Вони допомагають провести
маркетингові дослідження, скласти бізнес план, розвинути проект до рівня зацікавлення потенційних інвесторів
або кредит зі сторони бізнес-інкубатора [3].
Головними проблемами в розвитку стартапів зі сторони засновника є:
1) відсутність повноцінних команд, груп, які могли б грамотно реалізувати ідею;
2) відсутність прикладних знань з економічними операціями, внаслідок чого нераціонально розподілені
інвестиційні кошти і виникають проблеми з їх поверненням [4].
На шляху до інновацій в Україні є відсутність належної підтримки з боку держави, а саме не передбачено
жодних ініціатив та заохочень. Крім того, уряд ухиляється від розробки інвестиційних пріоритетів, а венчурні
капіталісти самостійно не можуть визначити, у які галузі слід інвестувати кошти у першу чергу. У загальному,
інвестиційних клімат нашої держави бажає бути кращим. Слід сказати, що на можливість розвитку стартапів
розраховують тільки ІТ-галузі. Це такі сфери, як надання онлайн-послуг, обслуговування інтернет споживачів.
Причина цьому – простота організації бізнесу онлайн. Натомість, що стосується промислової або соціальної
сфери, досить важко досягти хороших результатів.
Масовою проблемою України є міграція новоствореного успішного бізнесу за кордон. Для молоді
розвинені країни Європи та США характеризуються кращим середовищем для своєї справи [5].
Закриваючи очі на ряд українських проблем, що стосуються стартапів за даними журналу Forbes в
Україні налічується близько 500-1000 стартап-компаній і частина з них заслуговує на успіх. Найбільша частка
припадає на ІТ-сектора, який є 5-тим за обсягом в країні. Учасники ринку схильні вважати, що за належної
підтримки уряду ці показники будуть значно зростати.
У ході роботи було розглянуто актуальність та масові проблеми у просуванні стартапів в Україні.
Встановлено, що найбільш актуальним є ІТ-сектор, але через низьку підтримку розвитку стартапів, малого та
середнього бізнесу з боку держави та уряду в Україні розвивати ідею дуже складно.
1.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Стартап.
2.
http://constructorus.ru/finansy/chto-takoe-startap.html.
http://bizua.org/266/dzherela-finansuvannya-startapiv.
4.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Венчурний_фонд.
http://forbes.ua/ua/business/1367929-yak-pidshtovhnuti-rozvitok-it-galuzi-v-ukrayini/1367934
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Сороковий Д.О.
гр.ЕП-22
Науковий керівник – асист. Кіржецька М.С.
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ НОВИХ ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ
У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ
Однією з гострих екологічних проблем Львівського регіону, продовжує залишатися проблема утворення
та накопичення відходів виробництва і споживання, які формують реальну загрозу навколишньому природному
середовищу і здоров'ю населення. За офіційними даними Львівське сміттєзвалище функціонує із 1959 року та є
найбільшим в Україні. За даними Львівської міської ради, середньомісячні обсяги розміщення і захоронення
твердих побутових відходів на міському полігоні ЛКП «Збиранка» у Грибовичах у 2012 р. становили –
17286,276 тонн (щоденно майже 600 тонн сміття). Окрім того, існують і так звані «чорні» рейси [1].
Дослідження проблеми функціонування муніципальних сміттєзвалищ дозволило виокремити низку
загроз, які генерує міський полігон ЛКП «Збиранка» та передумови для створення нових переробних
виробництв у Львівському регіоні.
1) Однією з найбільших загроз, пов'язаних з похованням відходів є утворення біогазу, який робить
істотний внесок у глобальне потепління, а також сприяє появі вибухо- і пожежонебезпечних умов як на самих
звалищах, так і на об'єктах поблизу [2];
2) Перевищення гранично допустимих норм шкідливих речовин у воді і грунті у сотні й тисячі разів є
наслідком зниженням якості роботи очисних споруд та обладнання, а також функціонування звалища у режимі
перевантаження з давно порушеними проектними показниками щодо обсягів надходження відходів;
3) Накопичення промислових та побутових відходів в безпосередній близькості до Львова може стати
причиною поширення інфекційних захворювань. У відходах тривалий час зберігаються бактерії, які
викликають небезпечні хвороби, а проникнення фільтрату в підземні води чи інфікування тварин або птахів, які
є екосистемо міста, призводять до поширення шкідливих мікроорганізмів далеко за межами сміттєзвалища;
4) Під сміттєзвалище відчужено 33,3 га землі, яку практично неможливо використовувати після
консервації полігону;
5) Важливо окремо наголосити на проблемі кислих гудронів та несанкціонованого зливу невідомих
хімікатів. З роками на території сміттєзвалища, утворились так звані «Гудровані озера», що робить
Грибовицьке сміттєзвалище одним зі ста найбільш екологічно небезпечних об`єктів України [7];
6) В умовах виснаження світових сировинних ресурсів украй нераціонально, як з економічної, так і з
екологічної погляду, не використовувати сировину, придатну для вжитку.
На даний момент немає жодного офіційного документу який регулює кінцеві дати рекультивації або ж
створення виробничих цехів з переробки сміття у Львові. Досвід Німеччини, Японії, Швейцарії свідчить про те,
що розвинута система управління відходами відіграє важливу роль в екології регіону та може приносити
прибуток. До основних напрямів процесу управління відходами у Львівському регіоні можна віднести:
1) законодавчі зміни в контексті прийняття механізмів утилізації відходів;
2) формування культури поводження з відходами;
3) демонополізація і дебюрократизація системи вивезення і переробки відходів та передача ініціативи з
утилізації сміття приватному бізнесу;
4) припинення сільськогосподарської діяльності у межах санітарно-захисної зони сміттєзвалища та на
прилеглих забруднених територіях, та проведення рекультивації території Львівського сміттєзвалища [3].
1. Грибовицьке сміттєзвалище – львівський Клондайк вторинної сировини // Щоденний Львів
[Електронний ресурс] – режим доступу: http://dailylviv.com/news/ekonomika/hrybovytske-smittiezvalyshche; 2.
Скибньовська Г. Сміттєзвалища по-нашому // Поступ 31.07.2003 - [Електронний ресурс] – режим доступу:
http://postup.brama.com/ 3. Рибак С. Стан та ступінь деградації природних комплексів під впливом існування
львівського міського сміттєзвалища та еколого-економічна оцінка наслідків його діяльності на перспективу
[Електронний ресурс] / С. Рибак, О. Томашівський – Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/482; 6
Проблема утилізації ТПВ. Досвід Німеччини // Політико - [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://politiko.ua/blogpost54028
Чесна У.Р.
гр. ЕКПм – 11
Науковий керівник – к.е.н., ст. викл. Гудзь О.І.
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
(НА ПРИКЛАДІ ТЗОВ «СТРИЙБУДМОНТАЖ»)
Програма розвитку підприємства є внутрішнім документом, що визначає порядок її розроблення,
оформлення та використання. Таку програму створюють переважно фахівці підприємства із залученням
зовнішніх консультантів, її зміст погоджується із власниками підприємства, та затверджується наказом
керівника підприємства [1]. При необхідності, розроблена програма розвитку підприємства застосовується для
залучення інвесторів, для бізнес-проектів тощо.
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Формуванням програми розвитку займається багато науковців, серед них Погорєлов Ю.С., Ладніна Т.В.,
Гальчинський А.С. та ін. У багатьох наукових роботах представлені різні підходи до формування програми на
підприємстві, у яких обирають певну стратегію. Дослідивши, що пропонують автори, здійснюємо формування
програми розвитку за такими блоками: загальний, цільовий, організаційний.
Програма розвитку була обгрунтована для ТзОВ «Стрийбудмонтаж» з метою досягнення сталого
економічного розвитку підприємства, підвищення конкурентоспроможності продукції, що ним виготовляється,
і послуг, що надаються.
У загальній частині програми розвитку проаналізовано стан підприємства, виявлено можливості щодо
подальшого розвитку та очікуваного результату. ТзОВ «Стрийбудмонтаж» розташоване в передмісті м.Стрия і
господарює на будівельному ринку України з 1979 року. Підприємство виготовляє вироби для будівництва,
виконує налагоджувальні роботи різного призначення. Річний обсяг продажу у 2013 році склав 11617 тис. грн.,
чистий прибуток підприємства склав 43 тис. грн. У 2014 році, обсяг продажу склав 6956 тис. грн., чистий
прибуток – 234 тис. грн., а рентабельність продукції – 3,36%.
У цільовій частині подаються цілі, стратегії та способи розвитку ТзОВ «Стрийбудмонтаж». Основною
ціллю є збільшення обсягів будівельно-монтажних, сантехнічних та електротехнічних робіт. Однією з основних
стратегій розвитку даного будівельного підприємства є стратегія обмеженого росту технічного розвитку
підприємства, що враховує дії конкурентів та вплив зовнішнього середовища. Щодо способів розвитку,
протягом 2012-2014 рр. підприємство здійснило ряд будівельних робіт, зокрема будівництво п'яти житлових
будинків, реконструкцію шкіл, дитсадка та санаторіїв у м. Моршин та м. Трускавець. Також важливим
способом розвитку є те, що ТзОВ «Стрийбудмонтаж» з 2005 року співпрацює з ТзОВ БВ “Шепільська” та
продовжує будівництво до цього часу.
В організаційній частині описуються умови та стан ресурсів розвитку підприємства. Важливим пунктом
у програмі розвитку підприємства є формування витрат, тому розглянуто бюджетування, а також опис
очікуваного результату. Основними засобами розвитку ТзОВ «Стрийбудмонтаж», які залучають для досягнення
конкурентних переваг на ринку будівництва, є надання послуг енергетики, сантехніки, монтажних робіт, а
також попереднє виготовлення кошторисної документації на проекти. Підприємство у 2012 році розпочало
виготовлення фундаментних блоків трьох видів (ФБС 24-3, ФБС 24-4, ФБС 24-5), це здешевлює вартість 1м2,
проте у якості не поступається цеглі та іншим матеріалам. Щодо ціноутворення, то підприємство орієнтується
на попит, витрати та конкурентів. Основним ресурсом ТзОВ «Стрийбудмонтаж» у бюджетуванні виступає
амортизаційний фонд, проте він не є ефективним джерелом фінансування у теперішній час. Для покращення
ситуації пропонуються банківські кредити для страхування та фінансування його господарської діяльності.
Розроблена програма розвитку підприємства ТзОВ “Стрийбудмонтаж” створює всі необхідні умови та
кінцеві результати діяльності підприємства, які значною мірою будуть досягнуті на основі ефективної стратегії
обмеженого росту.
1. Погорелов, Ю.С. Організаційний супровід застосування способів розвитку підприємства / Ю.С.
Погорелов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2011 – № 2. –
С. 206-213.

305

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ
Секція 1
«Економічна теорія»
Бурмич Ю. М.
Ст. гр. ФК-14
Науковий керівник – асист. Іваницька Н.Б.
ДЕРЖАВНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ
Майже всі країни світу змушені мати зовнішні запозичення, через те, що в них не вистачає власних
ресурсів для різноманітних потреб всередині власної держави. Це питання є дуже актуальним і для України.
Основними організаціями, які вирішують проблем зовнішнього боргу є МБРР (Міжнародний банк
реконструкції та розвитку) та МВФ (Міжнародний валютний фонд). Вони надають кредити для підтримки
розвитку економіки та стабілізації макроекономічної політики та для поповнення валютних резервів [1].
Спершу організації вивчають політико-економічне становище країни, крім того вони звертають увагу на воєнні
витрати, соціальний розвиток і питання охорони навколишнього середовища.
В Україні регулювання державного боргу здійснюється за допомогою окремих постанов Кабінету
Міністрів України та наказів Міністерства фінансів. Закон «Про міжнародні договори України» формально
надає статус гаранта кредитів Кабінету міністрів України [2].
У перші роки незалежності Україна фактично не мала потреби позичати кошти. З часом через
різноманітні фінансові проблеми утворився дефіцит бюджету. Це призвело до того, що для країни стали
необхідними державні позики. За прогнозами фінансових аналітиків борг України буде тільки зростати. Так
відношення прямого державного боргу України до ВВП у 2016 р. зросте від 82% до 93% [3].
Зростання боргового зобов’язання України має низку негативних наслідків для майбутніх поколінь. Саме
тому необхідні шляхи виходу із боргової кризи: реструктуризація чи списання попередніх боргів; перерозподіл
грошової емісії на погашення боргу; ефективне валютне регулювання; переговори з кредиторами щодо
зменшення відсоткових платежів тощо.
Україні слід вирішувати проблему зовнішнього боргу, адже з часом наш борг може досягти критичного
рівня.
1.Вахненко Т. П. Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин / Т. П.
Вахненко: Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — К.: Фенікс, 2006. - 536 с 2.Козюков В. В.
Державний борг. — Тернопіль, 2002. - 156 c. 3. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу : www.minfin.gov.ua
Волошина А.Ю.
Ст. гр. МА-12
Науковий керівник - асист. Іваницька Н.Б.
ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Зростання рівня безробіття створює складні соціальні проблеми: зменшення спроможності населення
купувати будь-який товар, надмірні витрати на підтримку безробітних, люди не в змозі платити податки. Всі
країни світу намагаються докласти усі зусилля, щоб подолати безробіття, але досі ще жодній країні не вдалося
позбутися його до кінця. Основними наслідками цього процесу є: спад виробництва, структурні зрушення в
економіці країни, недосконале трудове законодавство, низький рівень і статус системи освіти. Причинами цього
процесу є недостатня професійна підготовка працівників та демографічна проблема старіння нації, а також
трудові міграції українців [1].
Згідно з даними державної служби статистики України, відсоток безробітного населення у 2014 році (за
методологією Міжнародної Організації Праці) збільшився на 2 % порівняно з 2013 та складає майже 9,6 % за
станом на перше півріччя 2015 року. Найвищий рівень спостерігається у Луганській (15,6%), Донецькій
(13,6%), Полтавській (12,8%), Житомирській (11,5%) та Чернігівській (11,5%) областях. Рівень безробіття в
Україні у 2014 році зріс на 27,4 % порівняно з 2013 роком [2].
За даними вибіркових обстежень населення віком 15-70 років з питань економічної активності у
першому півріччі 2015 року рівень зайнятості склав 56,5 % та 64,6% серед працездатного населення. Найбільша
кількість безробітних нараховується у Дніпропетровській (1499,2 тис. осіб), Київській (1356,7 тис. осіб),
Харківській (1219,9 тис. осіб), Львівській (1032,5 тис Осіб) та Одеській (1012,2 тис. осіб) областях [2]
За даними державної служби зайнятості кількість осіб, які зареєструвалися як безробітні на кінець
вересня 2015 року становить 407383 особи. З них 32824 особи з Дніпропетровської, 24212 з Харківської та
23114 із Запорізької області [3]. Серед них 225549 становлять жінки, 165421 – молодь у віці до 35 років, 140677 –
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особи, що проживають у сільській місцевості та 134201 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні
працевлаштуванню. Але щодо офіційного рівня безробіття не можна сказати однозначно, так як цей показник
не дає повного уявлення про загальну ситуацію безробіття в країні. Також за статистикою, можна сказати, що
економічно активне населення значно зменшилось і складає 18074, 8 тис. осіб за перше півріччя 2015 року,
порівняно з 20894, 1 тис. осіб у 2010 році. У тому числі 16407,5 тис. осіб зайняті економічною діяльністю.
Станом на перше липня 2015 року кількість вакансій становило 43594 одиниць загалом, а дефіцит вакансій
порівняно з кількість безробітних – 400344 одиниць. Кількість працевлаштованих зареєстрованих безробітних у
першому півріччі 2015 року склало 250963 особи з найбільшою активністю у Дніпропетровській (20670 особи),
Харківській (21309) та Вінницькій (17241) областях. За даними Державного комітету статистики України
кількість працівників, які перебували в умовах вимушеної неповної занятості у першому півріччі 2015 року
становило 51900 осіб, а 652600 осіб були переведені з економічних причин на неповний робочий
день(тиждень). Усі данні подані без урахування тимчасово окупованих територій АР Крим та м. Севастополя.
Причини незайнятості безробітних віком 15-70 років (за методологією МОП) у першому півріччі 2015 року (у
% до загальної кількості безробітних): 1) 39,1 вивільнені з економічних причин; 2) 32,3 звільнені за власним
бажанням; 3) 14,9 не влаштовані після закінчення навчального закладу (школи, ПТУ, ВНЗ або інших); 4) 7,4
звільнені в зв’язку з закінченням строку контракту або договору найму.
Враховуючи все вищесказане, я вважаю, що держава повинна впроваджувати дієві методи, які б
зменшили рівень безробіття в Україні та підвищили рівень зайнятості населення. Для здійснення цього
необхідно: покращити підготовку та підвищити кваліфікацію кадрів; впровадити надання підприємцям
субсидій, премій та податкових пільг; стимулювати підприємців до навчання та перекваліфікації; зайнятись
залученням іноземного капіталу в райони з незмінним рівнем безробіття; регулювати можливості
працевлаштування за кордоном, надавати безвідсоткові кредити безробітним, які започатковують власний
бізнес; підвищити рівень загальної освіти. Не менш дієвим способом вирішення проблеми безробіття є
створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності безробітних; а також
впровадження економічно-заохочувальних заходів, тобто компанії, що створюють додаткові робочі місця
повинні бути матеріально винагородженні.
1.Чинники
формування
безробіття
[Електронний
ресурс].
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доступу
http://www.srinest.com/book_1325_chapter_17_3.3._CHinniki,_shho_vplivajut_na_bezrobttja.html.
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ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: СУТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ
Фіскальна політика є складною системою економічних відносин між державою, підприємствами,
організаціями, установами, закладами та громадянами з приводу розподілу та перерозподілу суспільного
продукту, створення централізованого фонду фінансових ресурсів і його використання на задоволення
загальнодержавних потреб. Для України проведення ефективної фіскальної політики було і залишається
серйозною проблемою. Вона передусім пов’язана з неоднозначним розумінням бюджету та податків як
самостійних економічних категорій, їх місця в економіці та форм впливу на суспільне виробництво в певний
період розвитку.[1]
На сьогодні фіскальна політика в Україні переходить у якісно новий вимір розвитку, що певним чином
викликає труднощі у її реалізації. Насамперед такі труднощі пов’язані з необхідністю гармонізації вітчизняного
податкового законодавства із законодавством ЄС, виконання вимог МВФ, відновлення підприємницької та
інвестиційної активності, недопущення погіршення рівня життя населення тощо. Реалізація ефективної
фіскальної політики також утруднюється через складність її узгодження з монетарною політикою, яка
спрямовується переважно на стримування темпів інфляції та підтримання курсу гривні. Основний фактор
інфляції – незбалансованість попиту і пропозиції на внутрішньому ринку [1].
Основним інструментом фіскальної політики є податок, що стягується з фізичних та юридичних осіб. Як
свідчать комунікаційні платформи Міністерства фінансів з різними галузями промисловості, бізнес-спільнота
вважає, що податкової системи України стикається з певними проблемами, саме: великою часткою тіньової
економіки та відмінними рівнями оподаткування для різних компаній, залежно від їхньої здатності працювати в тіні
та/або використовувати спрощену систему оподаткування для ухиляння від сплати податків; високі податки на фонд
оплати праці; нестабільні та майже непередбачувані податкові закони й правила; непрозоре адміністрування
податків, заборгованість із відшкодування або неповне відшкодування ПДВ для експортерів [2].
Практика оподаткування виокремлює певні пріоритети податкової реформи, що полягають у: створення
стимулів для детінізації; більш рівномірне оподаткування; зниження оподаткування праці; вдосконалення
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системи адміністрування податків, що зробить їх не такими обтяжливими; фіксація правил гри, аж до введення
мораторію на зміни в Податковому кодексі.[2]
Особливої уваги заслуговує податок на додану вартість в Україні. Облік ПДВ на підприємстві, яке
зареєстроване як платник ПДВ, складається з обліку податкового кредиту - суми на яку платник податку має
право зменшити податкове зобов’язання за звітний період та податкового зобов’язання – загальної суми
податку, нарахованої платником у звітному періоді. До бюджету платник перераховує суму ПДВ, яка є
різницею між податковим зобов’язанням та податковим кредитом. Середній показник по ЄС для стандартних
ставок ПДВ – 22%, хоча в таких країнах, як Данія та Угорщина, він досягає 25–27%. Хоча в ЄС є спеціальні
низькі ставки ПДВ, які можуть застосовуватися до певних категорій товарів (Україна теж має спеціальний
тариф ПДВ – 7% для певних медичних товарів), в Угорщині й Данії їх застосування досить обмежене. Тим не
менш, такі зміни буде політично складно реалізувати, оскільки підвищення ПДВ призведе до зростання цін. У
випадку податків на працю, це частково компенсує вплив нижчого оподаткування праці на
конкурентоспроможність, оскільки інфляційний тиск викличе зростання зарплат. Що стосується рівня ПДВ (у
ряді аналізованих країн - податку з продажів), то тут, поряд з Угорщиною він найвищий - у Данії та Швеції
(25%). Висока ставка податку забезпечує «країні переможного соціалізму» один з найвищих рівнів життя у
світі. Трохи нижче ставка ПДВ в Ісландії - 24,5%. На третьому місці - країна з найвищим рівнем життя у світі
Норвегія - 24%. Примітно, що четверте місце за рівнем ПДВ в світі займає американський Уругвай - 23%. [2]
1. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи [Текст] : монографія / П. В. Мельник,
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Тарангул, З. С. Варналій [та ін.] ; за ред. З. С. Варналія. — К. : Знання України, 2008. — 675 с. 2.
Щепотьев А. В., Яшин С. А. Податки й оподатковування: підручн. посібник/ А. В. Щепотьев, С. А. Яшин. —
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НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Вплив процесів глобалізації на економічний розвиток всіх світових країн стає все вагомішим. І попри те,
що за версією журналу “Foreign Policy”, Україна посідає лише 43-е місце з 62 країна рівнем глобалізації, ці
тенденції сильно впливають на розвиток національної економіки. Насамперед перед через безпосереднє
сусідство з країнами-членами ЄС, та тісне економічне співробітництво з “економічними гігантами”.
Позитивні наслідки очевидні: можливість брати активну участь в обговоренні режимів регулювання
міжнародних економічних відносин; скорочення витрат на здійснення зовнішньоекономічних операцій, що
сприятиме підвищенню цінової конкурентоспроможності українських виробників, збільшення інвестиційної
привабливості України для іноземних інвесторів та більш вільний доступ до зарубіжних ринків [1].
Проте, важливо не забувати про негативні наслідки глобалізації на економіку України. Перш за все це
пригнічення розвитку окремих галузей національної економіки, які через заміщення їх імпортом не готові до
міжнародної конкуренції; домінування економічно розвинених країн [1]; збільшення чутливості до світових
економічних криз. З огляду на географічне положення сучасної геополітичної та економічної ситуації
зрозуміло, що для України необхідно збільшувати економічну співпрацю з економічно розвиненими країнами.
Тільки при цьому обов’язково потрібно враховувати особливості економічного розвитку та проведення
глибоких та докорінних реформ задля підвищення конкурентоспроможності українського товару на
міжнародних ринках та стабілізування фінансової сфери.
Тільки після цього національна економіка зможе отримати від процесу глобалізації так необхідний їй
поштовх. В іншому випадку, якщо негативні наслідки будуть просто проігноровані, подальше посилення
глобалізаційних тенденцій тільки погіршить кризу, та ще більше віддалить нас від економічно розвинених країн.
1. Україна і сучасні процеси світової економічної глобалізації/[Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://slavutajournal.com.ua/
Дремлюга М.
Науковий керівник – к.е.н. доц. Скорик.Г.І
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
Нині в Україні налічується 28450 сільських населених пунктів, де проживають 14,2 млн. осіб (31,2%
загальної чисельності)[1]. Щороку з карти України зникає в середньому 20 сільських населених пунктів. З 1991
року з мапи України зник 641 сільський населений пункт, зокрема 40 селищ і 601 село[2].
На сьогодні у селі маємо найвище безробіття, занедбання традиційних напрямків виробництва
сільськогосподарської продукції, відсутність висококласних фахівців, люмпенізація, і, як наслідок, моральна та
фізична деградація сільського населення. У сільській місцевості відбувається процес руйнації та закриття
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об’єктів соціальної інфраструктури, зокрема клубних закладів, бібліотек, кіноустановок, лікарень, підприємств
торгівлі та побутового обслуговування.
Україна – аграрна держава, проте сьогоднішній стан справ у сільськогосподарській галузі є, по суті,
катастрофічним. Україна має 41,8 млн. га сільськогосподарських угідь,а частка продукції аграрного сектору в
зовнішньоторговельному обороті країни становить понад 19,7 %. Україна, 90 % площі якої становлять сільські
території, і проживає третина населення, вирізняється низьким рівнем підтримки сільського господарства. У
2010 р., коли внесок останнього у ВВП склав 9,3 %, обсяг державної підтримки становив 0,22 % ВВП (в
окремих державах ЄС цей показник сягає 4,1 %). Через диспаритет цін на продукцію промисловості, що
споживається у сільському господарстві, та цін на с/г продукцію відбувається «проїдання» навіть цих коштів.
Обмежені можливості дрібного землевласника щодо застосування механізації і впровадження нових
технологій, вимушене використання здебільшого ручної праці, слабкий розвиток сільських територій
обумовлюють постійний відплив економічно активного населення: 41 % жителів села – пенсіонери, а 18 %
досягли віку 65 років[3]. Світова практика свідчить, що недостатня увага до соціального розвитку села може
призвести до ліквідації сільського устрою, до зникнення села як особливого соціуму. Проблема комплексного
соціального розвитку українського села залишається надто гострою й такою, що має стабільну тенденцію до
подальшого погіршення. Тому сьогодні необхідна розробка та запровадження першочергових заходів щодо
покращення соціально-економічних процесів розвитку села[4]. Основними такими заходами вважаємо:
- сприяння відновленню роботи та створенню нових підприємств у галузі переробки
сільськогосподарської продукції;
- відновлення та підтримування соціальної інфраструктури як передумови підтримки і нарощування
людського потенціалу сільських територій та скорочення міграційного відтоку з села;
- зупинити закриття та поступово відновлювати діяльність раніше закритих, відкривати нові заклади
соціально-культурного призначення в сільських населених пунктах, розподіливши зобов’язання щодо їх
фінансування між органами місцевої влади та населенням;
- систематично здійснювати розбудову й розвиток інженерних мереж і споруд (водо-та газопроводів,
дорожньої інфраструктури);
- при розподілі бюджетних видатків надавати пріоритетність фінансуванню освіти на селі, покращенню
медичного обслуговування у сільській місцевості, розвитку мережі сільських бібліотек, закладів культури тощо;
- забезпечити інформування щодо можливостей розвитку різних видів альтернативного підприємництва
в сільській місцевості; методів, форм і сучасних технологій ведення господарства; забезпечення якості та
безпеки продукції .
1. Куценко В.І. Соціальний вектор розвитку українського села. -“Економіка України”. — 2014http://nbuv.gov.ua/ 2. О. І. Продіус Проблеми соціально-економічного розвитку сільських поселень та шляхи їх
вирішення -http://dspace.nbuv.gov.ua/ 3. http://www.niss.gov.ua/articles/1107/© Національний інститут
стратегічних досліджень при Президентові України 4. Мельник Л.Ю. Стан і перспективи розвитку аграрного
сектору економіки України. - http://irbis-nbuv.gov.ua
Дяків П.
ст.гр.ФК-11
Науковий керівник – асистент каф. ТПЕ Гуменюк В.В.
НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Забезпечити соціальний захист своїм громадянам – це одна з найважливіших функцій кожної держави.
Як правило, це завдання реалізується через систему соціального страхування і виплату допомоги з
позабюджетних фондів. Одним і з механізмів соціального захисту, на даний момент, є пенсійне забезпечення
непрацездатної частини населення.
Сьогодні діє солідарна система соціального страхування, принцип якої – пенсіонери і інваліди
утримуються за рахунок внесків працездатної частини населення. Однак, дана система діє ще з 1991 року і вона
давно вже показала свою неефективність. Стан пенсійного фонду є гіршим ніж плачевний. В Україні, за останні
5 років, спостерігається старіння нації: у 2014 році кількість працюючого населення складала 10,4 млн. осіб,
при чисельності пенсіонерів - 12 147 189 осіб. Така демографічна ситуація призвела до серйозного дисбалансу
бюджету цієї структури. На 2015 рік видатки складають – 253 398,9 млн. грн., а надходження власних коштів
склало лише - 172 457,2 млн. грн. Дефіцит прийшлося покривати за рахунок державного бюджету. Субсидії у
2015 році досягли 80 864,0 млн. грн., або 22,4% бюджету держави розміром 360 млрд. грн. При таких
обставинах гостро виникає питання про негайне комплексне реформування пенсійної системи. Адже ми не
можемо піднімати питання про виділення грошей на модернізацію галузі оборони, освіти, медицини, коли на
забезпечення непрацездатної частини населення ми витрачаємо чверть скарбниці найбільшої держави Європи.
Певні новації для вирішення цієї проблеми передбачає зареєстрований у Верховній Раді за № 2767
проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної
системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій».
Згідно з ним, розмір пенсій залежить від суми накопичених внесків. Якщо ж людина нічого не відраховувала,
нею має опікуватись держава, котра й вирішуватиме питання про можливість надання соціальної допомоги.
309

Вона повинна надаватись за кошти солідарного пенсійного страхування. Внески індивідуального пенсійного
страхування (до 7% від заробітної плати працівника) будуть надходити на особисті рахунки та
інвестуватимуться в економіку країни з метою отримання доходу і захисту їх від інфляційних процесів.
Управління ж пенсійними коштами здійснюватимуть компанії з управління активами. Сукупний середній
розмір пенсійних виплат із солідарної та обов'язкової накопичувальної системи очікується на рівні 55-60
відсотків середньої заробітної плати в Україні, а зараз такі виплати складають близько 35 відсотків. Також
планується скасування усіх «спеціальних пенсій». На даний момент середня пенсія судді складає 15 932,71 грн.,
народного депутата - 15 173,73 грн., прокурора - 6 972,02 грн., а більшої частини населення - 1 427,79 грн.
Реформа передбачає скасування спеціальних пенсій і переведення вищеперерахованих працівників під
юрисдикцію закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Це повинно викликати у
громадян бажання вивести свої зарплати з тіньового ринку, адже згідно з законопроектом, розмір пенсійного
забезпечення залежатиме від сум відрахувань до індивідуальних пенсійних рахунків.
Як і будь-яка інша реформа, пенсійна має і свої ризики. По-перше, дана реформа не передбачає
розв’язання проблемами величезного штату бюрократів пенсійного фонду. По-друге, існує і ризик
недобросовісності роботи приватних накопичувальних фондів, оскільки наша фінансова система далека від
досконалості. По-третє, не вирішене питання корумпованості державного сектору на всіх рівнях. В
законопроекті не вказано куди надходитимуть прибутки від інвестицій наших коштів і як їх розподілятимуть
між особовими рахунками.
Проаналізувавши всю вищеперераховану інформацію, ми бачимо, що пенсійний фонд перебуває у
скрутному становищі і питання про його реформування стоїть ребром. Проект реформ, який нам пропонує
Міністерство соціальної політики України сьогодні, відповідає усім стандартам економічно розвинутих держав,
але зважаючи на всі негативні чинники (високий рівень корупції, недосконалість фінансової системи), він
потребує доопрацювання.
Зелінська І.
Ст. гр. МЕ-16
Науковий керівник - к.е.н, асист. Л.А Сенів
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ТАРИФІВ В УКРАЇНІ
Підняття комунальних тaрифів - однa з найактуальніших проблем сьогодення, оскільки енергетична
галузь в Україні знаходиться у катастрофічному стані. Однією з головних причин такого занепаду став
надмірний контроль тарифної політики державою. Підвищення тарифів - це вимушений захід. Впродовж
кількох наступних років тарифи будуть підвищуватися і зростуть до ринкового рівня. Мільйони українців, чиї
доходи не дозволять оплачувати послуги за ринковими розцінками, отримають мільярди гривень цільових
субсидій, вже закладених у державний бюджет. Однією з ключових умов при підвищенні тарифів,
обов'язковість виконання якої визнають усі сторони, є прозорість і зрозумілість формування тарифів [1].
У складовій тарифів на теплову енергію найбільш питома вага припадає на вартість природного газу для
її виробництва, вона становить 60% від тарифу. Роками тарифи на житлово-комунальні послуги для населення
штучно утримувались на низькому рівні, який не покривав навіть собівартості надаваних послуг. Різницю між
тарифом для населення та реальною вартістю у випадку газо- та теплопостачання компаніям-виробникам
компенсувала держава. В газопостачанні – шляхом дотацій Нафтогазу з державного бюджету, в
теплопостачанні – шляхом субвенцій на покриття різниці з місцевих бюджетів. Щодо електропостачання,
різницю між тарифом населенню і його реальною вартістю компенсувала промисловість та інші споживачі, що
в свою чергу, збільшувало собівартість виробництва, позбавляло підприємства конкурентоспроможності і
навіть призводило до банкрутства.
Щоб виправити катастрофічний стан енергетичної галузі України, потрібно збалансувати тарифну політику та привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня. У випадку з електроенергією варто реалізувати
зміну моделі ринку. Окрім ціни на енергоресурси, в тарифі повинна враховуватись вартість послуги з їх постачання споживачам і прибуток (хоча б 5-10%). Старі тарифи, на жаль, не покривали ні перше, ні друге, ані третє.
У сучасних ринкових умовах подорожчання енергоносіїв спричинене зростанням вартості їх складових, а
саме: матеріально-технічних ресурсів, запчастин, заробітної плати працівників підприємств, роботи
субпідрядних організацій, ремонтом і утриманням інфраструктури (труб, проводів) тощо [2].
Приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня дозволить провести масштабну модернізацію,
стабілізувати рівень платежів, розвинути суміжні галузі господарства. Зростання тарифів не обов'язково
призведе до радикального збільшення рахунку за житлово-комунальні послуги. Адже розмір оплати залежить
не тільки від тарифу, а й рівня споживання. Справедливі ціни стимулюють нас до економії та енергозбереження: утеплення житла, заміни звичайних лампочок, старих вікон та дверей, застарілих електроприладів. Ці
заходи допомагають значно знизити споживання енергії, а відтак дозволяють не збільшувати плату за
енергоресурси при збільшенні тарифів. Для відновлення застарілої інфраструктури буде залучена велика
кількість машинобудівників, виробників вимірювальної апаратури, ремонтників, будівельників та інших
спеціалістів. Всі вони будуть забезпечені стабільною роботою та гідною заробітною платою. Завдяки новим
тарифам протягом декількох років стандарти надання житлово-комунальних послуг населенню можуть
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піднятися до рівня європейських країн. Наприклад, завдяки модернізації електромереж вдасться не тільки
надавати достатню кількість електроенергії, але й мінімізувати перебої в її подачі [3].
Отже, доведення тарифів до ринкового рівня зменшить тиск на бюджет і розміри субсидіювання та
стимулюватиме споживачів до заощадження. А розумна політика держави щодо підтримки малозабезпечених
верств населення України не призведе до соціального вибуху, який у сучасних кризових умовах є неминучим.
1. Нові комунальні тарифи: газ, електрика та тепло подорожчали. Вода на черзі [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: //http://tyzhden.ua/News/133300 2. Як зростуть тарифи на «комуналку» [Електронний ресурс].
– Режим доступу: // http://www.pravda.com.ua/cdn/cd1/2015year/tarify/ 3. Як привести тарифи до економічно
обргрунтованого рівня[Електронний ресурс]. – Режим доступу: //http://www.kdu.edu.ua/conf_fzd/materials.pdf
Ігнатьєва Я.
Ст. гр. ОА-23
Науковий керівник – асист. Линник О.О.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Україна належить до держав з відкритою економікою, на яку на початку 2000-х років припадало 0,07%
світового ВВП [1] із зростанням його частки до 0,14% у 2007 та в подальшому до 2010 року. Однак, за час
кризових явищ країна суттєво втратила свої позиції у світовій економіці. В цілому за 2010-2014 роки частка
України у світовому ВВП скоротилася з 0,41% до 0,38%. Все ж за деякими довгостроковими прогнозними
оцінками вважається, що в 2019-2050 роках внесок нашої держави у світовий ВВП перевищуватиме 1%, тому
актуальність питання ведення зовнішньої торгівельної політики не підлягає сумнівам.
Україна має великий експортний потенціал. Маючи площу 0,4% загальної світової суші і чисельність
населення на рівні 0,8% загальносвітової кількості, Україна виготовляє 5% світової мінеральної сировини і
продуктів її переробки [2]. Загалом Україна експортує свої товари в 201 країну світу, і найбільша частка
припадає на Європу [1]. У січні поточного року частка експорту до країн Європейського союзу становила 36%,
а імпорту - 38%. Для країн СНД відповідно ці показники становили 16% та 26%. Загальний
зовнішньоторговельний обіг протягом січня 2015 року становив 5,9 млрд. грн. Україна здійснювала
зовнішньоторговельні операції товарами з партнерами із 173 країн світу. За цей період Україна імпортувала
товарів на суму 2,9 млрд доларів. Експорт товарів протягом зазначеного періоду становив 3 млрд доларів [3].
Останнім часом Україна почала використовувати нові форми включення у світовий економічний простір.
Це, зокрема: вільні або спеціальні економічні зони; єврорегіони; морські економічні райони міжнародного
співробітництва; спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
міжнародні транспортні коридори.
Україна самостійно формує систему та структуру державного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності на своїй території. Державне регулювання в Україні здійснюється через встановлення режиму
здійснення валютних операцій та митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та
квотування експорту та імпорту як форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
запроваджуються Україною самостійно у випадках, передбачених Законом України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" [2].
Головні складові елементи системи зовнішньоекономічної стратегії України – це створення потужного
експортного сектора; національна конвертована валюта; залучення іноземних інвестицій на основі створення
спільного підприємництва; лібералізацію імпорту; проведення зарубіжної підприємницької діяльності;
розбудову розгалуженої системи зовнішньоекономічного менеджменту; гнучку податкову, цінову, депозитну,
кредитну, фінансову і валютну політику; поступову інтеграцію економіки в європейські і світові господарські
об’єднання та організації; кадрове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності. В Україні також існує
ресурсна залежність від монопольних постачальників продукції, яка не виробляється або майже не
виробляється в країні (нафта, газ, чай, кава, какао-боби, цитрусові, деякі фармацевтичні препарати тощо.)
Зовнішня торгівля України має «колоніальне» забарвлення, тобто Україна розглядається як постачальник
сировини і ринок збуту готової продукції розвинених країн [4].
Отже, зовнішньоторгівельна політика України повинна бути виваженою й гнучкою, тому що існує
нагальна потреба диверсифікації українського експорту. Органи державного управління повинні проводити
цілісну, виважену та збалансовану зовнішньоторгівельну політику.
1.Україна у цифрах у 2004 році: статистичний довідник / за ред.: О. Г. Осауленко ; Державний ком.
стат. України . – Київ : Консультант, 2005 . – 261 с. 2.Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
від 16.04.1991р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/959-12 3.Більше
третини експорту України припадає на країни Євросоюзу – Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/16/528358/ 4.Міжнародна економіка: [підручник] / За ред. Ю.Г.Козака,
Д.Г.Лук’яненка, Ю.В.Макогона, 3-е вид. – К.: Центр Учбової літератури, 2009. – 560 с.
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Кисилишин Н.І.
Ст. гр. МЕ-25
Науковий керівник – ст. викл. Криса О.Й.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СТАРОСАМБІРСЬКОМУ РАЙОНІ
На даний час альтернативна енергетика з використанням нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії
(НВДЕ) стає одним із базових напрямів розвитку технологій у світі, разом з інформаційними та нанотехнологіями
вона є важливою складовою нового постіндустріального технологічного укладу. Наявність невичерпної ресурсної
бази та екологічна чистота є визначальними їх перевагами в умовах вичерпання ресурсів органічного палива та
зростаючих темпів забруднення довкілля. Окрім того, їх не потрібно видобувати, купувати і транспортувати [2].
Перспективним регіоном для реалізації проекту встановлення ВЕС стає Західна Україна, а саме Львівська
область. У Львівській області (гірська частина) середньорічна швидкість вітру на висоті 10 м становить 5,5-6 м/с, а
для запуску ВЕС достатньо тільки 3м/с. В області є досвіт будівництва ВЕС – Трускавецька вітроелектростанція на
горі Бухів (Східницька ВЕС). Перспективними щодо розвитку вітроенергетики є Яворівський, Мостиський,
Золочівський, Сколівський, Дрогобицький, Турківський, райони. Перспективними планами використання
відновлювальних та нетрадиційних джерел енергії на Львівщині до 2020 року передбачається будівництво вітрових
електростанцій загальною потужністю 400 МВт [1]. Добудована ВЕС у Старосамбірському районі стане
найпотужнішою на заході України. Чотири роки над проектом працювала українська компанія «Еко-Оптіма», яка
наразі побудувала 5 діючих об’єктів заснованих на джерелах альтернативної енергії. 19 лютого цього ж року на горі
за Дністром-рікою був відкритий новий проект запуску вітроелектростанції "Старий Самбір-1". Запущено в дію два
вітряки "Вестас 112" - найновішої конструкції у світі, довжина лопаті - 56 метрів, а потужність першої черги
вітроелектростанції 6600 кіловат. До кінця року запущено 2 вітряки, потужність якої становить 13200 кіловат, а річне
виробництво електроенергії - 32 мільйони кіловат-годин. Запуск першої ВЕС "Старий Самбір-1" у тепловому
еквіваленті рівний 14 тисячам кубічних метрів газу на добу. В той час, коли Україна імпортує вугілля та паливо на
атомні блоки, за рахунок карпатського вітру зменшується енергонезалежність держави. Проект ВЕС "Старий
Самбір-1", потужністю 13,2 мегават, реалізується спільно з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку,
фондом чистих технологій Світового Банку. Варто зауважити, що надалі компанія «Еко-Оптіма» буде
встановлювати споруджувати ВЕС «Старий Самбір-2» з шести вітряків. Вартість проекту - 20,5 млн євро. Якщо
порівнювати ці дані із споживанням електроенергії Старосамбірським районом (близько 50 млн кВт год/рік), то це
близько третини потреб Старосамбірщини [3].
Використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) світова спільнота розглядає як один із
найбільш перспективних шляхів вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення. Підраховано, що за
нинішнього рівня розвитку вітроенергетики спорудження у «вітряних» регіонах України вітрових електростанцій
(ВЕС) дозволило б покрити ледве не третину потреби електроенергії, яку ми споживаємо. Із технічної точки зору
вітрова електроенергетика на сьогодні вже впритул наблизилася до традиційної: на сучасних вітрових турбінах
коефіцієнт використання встановленої потужності сягає 42%. Термін окупності вітроенергетичної установки,
залежно від місцевості, забезпеченості комунікаціями, потужності установки тощо, становить від 3 до 8 років [4].
1. «Старосамбірський вітер працює на Україну». Газета «Голос Прикарпаття» 03.03.15№9
2.Електронне джерело:[http://zaxid.net/news/showNews.do?zenik_ta_yogo_vitryaki&objectId=1341347] 3. «Зеник
та його вітряки». Газета підприємців АПК «Агробізнес»19.02.2015р. №3 4. Електронне джерело
[http://eircenter.com/news/na-lvivshhini-zapraczyuvala-najpotuzhnisha-na-zaxodi-ves/]
Кіщун А.С.
Ст. гр.МЕ-13
Керівник – асист. каф. ТПЕ Тревого О.І.
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ
У ринковій економіці, що базується на різноманітних формах власності та господарювання, підвищення
матеріальної зацікавленості працівників в ефективній роботі має ґрунтуватися на таких умовах оплати праці,
які б максимально стимулювали збільшення обсягу продаж, товарів та послуг, підвищення рівня техніки, освіти
і професійної підготовки, удосконалення організації виробництва і праці.
У класифікації визначень розрізняють номінальну заробітну плату - сума грошей, яку одержує працівник
за годину, день, тиждень, місяць у касі підприємства,яка включає в себе відрахування на соціальне страхування
і прибутковий податок; та реальну заробітну плата - ту кількість товарів і послуг, яку працівник може придбати
на свою номінальну заробітну плату, без урахування прибуткового податку. До факторів, які визначають
рівень заробітної плати відносять розмір номінальної заробітної плати, рівень цін на товари та послуги та
розмір сплачуваних податків.
В умовах державного регулювання розподілу національного доходу і доходів населення майже в усіх
країнах законодавче встановлюється мінімальна заробітна плата, націлена на зниження бідності в країні і
являється законодавчо встановленим розміром заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого
не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг роботи).
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З 01.09.2015 року мінімальна заробітна плата в Україні встановлена на рівні 1378 грн.,( що складає
35 євро), до порівняння в США - 5,15 дол./год., що становить 40 до 50% середньої заробітної. Найвища
мінімальна заробітна плата серед країн ЄС 1610 євро (Ірландії-1462, Голландії-1357, Бельгії-1336, Франції-1321
та Великій Британії-1148). Найменша мінімальна зарплата є Болгарії-112 євро, а також в Румунії-137 євро.
Мінімальна заробітна плата в Україні станом на вересень 2015 року дорівнює прожитковому мінімуму.
Економісти вважають, що розрахунок розміру прожиткового мінімуму враховує такі економічні чинники, які
включають вимоги економічного розвитку, формування організаційних та правових засад ринкової економіки,
зовнішньоекономічної діяльності, демократизацію трудових відносин, заходи щодо наповнення доходної
частини бюджету, а також правові чинники дотримання загальновизнаних прав людини відповідно до
Міжнародного Пакту «Про економічні, соціальні та культурні права», в якому під правом на працю розуміють
здатність людини самостійно заробляти собі на життя. До соціальних чинників відносять загальний рівень
заробітної плати, встановлення взаємозалежності між оплатою праці та її продуктивністю.
Отже, правильна організація заробітної плати є необхідною умовою ефективного стимулювання праці.
Подальше реформування заробітної плати має здійснюватися шляхом підвищення ціни робочої сили,
встановлення єдиних регуляторів і рівноцінних умов відтворення робочої сили незалежно від форм власності;
збільшення тарифної частини у заробітній платі; підвищення частки мінімальної заробітної плати у середній
заробітній платі, удосконалення механізму державно-договірного регулювання заробітної плати.
1. Країни Євросоюзу відзвітувалися про мінімальну зарплату [Електронний ресурс] // Європейський
простір. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://eu.prostir.ua/view/46871.html. 2.Прожитковий мінімум та
мінімальна заробітна плата збільшиться з 1 грудня 2015 року [Електронний ресурс] // Державна фіскальна
служба України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-178403.html.
Ковальчук Н.
Ст. гр. ЕП-12
Науковий керівник - к.е.н., Л.А.Сенів
ОБЛІКОВА СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ
ЕФЕКТИВНОЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНІ
На сьогодні, процентна політика центральних банків провідних країн світу є одним з найбільш гнучких
засобів, що застосовується при регулюванні грошово-кредитного ринку і має на меті створення необхідних
умов для формування попиту та пропозиції грошей, визначенні грошової маси через застосування механізмів
кредитної експансії або кредитної рестрикції, а також встановлення умов щодо проведення операцій РЕПО та
здійснення рефінансування комерційних банків, що у сукупності забезпечують реалізацію монетарної політики
держави. В України інструментом здійснення процентної політики є облікова ставка Національного банку.
Головним завданням Центрального банку у здійсненні процентної політики є забезпечення підтримки облікової
ставки відносно прогнозованого рівня інфляції, а також використання її для підтримки ліквідності комерційних
банків, що є одним з чинників як стабільного та надійного функціонування банківської системи країни, так і
функціонування всієї економіки України.
Рішенням Правління НБУ з 25.09.2015 р. зменшено облікову ставку з 27% до 22%, що продовжило
подальше пом’якшення грошово-кредитної політики, спрямоване на здійснення поступового відходу від
політики "дорогих грошей"[1]. Причиною такого кроку стала дефляція, зафіксована у липні-серпні 2015 р.
Таким чином, проведення Центробанком виваженої монетарної політики дало можливість зменшити інфляцію
попиту, стабілізувати валютний ринок і знизити інфляційні очікування економічних суб’єктів, тим самим
забезпечивши, на прогнозному горизонті, перевагу тих факторів, які сприятимуть подальшому уповільненню
інфляційних процесів.
Якщо детальніше проаналізувати початок 2015 року, то бачимо, що НБУ підвищив облікову ставку до
19,5% у лютому та до 30,0% у березні місяцях. Основними причинами такого кроку стало суттєве посилення
інфляційних ризиків, що супроводжувалось зростанням у січні місяці індексу споживчих цін, по якому приріст
склав 28,5%, а також знецінення обмінного курсу гривні відносно долара США, яке склало близько 80,0%. В
подальшому, Центробанку двічі вдалося знизити рівень облікової ставки у серпні та вересні місяцях поточного
року, що у сукупності становило 8,0%, заклавши позитивні тенденції для подальшого розвитку фінансового
сектора економіки України[2].
Однак, розглянуті вище кроки НБУ у застосуванні облікової ставки, зокрема, у підходах до
періодичності та величини її зміни, при регулюванні грошово-кредитного ринку, свідчать про необхідність
вдосконалення процентної політики. Для прикладу,
прогнозування значення облікової ставки на
щоквартальній основі, дозволило б учасникам фінансового ринку та іншим економічним суб’єктам більш точно
здійснювати планування своєї поточної господарської діяльності, визначати потребу в обігових коштах, що
сприяло б забезпеченню цінової стабільності і подальший розвиток вітчизняної економіки нашої держави.
1.Постанова Правління Національного банку України "Про регулювання грошово-кредитного ринку ” від
24 вересня 2015 року за № 627. 2. Офіційний сайт Національного банку України. – Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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ПРОБЛЕМА ДОЦІЛЬНОСТІ ВСТАНОВЛЕНОЇ ЦІНИ НА ГАЗ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ
Росія є основним постачальником газу в Україну. У Російському «Газпромі» очікують, що ціна на газ для
України в четвертому кварталі складе 252долари за 1 тисячу кубометрів згідно заяви голови «Газпрому»
Олексія Міллера. Це зависока ціна. Влітку 2014року ціна на газ складала 200 доларів , взимку 2015року може
сягнути 252 долари. Якщо взяти сім’ю з 5 осіб за рік вони сплачують за газ приблизно 2000 гривень з
урахуванням пільг, сім’я з 4 осіб за рік сплачує за газ приблизно 4000 гривень без пільг. При тому, що
мінімальна заробітна плата за місяць становить 1378 гривень, а мінімальна пенсія 1074 гривні [1]. Якщо людина
проживає одна з мінімальною зарплатою, то вона більшу частину своєї заробітної плати витрачає на
комунальні послуги. Навіть, якщо пенсії та зарплати піднімуть на 100-200 гривень, то все одно прожити на такі
мізерні кошти неможливо, враховуючи ціни на комунальні послуги. Люди економлять на багатьох речах, щоб
заплатити за комунальні послуги і це свідчить про негативну тенденцію.
У вересні 2015 року проведено власне соціальне дослідження серед населення міста Городка Львівської
області. При цьому опитано 800 осіб з них 160 студентів, 445 - людей віком від 25-55 років , 195 осіб похилого
віку. Виявлено, що 70% респондентів економлять на газі. Вони закупляють деревину, встановлюють котли та
деревину. Причиною цього виступає неможливість передбачення ціни на газ взимку.
Як вихід із цієї проблеми є:
- Люстрація влади та зменшення корупції;
- Встановлення справедливого нарахування податків українськими фірмам та населенню (якби всі
сплачували справжні податки, то пенсії могли б бути у два чи три рази більшими, тоді б люди похилого віку
могли не економити на їжі , щоб заплатити за комунальні послуги).
- Україні потрібно шукати власні газові родовища, шукати альтернативні джерела енергії і не
купувати газ у Росії. Адже Україна має свої газові родовища.
1. [Електронний ресурс]. — Режим доступу http://index.minfin.com.ua/index/salary/
Козачок Н.С.
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ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ВТРАТ ВІД СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ
Демографічна ситуація в Україні залишається вкрай напруженою. В Україні набагато вищий, порівняно з
розвинутими країнами світу, рівень передчасної смертності серед економічно-активного населення[1].
Багато причин передчасної смертності в Україні пов’язані із факторами ризику, які можна змінити або
попередити. На підставі узагальнення наукових концепцій [1;3;4] було об`єднано фактори ризику у дві групи:
об`єктивні (генетичні особливості, стан довкілля, рівень розвитку медицини та умови праці) та суб`єктивні
(спосіб життя, наявність шкідливих звичок, нераціональну структуру харчування, рівень доходів, задоволеність
життям ),яких можна уникнути і, відповідно, обмежити їх вплив на передчасну смертність.
Соціально-економічне значення окремих причин та факторів смертності характеризується величиною
економічних збитків оцінених у роках потенційного життя. Чим молодшою помирає людина, тим більшою є
кількість втрачених років, і,відповідно, вищі економічні збитки, зумовлені відсутністю внеску цих громадян у
процес суспільного виробництва.
На основі статистики смертності у 2014 р та спеціальних досліджень передумов смертності за
відповідними класами причин смертності можна розрахувати:із 425600 смертей осіб від серцево-судинних
захворювань можна уникнути мінімум 170240 смертей (40%); із 11000 смертей через інфекційні хвороби –
9900 (90%); з 13000 смертей внаслідок суїциду – 10400 (40%); із 7500 смертей під час ДТП – 5250(70%); із
40000 смертей від алкоголізму – (100%); із 80000 смертей через паління – (100%); із 8000 внаслідок ожиріння –
7200 (90%) [1;3].
До економічних наслідків високої смертності населення слід віднести втрати внутрішнього валового
продукту внаслідок смертності, яку можна попередити. Соціально-економічними наслідками передчасної
смертності є не тільки зменшення років потенційного життя, а й значні економічних збитки. Втрачені роки
обертаються недовиробленим ВВП. За даними Держкомстату України станом на 2014 рік70% вікової структури
смертності складає населення працездатного віку. Припустимо, для наведених вище причин і факторів
смертності характерна така ж вікова закономірність, тоді з 322990 померлих 70% могли б бути залучені у
суспільне виробництво, у розрахунку, потенційна кількість зайнятих склалаб 226093 особи. Підраховані втрати
ВВП від смертності українців працездатного віку за приблизними підрахунками склав8251,4 млн. грн. (ВВП на
душу населення 2014р.36495,9грн/ос.).
Недотримані податки та надходження від єдиного соціального внеску(ЄСВ) також відносять до
економічних наслідків смертності. За підрахунками , недотримані податки та надходження від ЄСВ становили
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4273,0 млн грн., з урахуванням, що середня заробітна плата в Україні у 2014 році становила 3149,95 грн., ставка
податку з доходів фізичних осіб -15%, аставка єдиного соціального внеску - 34,7% відповідно.
Соціально-економічними наслідками передчасної смертності є скорочення років потенційного життя й
значні економічних збитки через істотну втрату трудового потенціалу. Негативні тенденції смертності мають
значний економічний ефект. Це зумовлено тим, що основні людські втрати через причини, які можна уникнути,
припадають на населення працездатного віку.Проведені дослідження дають зрозуміти, що для попередження
негативних тенденцій смертності державі потрібно реалізовувати ефективні заходи у демографічній політиці,
що будуть спрямовані на пропаганду серед населення здорового способу життя та поваги до власного здоров`я.
1. ВООЗ. Доповідь про стан охорони здоров'я в Європі, 2012.: курс на благополуччя. [Ел.ресурс]. Режим
доступу:
http://www.euro.who.int/ru/publications/abstracts/european-health-report-2012-charting-the-way-to-wellbeing-the.-executive-summary. 2. Здоров`я людини та демографія.Основні причини високого рівня смертності в
Україні. Світовий банк ,2010. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/files/
news_project/PrichinysmertnostivukrainiUKR.pdf . 3.Підгорний А.З., Вітковська К.В. Статистичне впливу
факторів на рівень смертності. УДК 314.42:311.2.-5.
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БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Одним із засобів міжнародного спілкування в умовах економічної інтеграції країн світу є бухгалтерський
облік, який часто називають ще мовою бізнесу. Розгляд розвитку міжнародної системи обліку став надзвичайно
актуальним у зв'язку з тим, що настали великі зміни в економічному і соціальному житті країн, що вимагають
серйозного вивчення та використання багатьох фундаментальних положень, прийнятих у країнах з розвиненою
ринковою економікою.
В якості країни для аналізу було вибрано США. Розгляд системи фінансового обліку США, з їх більш
ніж столітнім досвідом розвитку, має сенс не тільки для запозичення методик, але й для уникнення помилок, які
були допущені в процесі становлення бухгалтерського обліку. Розуміння принципів функціонування американської системи фінансового обліку набуває особливого значення в сучасних умовах, коли українські підприємствва активно намагаються проникнути на американський фондовий і фінансовий ринки. Рівноправне
співробітництво з партнерами із США неодмінно потребує здатності розуміти надану ними звітність, і, у свою
чергу, надавати звітність у форматі, прийнятому на американському ринку.
Система обліку США в нашій країні відома як GAAP (General Accepted Accounting Practice), або
загальноприйняті облікові принципи, які виконують роль облікових стандартів.
Виділяють чотири рівні системи GAAP [1]:
ü офіційно встановлені стандарти обліку;
ü документи, прийняті уповноваженими професійними бухгалтерськими організаціями;
ü практика, що склалася, і документи, які є "загальноприйнятими";
ü бухгалтерська практика, рекомендована іншими документами і бухгалтерською літературою.
Спочатку до системи GAAP США відносилися документи, що охоплюють питання облікової політики та
техніки бухгалтерського обліку.
В американській обліковій теорії виділяють три періоди розвитку[2]:
1) неформальний період (до початку 30-х років нашого століття);
2) період вирішення проблем;
3) виникнення Ради зі стандартів бухгалтерського обліку(FASB – Financial Accounting Standards Board) в
1973 р.
У США використовується сім основних типів рахунків, які підрозділяються на три категорії: постійні
рахунки (активи, пасиви, капітал акціонерів), тимчасові рахунки (рахунок прибутків і збитків), транзитні
рахунки (прибутки і витрати). Бухгалтерський облік США вирізняється більшою простотою: законодавчою
базою для загального регулювання обліку та звітності є буквально кілька законів, насамперед, закони про цінні
папери і фондові біржі.
Американська система бухгалтерського обліку має свою специфіку. Там дійсно відсутнє регулювання і
фірма практично не обмежена у способі ведення облікових регістрів. У США принцип подвійного запису розглядається як суто технічний прийом, відповідно істотно менше уваги приділяється кореспонденції рахунків.
Контроль за дотриманням визначених стандартів бухгалтерського обліку ведуть держава та спеціалізовані
професійні організації. У США аудиторська справа виникла під впливом британської практики аудиту[3]. На
сьогоднішній день в Сполучених штатах Америки налічується близько 45 тис. аудиторських фірм.
У США аудит обов'язковий для компаній, зареєстрованих Комісією з цінних паперів. Професія
бухгалтера та аудитора є досить популярною на території Сполучених Штатів Америки. Середня заробітна
плата працівників в цій сфері близько 5 тис. дол. США[4].

315

З всього вище наведеного матеріалу, можна зробити висновок, що актуальність і необхідність розгляду
американського досвіду фінансового та управлінського обліку не ставиться під сумнів. Американський досвід
вивчати можна й необхідно, але застосувати його потрібно досить обережно.
1.Облік у зарубіжних країнах., О.М. Горбачова, С.І. Мельник – підр.- К.,2008.2.Особливості облікових
систем
в
США
/
Фінансовий
портал
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:http://www.dsbrickworks.com/mzhnarodnij-oblk-ta-audit/175-osoblivost-oblkovix-sistem-v-ssha.html3. Облік
у зарубіжних країнах. , за ред. В. І. Єфіменка. – навч.посіб.- К.:КНЕУ,2005.4. Рівень заробітної плати у США –
Режим доступу:http://usa-info.com.ua/novosti/news/srednyaya-zarplata-v-ssha-v-2014-godu
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ БЕЗПРИТУЛЬНИХ В УКРАЇНІ
Однією з важливих соціально-економічних проблем людства є безпритульні. Безприту́льні (бездомні,
безхатченки) – це категорія осіб без постійного місця проживання. До них можуть належати особи, які
мешкають у непризначених та непристосованих для проживання місцях, а також особи, які в нічний час
проживають у притулку для бездомних.
Дана проблема торкається й України, про що свідчать статистичні дані. На території України станом на
липень 2011 р. функціонувало 90 закладів, які надають соціальні послуги бездомним громадянам. У 2010 р.
таких закладів було менше 77. Упродовж 2010 р. центрами обліку бездомних громадян було виявлено майже 11
з половиною тисяч безхатченків. У 2009 р. цифра становила 10 тисяч. У листопаді 2011 р. Дитячий фонд ОНН
ЮНІСЕФ встановив, що в Україні кількість безпритульних дітей, віком від 10 до 19 років, становить 150-160
тисяч, тоді як офіційна статистика повідомляє про 12 тисяч [1].
Серед основних причин безпритульності можна виділити наступні: перебування у місцях позбавлення
волі, проблеми у сім’ї, втрата роботи, махінації з нерухомістю.
Так, за деякими оцінками,біля третини українських бездомних втратили свої домівки через тюремне
ув’язнення. Деякі бездомні продали житло чи його незаконно відібрали в них шахраї. Інші безхатченки
потрапляють на вулицю через сімейні негаразди[1].
До середини 90-х років діяв закон, згідно з яким людина, що хоча б 6 місяців просиділа у в’язниці,
виписувалася з місця проживання. В 1995 році закон відмінили, але бездомним, які втратили до того часу
квартири, житла ніхто не повернув. Деякі бездомні продали житло чи його незаконно відібрали ріелтеришахраї. Причому, кількість обманутих з роками зменшується, люди самі йдуть на продаж житла через бідність,
алкоголізм, наркоманію, борги. Деякі бездомні потрапляють на вулицю через сімейні негаразди. Також
бездомні опиняються на вулиці через втрату роботи. В основному, це людиз провінції, які йдуть шукати роботу
до великих міст та коли їх черговий заробіток закінчується, вони, не маючи можливості оплачувати тимчасове
житло, йдуть на вулицю.
Безпритульні не приносять жодній з економічних систем ніякого блага, а навпаки – створюють соціальні
та економічні проблеми, тому для цих людей вкрай необхідні спеціальні фонди, за допомогою яких можна
регулювати кількість безпритульних, тобто допомогти їм вирішити проблему з житлом і надати робочі місця.
Існують приклади функціонування таких фондів. Наприклад, Благодійний Фонд «Соціальне партнерство»
організовує прибирання «зелених зон» Києва. Також фонд займається навчанням безпритульних. Фонд
Міжнародний рух «ЕМАУС» нині нараховує 350 спільнот безпритульних у світі. В Україні одна з таких
спільнот розташована у містечку Винники під Львовом. Безхатченки в спільноті заробляють самі — збирають,
ремонтують і реставрують старі меблі, прилади, вживаний одяг.
У допомозі безпритульним має бути зацікавлена держава, адже чим більша кількість робочої сили, тим
більша можливість держави зарекомендувати себе на ринку. Позитивним щодо даної проблеми є досвід інших
країн світу. У США було запроваджено програму«Відкриті двері», яка надавала житло безпритульним.
Канадський приклад показує, що проблема існує тільки у великих центрах. У 2007 р. видатки держави на
проблеми безпритульності становили від 4,5 до 6 мільярдів доларів.
Нашій державі доцільно використовувати досвіт інших країн світу щодо впливу на проблему
безпритульності. Її вирішення може вплинути на майбутнє цієї категорії суспільства, яка зможе виконувати
бодай якусь роль у суспільстві, економічній системі.
1. uk.wikipedia.org.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ:ПРИЧИНИ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Тінізація національної економіки є одним із найважливіших проблемних аспектів сучасного розвитку
будь-якої країни. За роки незалежності України обсяги тіньової економіки в нашій країні постійно зростали і
досягли таких масштабів, що відчувається її негативний вплив на всі сфери життя українського суспільства та
ставить під загрозу усю легальну економіку держави [2, с.177].
У різних країнах наводиться ціла низка поліаспектних трактувань терміну «тіньова економіка», серед
яких - неформальна, нелегальна, неофіційна, паралельна, незадекларована, прихована, чорна. Така суттєва
кількість визначень свідчить про те, що немає єдиного розуміння сутності тінізації економічної діяльності.
Наведемо визначення терміну «тіньова економіка» за З.С. Варналій, - це складне соціально-економічне
явище, що представлене сукупністю неконтрольованих і нерегульованих як протиправних, так і законних, але
аморальних, економічних відносин між суб’єктами економічної діяльності щодо отримання надприбутку за
рахунок приховування доходів і ухилення від сплати податків [1, с.430].
Формування дієвої стратегії детінізації економіки потребує насамперед визначити основні чинники
тінізації. Серед них слід відзначити такі [1, с.568]:
1. Відсутність повноцінного ринкового середовища.
2. Недостатність інституційного забезпечення економічної політики.
3. Неефективність управління державною власністю і захисту прав власників.
4. Системні вади податкової системи.
5. Незбалансованість державної регуляторної політики.
6. Недосконалість бюджетної політики.
7. Деформація структури зайнятості.
8. Недоліки у діяльності судової влади.
9. Корупція.
Отже, розвитку тіньової економіки сприяє корупція, недосконалість законодавчого поля, високі ставки
оподаткування, низький рівень оплати праці тощо. Встановлено, що в нашій країні обсяги тіньової економічної
діяльності за різними підрахунками, є одними із найвищих у Європі.
Експерти Мінекономрозвитку України за останні 6 років визначають обсяги тіньової економіки у
середньому від 34% до 47% ВВП (табл. 1).
Таблиця 1
Обсяги тіньової економіки в Україні у 2010-2015 роках
Рік

2010

2011

2012

2013

2014

У % до ВВП

38%

34%

34%

35%

41%

2015
(1 квартал)
47%

За перший квартал 2015 року рівень тіньової економіки в Україні зріс до 47% від обсягу офіційного ВВП.
Це найвищий показник за останні роки.
Необхідні реформи для детінізації української економіки:
1. Посилення ринкового регулювання економіки та проведення антикорупційної реформи; 2. Податкова
реформа; 3.Реформа банківської системи; 4. Реформа ринку праці; 5.Судова реформа.
Висновки. Основною метою детінізації економіки України є створення необхідних умов для покращення
інвестиційного клімату, зниження податкового та регулятивного тиску на підприємницьку діяльність, захист
прав власності та трудових відносин. Дані реформи також дадуть поштовх до забезпечення економічного
розвитку, що за умов високих показників тіньової економіки є неможливим.
1. Варналій З. С. Тіньова економіка : сутність, особливості та шляхи легалізації : монографія / за ред. З.
С. Варналія. – К. : Вид-во НІСД, 2006. – 576 с. 2. Шматковська Т.О. Тіньова економіка : дефініція, структура,
причини виникнення та шляхи мінімізації / Т.О. Шматковська, І.В. Тверда // Вісник Запорізького національного
університету : збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний
університет, 2014. – С. 177 – 185.
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УКРАЇНА У МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
Членство країн у міжнародних організаціях є, беззаперечно, одним з найважливіших механізмів державного управління. Для України європейська інтеграція — це шлях модернізації економіки, подолання технологічної
відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих місць, підвищення
конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на ринок ЄС[1].
Членство України в будь-яку міжнародну організацію стало можливе у 1991 році, коли Україна вийшла зі
складу СРСР. До того часу наша держава перебувала у складі країни-гіганта і не мала можливості реалізовувати
міжнародні відносини та використати переваги членства у міжнародних організаціях. Де-юре, Україна мала право
на членство чи будь-які інші зовнішні економічні відносини, навіть було відкрито кілька посольств у різних
країнах світу, але, де-факто, все керівництво було зосереджено в адміністративному центрі. Хоча Україна і мала
окреме представництво а міжнародних конференціях (наприклад в Сан-Франциско,1945, коли створювали
організацію об’єднаних націй), але ця делегація не відстоювала інтереси громадян України, а була додатковим
важелем впливу СРСР[1].
Відколи Україна здобула незалежність визнана більшістю країн світу, беруть початок
рівноцінні,повноправні міжнародні економічні та політичні відносин. Першими, незалежність України визнали
Польща та Канада, з якими був налагоджений діалог і активна співпраця. Україна починає входити у ряд світових
організацій: СНД, Партнерство заради миру,Рада Європи, СОТ. Отримання статусу повноцінного члена ЄС, як
стратегічна мета України була вперше задекларована президентом України Віктором Ющенком одразу після його
обрання на початку 2005-го року. Протягом тривалого часу тривають дискусії з приводу переваг та недоліків
партнерства України в економічному та політичному євро середовищі[2]
Політичні переваги інтеграції України в ЄС пов’язані зі створенням надійних механізмів політичної
стабільності, демократії та безпеки. Крім того, членство в ЄС відкриє шлях до колективних структур спільної
безпеки Євросоюзу, забезпечить ефективнішу координацію дій з європейськими державами у сфері контролю за
експортом і нерозповсюдження зброї масового знищення, дозволить активізувати співробітництво у боротьбі з
організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, наркобізнесом тощо. Соціальні переваги
членства в ЄС пов’язані з наявними тут високим рівнем соціальних стандартів і розвитку гуманітарної сфери,
ефективним захистом прав працівників, розвиненою системою охорони довкілля. Розширений Євросоюз може
стати найбільш значним ринком збуту українських товарів та джерелом українського імпорту і стати для України
головним торговельним партнером; покращаться умови доступу українських експортерів на окремі товарні ринки
нових членів ЄС внаслідок переважного зниження рівня тарифного захисту і підвищення рівня конкурентного
середовища в країнах-кандидата[1, 2].
Незважаючи на численні переваги членства ЄС є і недоліки такі як: перехід нових держав-членів до
єдиного митного тарифу ЄС та збільшення рівня тарифного захисту 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. Також варто враховувати низьку конкурентоздатність українських
товарів та
невідповідність їх європейським стандартам[2].
Отже, членство України в ЄС безумовно покращить економіку нашої країни, що в свою чергу позначиться
на кожному громадянину. Але потрібно пам’ятати, що результати не будуть миттєві і, щоб їх бачити потрібен час.
Також потрібно вкласти гроші у реформи, які мають відбутися в економічній, соціальній та політичній сфері,
адже,щоб бути повноцінним членом ЄС – потрібно відповідати європейським стандартам.
1. Сабан М. В., Про переваги та недоліки інтеграції України до ЄС, Буковинська державна фінансова
академія :[Електронний ресурс]: Електронні дані. - 2013. – Режим доступу: http://uzhgorod.net.ua/news/54495
2.Сльозко О. Європейський вибір України в контексті інтеграції в ЄС / О. Сльозко // Україна у світовому
економічному просторі / Ін-т економки упр. та госп. права.– К.: Таксон. – 2008.– 246 с.
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ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІЇ ВОДИ В ПОБУТОВИХ УМОВАХ
Сьогодні перед людством постає проблема недостатньої кількості ресурсів, зокрема води. Ми не належно
ставимось до всього того, що нас оточує. Вода - це джерело життя. Без неї не буде ні людей, ні тварин, ані
рослин. Саме від нас залежить чи зможе наступне молоде покоління: наші діти, внуки, правнуки повноцінно
жити на планеті.
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Запаси прісної води надто обмежені. При загальній поверхні планети в 510 млн. км2 площа, площа
гідросфери - 380 млн. км2 – більше 75% поверхні землі. Щоб зберегти водні ресурси землі, ми повинні
раціонально їх використовувати [1].
В середньому в день одна людина в домогосподарстві використовує близько 150 літрів питної води,
зокрема 3-4% цієї кількості йде на пиття та приготування їжі, а це надто великі показники. Більшу частину води
люди витрачають у ванній кімнаті та туалеті. Саме це свідчить про те, що все-таки необхідно економити воду,
щоб не тільки зберегти водні ресурси, але й зменшити витрати на житлово-комунальні послуги [2].
Проаналізувавши витрати води у побутових умовах звичайної сім’ї з чотирьох чоловік, які проживають у
Львівській області, можна зробити висновок, що тарифи за житлово-комунальні послуги за 2012 – 2015 роки
постійно зростають. Так в Україні звичайна пересічна сім’я з чотирьох чоловік витрачає близько 165 грн. на
оплату лише за водопостачання. І це не враховуючи решту витрат. Так за місяць сім’я з чотирьох чоловік
платить за житлово-комунальні послуги близько 900-1000 грн., і це при тому, що заробітна плата усієї сім’ї за
цей же період складає приблизно в середньому від 3000 до 4000 грн. А що ж робити з їжею, одягом, якщо ціни
на ці життєво необхідно речі також сягають тисячі гривень за місяць.
Для того, щоб зберегти водні ресурси у побуті та заощадити власні кошти ми повинні раціонально
використовувати воду. А саме:
— встановити лічильники у кожному домі;
— встановити душові кабінки замість ванн ;
— придбати автоматичні пральні і посудомийні машини;
— встановити унітази зі зливним бачком;
— регулярно перевіряти крани від протікання;
— регулювати крани під час чищення зубів, миття посуду тощо.
Адже, поки ми чистимо зуби, дарма витрачаємо від 1 до 5 літрів води щоденно. Коли чоловіки голяться
витікає приблизно така ж кількість води, яку також можна легко заощадити, при митті посуду ми дарма
використовуємо десятки літрів води поки наносимо миючі засоби на посуд, заповнюємо пральну машину не
повністю, чим і збільшуємо наші витрати. На прийняття ванни ми витрачаємо 150-200 літрів води, а це майже 2
гривні [3]. Користуючись у побуті старими кранами і душовими насадками, ми використовуємо зайвих понад
35 л води за хвилину, тобто 2100 літрів за годину, а це коштує 18,5 грн/год. Тому треба щільно їх закривати.
Якщо з крану крапає 45 крапель води за хвилину, то за місяць марно витече 1000 літрів, а це коштує 8,84 грн.
Встановлення насадок для душу для регулювання води вдвічі скорочують обсяг її використання. Саме завдяки
цьому ми заощаджуємо 6 копійок. За 1 рік це 5800 літрів економії, що дорівнює 51 грн. Необхідно перевірити
прокладки в кранах та справність зливних бачків. Якщо з крану увесь час протікає вода, то в ми даремно
витрачаємо близько 170 літрів води, а це ще плюс 1,5 грн. даремно витрачених грошей, а в рік відповідно понад
2000 л – 17,5 грн. Один туалетний зливний бачок зі старими зношеними прокладками витрачає до 14400 літрів
води на місяць, а це – 127 грн. Разом усі ці витрати становлять 178 000 літрів води за рік, а отже, 131 грн.
даремно витрачених грошей за оплату з водопостачання за місяць - 1574 грн./ рік. Тому, щоб заощадити потік
води, потрібно встановити туалетні бачки з двома клавішами регулювання води – одна звичайна, а інша –
ощадлива [4].
Навіть після миття овочів цією ж водою можна полити домашні рослини. Збереження води економить не
тільки водні ресурси, але й електроенергію тощо.
Отже, економія води допоможе нам зберегти водні ресурси, якість та запаси води у всьому світі. Також
завдяки цим заощадженням, ми зможемо витратити ці кошти на інші потреби, зокрема електроенергію та інші
житлово-комунальні послуги, адже тарифи на них також неодмінно зростуть.
1. Екологія Підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/23999/ 2. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу http://ecoclubua.com/2010/07/porady-dlya-ekonomiji-vody/ 3.[Електронний ресурс]. – Режим доступу
http://cd.greenpack.in.ua/vanna-kimnata/
4.[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
http://wwf.panda.org/uk/campaigns/green_life/at_home/
Оніщенко А.О.
Ст. гр. МЕ-13
Науковий керівник – ас. каф. ТПЕ Тревого О.І.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОРУПЦІЇ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
Кожен бажає жити у прогресивній країні з можливістю свого розвитку та життя без тиску зі сторони влади.
Україна на даний час стоїть лише на початку цього шляху. Крок за кроком наша країна будує суспільство без
корупції. Корупція (від лат. corrumpere — псувати) — протиправна діяльність, яка полягає у використанні
службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого збагачення, тощо[1]. До корупції може
вдаватись будь-яка людина, що володіє дискреційною владою — владою розподілу ресурсів (чиновник, депутат,
суддя, співробітник правоохоронних органів, адміністратор, екзаменатор, лікар тощо). Головним стимулом до
корупції є можливість отримання економічного прибутку за реалізації владних повноважень, а головним
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стримуючим чинником — ризик викриття і покарання. Корупція є найбільшою перепоною до економічного
зростання і розвитку, здатною поставити під загрозу будь-які перетворення[1].
Корупція процвітає там, де інститути управління є слабкими, де політика уряду і діяльність органів
влади створюють для цього сприятливі умови, а інститути контролю (парламент, судова система) не вживають
належних заходів чи перетворилися в корумповані структури. За словами експерта Ігоря Грозного, корупція
пронизує всі сфери життя і її масштаби збільшуються. Наприклад, у 2013 році 47,3% українців вважали, що
судова система повністю корумпована, у 2015 році - 66%, зростання склало майже 20%. Аналогічна динаміка
спостерігається і в інших сферах: правоохоронна діяльність 45,5% і 64%, державні органи управління 44,9% і
56%, медицина 40,6% і 54%. Практично кожен українець стикався з корупцією на побутовому рівні - в
поліклініці, школі, ВНЗ. Проте, велика її частка не виконує функцію прискорення, а необґрунтовано ускладнює
штучно створені перешкоди[2].
Дослідження українського відділення Transparency International засвідчують, що причина такого стану
справ спричинена бездіяльністю українських судів та правоохоронної системи. Навіть в умовах глибокої
економічної кризи держава не створює сприятливі умови для розвитку бізнесу, натомість, зростають численні
перешкоди для економічного зростання. Основна причина цьому полягає у відсутності чіткого узгодженого
бачення економічних реформ його учасниками[2].
Помітно активізується громадянське суспільство, саме громадські організації та журналісти сьогодні є
найуспішнішими борцями з політичною корупцією в Україні створюючи прецеденти та змінюючи усталені
правила поведінки. Також, варто зазначити, що 7.09.2015 р. національне антикорупційне бюро приступило до
навчання детективів кримінальних виробництв[3].
Отже, влада України рішуче налаштована боротися з корупцією. Для більшої ефективності, реформи
повинні прийматися одразу у всіх сферах. Тільки в тому випадку можна заручиться підтримкою суспільства.
Реалізувати комплексну реформу державної служби, спрямовану на чітке розмежування політичних та
професійних функцій державних службовців, посилення професіоналізму і доброчесності посадовців та їх
захист від політичного втручання слід негайно[3].
1. Вільна енциклопедія Вікіпедія: Корупція [Електронний ресурс]: Електронні дані. - 2015.- Режим
доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Корупція. 2.Новини України Суспільство: стаття [Електронний ресурс]:
Електронні дані. – 2015. – Режим доступу: http://www.rbc.ua/ukr/news/poslednie-goda-uroven-korruptsii-ukraine1428572826.html. – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2015. 3. Олексій Хмара Україна 2015: рік без
Януковича, та з корпцією:[Електронний ресурс]: Електронні дані. - 2015. – Режим доступу:
http://gazeta.dt.ua/LAW/ukrayina-2015-rik-bez-yanukovicha-ta-z-korupciyeyu-_.html. – Назва з екрана. – Дата
звернення: 20.02.2015.
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СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МИТНИЦІ
Україна межує з сімома країнами , загалом налічується 196 контрольно-пропускних пунктів через
державний кордон. Митниця відіграє велику роль у економічному розвитку країни. Проте в Україні вона
працює неналежним чином оскільки корупція, застої на границі та проблеми в митному кодексі не дають змоги
для її правильного функціонування.
Неможливість швидкого оформлення вантажу відлякує велику кількість іноземних інвесторів, оскільки
їхні товари можуть тижнями стояти на митниці. Формальна причина затримки - занижена митна вартість,
фактично потрібно погодитися на вартість запропоновану митницею, або дати хабара, через що іноземні
компанії часто відмовляються від співпраці з Україною. Проблема заниженої митної вартості не рідкість на
границі, але її можна врегулювати відкривши базу митних оформлень, тоді буде відкритий доступ до
оформлень імпортерів.
Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з утримання товарів та послуг ,що надаються нерезидентами
для їх споживання на митній території України. За операціями, які не підлягають декларуванню митним
органам, ПДВ нараховується та справляється податковими органами.
Проте не весь імпорт здійснюється легальними методами. Відомі схеми коли брендовий одяг завозять
під виглядом дешевого та неякісного. Також є щілина в законодавстві завдяки якій не оподатковуються речі які
є особистими речами особи, таким чином людина може переносити на собі коштовності, брендовий одяг тощо.
Зокрема загальна протяжність кордону України з іншими країнами становить 6992,982 км, що дає змогу
для нелегального перетину кордону оскільки всю його протяжність контролювати не можливо. Нерідко люди
перетинають кордон щоб отримати вигоду, переносячи електроніку і різні ювелірні вироби.
Потрібно спростити митні процедури, що дасть можливість швидшого перетину кордону, знизить
корупцію, а також зацікавить іноземних інвесторів у веденні бізнесу з Україною, для цього потрібно постійно
застосовувати принципи: удосконалення та прозорості контролю митниці. Необхідно покращити використання
інформативних технологій, співробітництво з митними службами інших держав, стежити за цінами на біржі
товарів, дозволити повторний огляд товару за підозри недостовірного декларування.
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Необхідно провести набір нових кадрів на митницю для її кращого функціонування, запровадити реальні
конкурси для вакантних посад та підвищити заробітну платню.
Отже, потрібно врегулювати дії митниці та зменшити ПДВ за цих обставин не буде виникати корупції та
зменшиться кількість контрабандних потоків, що в свою чергу призведе до збільшення імпорту та зацікавленні
іноземних інвесторів у співпраці.
1. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. [Електронний ресурс] :
Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_643. 2. Інструкція про порядок контролю митними
органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію
України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість. [Електронний ресурс] : Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0427-99 3. Пункти пропуску. [Електронний ресурс] : Режим
доступу : http://dpsu.gov.ua/ua/activities/skipping/skipping_18.htm 4. Українська митниця: 50 відтінків «сірого».
[Електронний ресурс] : Режим доступу : http://glavcom.ua/articles/30610.html.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ
Інвестиційна привабливість регіонів, яка підсумку проявляється в здатності регіону залучати
інвестиційні ресурси, формується під дією цілої низки факторів. Запорізький регіон відноситься до найбільш
привабливих регіонів України щодо інвестування завдяки великому промисловому потенціалу, наявності
природних багатств, власним енергоресурсам, високому науково-технічному потенціалу, розвиненій
транспортній інфраструктурі, розвиненій банківській системі та доступності до ринків України, держав СНД,
Європи та Азії. На 1 січня 2015 року в економіку Запорізької області за весь період від початку інвестування
вкладено 885,2 млн. дол. прямих іноземних інвестицій, що у розрахунку на одну особу становить 497,4 дол. на
одну особу. У структурі іноземних інвестицій у переробну промисловість традиційно переважають частки
харчової промисловості (27,7%),металургії (10,7%), хімічного комплексу (6%), машинобудівного комплексу
(17,4%) [1].
Протягом 2013-2014 рр. обсяг іноземних інвестицій в металургійний комплекс області знизився на
27,5%. Це пов’язано, насамперед, з несприятливою зовнішньоекономічною кон’юнктурою: зниженням світових
цін на чорні метали, загостренням конкуренції на ринках Європи та Азії на тлі надлишку у світі виробничих
потужностей, домінуванням на ринку дешевого китайського прокату, скороченням попиту на металургійну
продукцію. Серед внутрішніх проблем виділяють необхідність пошуку нових ринків збуту, джерел та
постачальників сировини, відновлення інфраструктури, подорожчання енергоносіїв[2]
Протягом 2009-2014 рр. спостерігалось зростання інвестування у виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції, це призвело до збільшення частки цієї підгалузі у загальному обсязі іноземних інвестицій.
На сьогоднішній день, інвестування у хімічному комплексі істотно стримується незадовільними показниками
фінансового стану підприємств цієї галузі.
Актуальним у Запорізькій області залишається залучення інвестиції у галузь машинобудування. Обсяг
накопичених інвестицій в галузі з 2009 року зріс лише на 3%. Зважаючи на несприятливий інвестицій клімат в
Україні, іноземні компанії надають перевагу імпорту в Україну готової машинобудівної продукції. Прикладом
перенесення іноземними компаніями виробництва в Україну є ЗАО «Запорізький автомобілебудівний завод».
Завдяки залученню корейських інвестицій (150 млн. дол. у 2003 р.) налагоджено повний цикл виробництва
автомобілів «Lanos», «Sens», «Сhance», «Forza», «Vida»,автобусів «А07» та «А10»[2].
Для збільшення обсягу іноземних інвестицій необхідно вирішити ряд першочергових проблем,
повязаних з інвестиційною діяльністю в Україні. Згідно з опитуванням, в якому подані результати третього
компонента комплексного дослідження «Інвестиційна привабливість регіонів 2014», який включає опитування
605 підприємств, найбільш значущими перешкодами в здійсненні інвестиційної діяльності підприємств
сьогодні є корупція (5,26), низький рівень розвитку інфраструктури (5,46), слабкий захист прав власності (5,46),
відсутність достатньої кількості фінансових джерел для інвестицій(5,49) та надмірне втручання місцевих
органів влади в діяльність підприємств (5,94). Тобто суб’єктивні перешкоди, які при проведенні грамотної
інвестиційної політики на місцях частково або ж повністю можуть бути усунуті[1].
1. Проект Київського міжнародного інституту соціології у партнерстві з Інститутом економічних
досліджень та політичних консультацій «Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів 2014. Повна версія»
[Ел.ресурс]. Режим доступу: http://www.ier.com.ua. 2.Стратегічний аналіз стану інвестиційної діяльності
Запорізької
області
за
2000-2014
рр.
[Ел.ресурс].
Режим
доступу:
http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000044/44838/invest.pdf.

321

Пономаренко Р.В.
Ст.гр. МЕ-14
Науковий керівник – ас. каф. ТПЕ Тревого О.І.
ПРОБЛЕМИ ЗРОСТАЮЧОГО БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Характерною проблемою сучасного соціально-економічного стану країни є безробіття. Під поняттям
«безробіття» розуміють таке соціально-економічне явище, коли частина економічно-активного населення не
може знайти застосування своїй робочій силі. З одного боку, безробіття вважають важливим стимулятором
активності працюючого населення, а з іншого – великим суспільним лихом.
Проблема безробіття є надзвичайно актуальною сьогодні, оскільки за неповного використання наявних
ресурсів робочої сили економічна система працює,не досягаючи межі своїх виробничих можливостей. Крім
цього, безробіття спричиняє негативні зміни в складі людських ресурсів, а саме: погіршення якісних
характеристик робочої сили, втрату працівниками їх професійних навичок, кваліфікації, послаблення мотивації
до праці, зниження продуктивності праці, відтік найбільш кваліфікованої робочої сили за межі країни. З іншого
боку, в наслідок безробіття країна має значні фінансові збитки, утримуючи безробітних, відшкодовуючи їм
втрати в доходах на період пошуку роботи. Тому проблема безробіття потребує постійного вирішення,
враховуючи особливості загострення його динаміки [1].
Значної шкоди Україні завдала світова фінансова криза 2008-2009рр. Найбільшого скорочення
зайнятості на початку кризи зазнали такі сектори економіки, як промисловість та будівництво. Згідно зі
статистичними даними, в Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2011р. збільшилась на 5,3%
або на 31,1 тис. осіб, порівняно з 2012р., і на 1 березня становила 616,7 тис. осіб. При цьому, починаючи з
березня 2011р., рівень безробіття в Україні поступово починає знижуватись під впливом різних факторів прямої
в непрямої дії. За інформацією голови Федерації профспілок України - Україна втратила 1,5 млн. робочих місць
за останній рік. Для порівняння, у 2008-2009 рр., коли панувала світова фінансова криза, при падінні ВВП на
15% (тобто вдвічі більше, ніж зараз), втрати сягнули лише 970 тис. робочих місць.Основними причинами таких
втрат офіційні представники вважають жахливу економічну та політичну ситуацію на сході країнита АР Крим.
Проте, зростання безробіття в Україні розпочалося задовго до Майдану 2013/14. Уже в середині 2012 року, коли
навіть Державний комітет статистики не зміг ігнорувати наявність рецесії, кількість робочих місць поступово
скорочувалася слідом за спадом виробництва. У 2014 році скорочення робочих місць на 1,5 мільйона (а це
трохи більше 10% від загальної кількості найманих працівників в Україні) відповідає офіційній величині
падіння промислового виробництва на 10,7%. Тривалі бойові дії на Сході також впливають на зростання
безробіття. Причому число безробітних збільшується не тільки у зв'язку із закриттям або зупинкою підприємств
в зоні АТО, а й внаслідок припинення роботи підприємств суміжників і хаотичного проведення мобілізації.
Прийняті 15-го січня Верховною Радою України зміни до відповідного Закону України, які гарантують
нарахування зарплати мобілізованим протягом року і більше, провокують власників бізнесу скорочувати
співробітників призовного віку, щоб уникнути збитків.Поряд з об'єктивними причинами, що породжують
безробіття, свою частку займають війни між монополістами, а також борги уряду державним підприємствам[2].
Не менш важливою проблемою є досить висока неузгодженість попиту та пропозиції робочої сили, в
наслідок чого майже дві третини осіб, що мали статус безробітного протягом досліджуваного періоду, так і не
знайшли роботу. Бойові дії, що розпочалися в кінці 2013 року, та як наслідок, розвиток політичної кризи,
призвели до ще більшого загострення проблеми безробіття населення, доказом чого стало значне зменшення
кількості штатних працівників суб’єктів господарської діяльності.
1. Ярова Л.Г. Аналіз рівня безробіття в Україні та напрямки його подолання–[Ел.ресурс]. Режим
доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/159.pdf. 2.Гаврилечко Ю. Безробіття в Україні
прискорення зростання.– [Ел.ресурс]. Режим доступу: http://ua.golos.ua/ekonomika/bezrabotitsa.
Прокопенко К.
Науковий керівник – к. е. н. доц. Г.І. Скорик
МІГРАЦІЯ ЯК АСПЕКТ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ
Міжнародна трудова міграція, масштаби та інтенсивність якої є значними, здійснює перерозподіл
робочої сили між країнами, що впливає на ситуацію на ринках праці кожної з країн, рівень зайнятості,
безробіття, розмір заробітної плати, розподіл доходів.
Географія основних маршрутів виїзду за кордон на ПМП за останнє десятиліття практично не
змінювалася – Росія, Німеччина, США, Ізраїль, Білорусь, Чехія, Канада.
Основними факторами впливу на рівень трудової міграції українців за кордон в умовах європейської
інтеграції в сучасній політико-економічній ситуації є демографічна ситуація, рівень безробіття, розмір
заробітної плати, міграційна політика, а також соціально-економічна і політична ситуація в Україні та світі.
Спостерігається взаємозв’язок між динамікою міграційних процесів (рис. 1) і рівнем індексу розвитку
людського потенціалу. В роки, коли міграція була незначна індекс був більший. Отже із збільшенням еміграції
з країни відбувається відтік “розуму”.
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Рис. 1. Динаміка міграційних процесів в Україні в 2002 - 2013 роках[1]
Сума приватних грошових переказів, що надійшли в Україну у 2012 році, оцінюється на рівні близько 7,5
млрд дол. США, що становить 4% ВВП України в тому ж році. З 2001 року спостерігається постійне
збільшення обсягу грошових переказів в Україну,за винятком 2009 року. За гіпотетичною моделлю
вважається,що українська економіка втратила би близько 7% свого потенціалу без стимулюючого впливу
трансфертів мігрантів, і що збільшення на 10% обсягу грошових переказів на душу населення приведе до
скорочення на 3,5% частки людей, що живуть у бідності. Найбільша частка грошових переказів витрачається на
проживання (73%) і споживчі товари (26%),тоді як лише 3,3% використовуються для розвитку бізнесу.
Еміграція має як негативні, так і позитивні наслідки Серед позитивних слід виділити:надходження
коштів в країну;послаблення напруги на ринку праці;зменшення рівня безробіття;покращення добробуту сімей
мігрантів;можливість реалізувати свої здібності. Головними негативними наслідками еміграції є:втрата
найпродуктивнішої частини власної робочої сили (молоді, науковців, фахівців);втрата кваліфікації більшістю
трудових мігрантів, які працюють не за спеціальністю;вкладення державою коштів у підготовку фахівців, які
реалізують свої здібності і створюють додаткову вартість за кордоном;нелегальна трудова міграція не здійснює
відрахувань до пенсійного та соціального фондів;розпад сімей, проблема соціального „сирітства”;ризик
потрапляння в ситуацію торгівлі людьми (сексуальна експлуатація за кордоном, трудове рабство)[3].
1. Офіційний сайт Державноїслужби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу
:http: //www.ukrstat.gov.ua 2.Індекс розвитку людського потенціалу 2013(рейтинг України) [Електронний
ресурс]/ Info-Light- Режим доступу: http://infolight.org.ua/content/indeks-rozvitku-lyudskogo-potencialu-2013reyting-ukrayini 3.Сирочук Н.А. Міжнародна трудова міграція українців до країн Європейського союзу:
фактори впливу.-С.10-11.
Пушак В.Я.
Студ. групи МЕ-15
Науковий керівник – к. е. н., доц. каф. ТПЕ М.Б. Щвецова
КРИЗА ВНУТРІШНЬОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
В сучасних умовах господарювання основне завдання інвестицій всередині економіки країни полягає в
стимулюванні її економічного зростання. Завдяки інвестиційним ресурсам виникає можливість впровадження
передових технологій, новітньої техніки та удосконалення методів організації праці та управління
виробництвом, що, в свою чергу, дозволяє вітчизняним підприємствам забезпечити високу конкурентоспроможність.
Сьогодні в Україні склалася неефективна економічна структура, коли основна частина товарнопродуктивної сфери, а саме металургійна і хімічна промисловість, працює на експорт, а валютні надходження
витрачаються на обслуговування іноземних кредитів і наповнення споживчого ринку імпортними товарами.
Вирішення проблем інвестування є надзвичайно складним питанням. Фінансово-економічна криза в
Україні обумовлена недооцінкою державою важливості створення ефективної системи державного
капітального інвестування для реалізації стратегії економічного розвитку. З причини значних ризиків
заощадження населення в Україні практично не беруть участь у формуванні інвестицій Саме тому, необхідно
визначити пріоритетні напрями інвестування, стимулювати залучення приватних інвестицій у важливі для
держави сфери, стабілізувати банківську систему, підтримувати населення в розміщенні власних заощаджень у
банках. Ще одним аспектом покращення фінансово-економічної ситуації в Україні є отримання прямих
іноземних інвестицій (ПІІ), що, значною мірою, залежить від сприятливості інвестиційного клімату, який має
бути зумовлений фінансовою, економічною та політичною стабільністю у державі.
Кризові ж явища суттєво погіршують ситуацію в Україні. Так, якщо в І півріччі 2008 р. приплив ПІІ в
Україну складав 5,5 млрд. дол., то у І півріччі 2009 р. приплив ПІІ скоротився більше ніж на 3 млрд. дол. і склав
лише 2,2 млрд.дол. У 2013 р. поведінка кредиторів та інвесторів була значно обережнішою. Оскільки
зменшилися загальні обсяги світових ПІІ, відтак, і Україна, в умовах слабкої економічної динаміки та
«консервативної» політики не могла розраховувати на значні інвестиційні потоки. І дійсно, у І півріччі 2013 р.
приплив ПІІ склав всього 1,6 млрд. дол. Внутрішньополітична криза на початку 2014 р. дійсно «налякала»
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кредиторів та інвесторів, і в І півріччі 2014 р. «приплив» склав негативну величину, тобто з України було
виведено понад 0,9 млрд. дол. раніше введених ПІІ. Таким чином, ситуація в Україні цілковито вписується у
світові закономірності – макроекономічне гальмування в країнах означає помітну відмову інвесторів від
входження до таких слабких країн. Найближчими роками інвестиційна привабливість України, вірогідно,
залишатиметься слабкою, тобто приплив ПІІ не зможе бути чинником підтримки макроекономічного
середовища [1].
Подолання інвестиційного спаду в Україні стане можливим тільки після запуску механізмів зростання
виробництва. Підтвердженням даного тезису є світовий досвід подолання інвестиційного спаду, який
відбувається після реального зростання промислового виробництва [2].
Отже, для того, щоб приваблювати іноземних інвесторів Україні потрібно: зміцнювати міжнародний
імідж країни, поширювати «прозору» інформацію про її виробничий, технологічний та ресурсний потенціал і
інвестиційні перспективи; дотримуватись інвестиційних зобов'язань; знизити рівень оподаткування прибутку
підприємств з іноземними інвестиціями; ввести більш жорстке регулювання процесу репатріації капіталу,
надавати гарантії під іноземні кредити; розробляти дієві механізми публічного контролю результатів іноземних
інвестицій, запроваджувати обов'язковий контроль походження інвестицій і вивчення надійності інвестора, які
претендують на пільгові умови та забезпечувати особисту безпеку підприємців та їхнього майна.
1. Юрчишин В. Україна – від кризи до кризи / В. Юрчишин. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/upload/ukraine-vid_kryzy_doKryzy.pdf 2. Пирог О. В. Іноземні інвестиції як фактор
економічного зростання України / О. В. Пирог – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/
Романюк А.
Ст. гр. МЕ-16
Науковий керівник к.е.н, асист Л.А. Сенів
ОСОБЛИВОСТІ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ
Україна стала однією з країн, які найбільше постраждали від фінансово-економічної кризи. Це сприяло
загостренню низки проблем, зокрема вплинуло на зростання рівня безробіття. Безробіття є негативним
соціально-економічним явищем, оскільки зумовлює скорочення купівельної спроможності населення, зменшує
кількість платників податків, приводить до зростання ризику соціального напруження та виникнення
додаткових витрат на підтримку безробітних.
Внаслідок впливу різноманітних фінансово-економічних чинників за останні п'ять років (з 2010 р. по
2014 р.) кількість безробітного населення істотно не змінювалась. Так, у 2010 році кількість безробітних
(населення у віці 15-70 років) становила 1713,9 тис. осіб, у 2011 році – 1661,9 тис. осіб, у 2012 році -1589,8 тис.
осіб, у 2013 році -1510,4 тис. осіб, тобто кількість безробітного населення у 2013 році зменшилась порівняно з
2010 роком у 1,13 рази. У 2014 році кількість безробітних (населення у віці 15-70 років) становила 1847,6 тис.
осіб, тобто зросла у 1,22 раза [1].
Станом на червень 2015 року кількість безробітних (населення у віці 15-70 років) в Україні становила
1667,3 тис. осіб [1].
Зокрема, на основі урядового прогнозу на 2015 рік рівень безробіття населення у віці 15-70 років за
методологією Міжнародної організації праці (МОП) за "оптимістичним" сценарієм зафіксовано на рівні 9,8%
від економічно активного населення відповідного віку, а за "песимістичним" сценарієм - на рівні 10,2% [2].
Станом на третій квартал 2015 року проблема безробіття в Україні зумовлена соціально-економічною кризою,
що частково пов'язана з територіальними втратами у 2014 році та збільшенням числа внутрішньо переміщених осіб.
Серед основних завдань уряду України, для часткового подолання проблеми безробіття, варто відзначити
встановлення миру та відновлення життєдіяльності зруйнованих територій.
1.Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. - [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : www.ukrstat.gov.ua 2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://rada.gov.ua
Рудий Б.
Ст. гр. МЕ - 11
Науковий керівник асистент каф. ТПЕ В.В.Гуменюк
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ
Однією з найбільших проблем в Європі є безробіття. За підрахунками статистичної служби
Європейського союзу, безробітними до серпня 2014 року в країнах ЄС були визнані 24 млн. 642 тис. чоловіків і
жінок, з них 18 млн. 326 тис. перебували в зоні євро. У середньому рівень безробіття держав Євросоюзу
становить 10,2%.
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На безробіття впливає дуже багато чинників, які поділяються на економічні, демографічні та соціальні.
До економічних чинників належать: зниження темпів економічного розвитку, різке зростання чисельності
працівників, недостатній сукупний попит, структурні зрушення в економiцi, які ведуть до масштабних змін у
структуpi й кiлькостi попиту на робочу силу. До соціальних належать: недосконале трудове законодавство, як
результат компромісу мiж вимогами працівників i профспілок з одного боку, i державою — з другого. Це
посилює негнучкість ринку праці, призводить до скорочення попиту на працю в підприємців, знижує
економiчну активнiсть рiзних груп населення. Демографічні чинники: зміни в чисельності та статево-віковій
структурі населення.
Проблема масової еміграції з країн близького сходу, яка сьогодні постала перед ЄС, спричинена війною і
тяжким становищем в цих державах. Вона стала фактором, який значно підвищив пропозицію робочої сили та
відповідне зростання безробіття. Більше того, біженці, які потрапляють на територію держави нелегально, не
можуть офіційно працевлаштуватись і утворюють чорний ринок праці. Нелегальна зайнятість не приносить
податкових надходжень, створює нерівні конкурентні умови порівняно з офіційним працевлаштуванням, яке
вимагає значних витрат на соціальні та податкові відрахування. Якщо говорити мовою фактів і цифр, то за
інформацією, яку надає ООН, з січня 2015 року до кінця липня цього ж року Середземне море перетнуло
близько 224 тисяч біженців. Зокрема до Греції прибуло 124 тисячі мігрантів. На береги Італії висадилось понад
98 тисяч осіб. Але не всім біженцям, які прагнуть до нового життя, вдається пережити цю страшну мандрівку.
Згідно з підрахунками експертів ООН, більше 2 тисяч людей загинуло при спробі перетнути Середземне море.
До цієї проблеми країни ставляться неоднозначно. Одні створюють дуже жорсткі умови для того, щоб
мінімізувати наплив переселенців до своєї країни, а інші радо надають статус біженця і відповідно субсидії та
виплати.
Щоб не бути голослівним, наведу приклади. Швеція вважається найкращою країною для емігрантів.
Уряд Швеції поставив собі за мету якомога швидше інтегрувати новоприбулих мігрантів у ринок праці країни.
Для цього передбачені спеціальні курси з вивчення мови, країнознавства, професійної підготовки. Та навіть ця
країна має межі своїх можливостей. Перепонами є брак житла, перевантаження невеличких громад, безробіття
серед самих мігрантів. Нідерланди - найсуворіша в міграційних питаннях країна Європи. Чиновники
відмовляють щонайменше двом з трьох заявників на одержання такого статусу. Після цього біженці мають 28
днів, аби залишити межі країни.
Масова еміграція може спричинити інші проблеми, зокрема загострення криміногенної ситуації,
зростання загрози тероризму. Державні органи управління слабо контролюють наплив емігрантів і не можуть
гарантувати, що вони шукають захисту і є безпечними для суспільства. На мою думку, ЄС і ООН доцільно
створити єдиний орган для контролю напливу переселенців, їх рівномірного розподілу та реєстрації, що
дозволить тимчасово працевлаштуватись і жити легально. Також варто допомогти з вивченням мови,
організувати курси соціальної адаптації та швидкої професійної підготовки у галузях, що не потребують
складних професійних навичок. Це допоможе людям легально влаштуватись на роботу, і перестати отримувати
соціальні виплати, що заощадить кошти в державній казні. Це також допоможе перетворити масовий наплив
людей, на робочу силу.
На мою думку, всі ці дії допоможуть зменшити затрати на утримання всіх біженців, а також офіційно
вести статистику про всіх, хто в'їхав на територію ЄС, що дозволить уникнути тероризму і інших кримінальних
дій, а також знизити рівень безробіття.
Федчишин А.Ю.
Ст. гр. ME-14
Науковий керівний – Тревого О.І.
ПРИЧИНИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗА В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
Причини кризових явищ в економічній системі є достатньо різними. Серед них виділяють: об’єктивні,
пов’язані із циклічними потребами модернізації й реструктуризації, суб’єктивні, що відображають помилки й
недоліки в процесі управління та природні, зовнішні та внутрішні, пов’язані з тенденціями й стратегією
розвитку світової економіки, політичною ситуацією та внутрішніми конфліктами, недоліками у фінансовій
політиці, неправильною фіскальною політикою держави, недосконалістю управління, недостатньою активністю
у реалізації інноваційної й інвестиційної політики, тощо[2].
Особливої уваги заслуговують внутрішні причини кризових явищ, що спричинені недоліками при
реалізації органами державної влади своїх повноважень, адже запровадження та застосування антикризового
управління дозволить вберегти національну економіку навіть від несприятливих факторів, що виникають на
глобальному рівні[1]
Проте перебування економіки у піке має об'єктивну природу. Не може бути стабільного зростання, яке
досягають сучасні економіки світу, без інноваційно-технологічної модернізації. А це є результатом конкуренції,
домінування підприємницької форми власності та постійних вдосконалень в управлінні. Зараз поєдналися
вказані фундаментальні причини і поточні негативні обставини. Основні причини сьогоднішньої кризи внутрішнього походження[2].
До таких ендогенних факторів належать: деградація традиційних промислових підприємств, зруйнування
грошової системи, банкрутство банківського сектора, деструктивні регулювальні дії уряду, в першу чергу, у
325

питаннях оподаткування, заморожування зарплат і пенсій, введення додаткових митних платежів на імпортні
товари, протекціоністське валютне забезпечення імпорту газу.
До внутрішніх факторів економічної кризи додалися зовнішні. Серед них - стрімкий відплив іноземного
капіталу з України, дефіцитний міжнародний валютний оборот, втрата ринків у Російській федерації,
розгортання війни на сході країни[2].
Такий склад негативних чинників говорить, що економіка потрапила у тривалу кризу і тривалий час
перебуває у низько-східній фазі кризового циклу. Технологічна застарілість економіки та банкрутство
банківського сектора спричинені нереформованим, інституційно архаїчним, забюрократизованим, неринковим
станом української економічної системи. Криза особливо загострилася і набула вкрай потворних проявів у
2014-2015 роках, коли додалися обтяжуючі обставини - неефективні дії українського уряду, втрата російських
ринків та воєнний конфлікт на Донбасі[2].
Україна зіткнулась з серйозними викликами щодо уникнення колапсу кредитної системи і підтримання
дієздатної платіжно-розрахункової системи, Усі ці обставини вимагають багатокомпонентного
відновлювального плану дій влади і вироблення певної логіки антикризових кроків. Спочатку треба розглянути
комплекс термінових антикризових заходів, потім викласти механізм усунення деструктивних регулювань
влади та встановлення адекватних відносин з окупованими українськими територіями. Далі, слід, визначити
комплекс реформ в економіці, тощо.
1. Гурмак Н./ Архів наукових публікацій/ Економічні науки./ Економіка підприємства/ Економічна криза
2013-2015
років
в
Україні:
причини
та
шляхи
подолання/
[Ел.ресурс].
Режим
доступу:http://www.rusnauka.com/22_APSN_2015/Economics. 2. Лановий В. Анатомія української кризи./
Українська правда. [Ел.ресурс]. Режим доступу: http://www.epravda.com.ua.
Флик І.
Ст. гр. МЕ-16
Науковий керівник –к.е.н., асист. Л.А. Сенів
КОНКУРЕНЦІЯ: «ВИТРИМАЄ НАЙСТІЙКІШИЙ ?»
У час, коли суспільство все більше прагне до ринкових відносин, все важливішою стає роль конкуренції
між усіма видами підприємств: чи то невелике місцеве виробництво, чи то могутня корпорація. Сама суть
конкуренції полягає у суперництві між різними підприємствами за першість [1]. Але чим запекліша
конкуренція, тим жорстокішими виявляються методи її ведення.
Очевидно, що чим ширший в компанії набір конкурентних переваг і вище їхні якісні характеристики,
тим більш сприятливі передумови вона має для успішної діяльності на світовому ринку, тим більш стійкі
позиції вона може зайняти на його окремих сегментах [2]. Тому підприємства змушені впроваджувати здобутки
науково-технічного прогресу, покращувати якість товарів та послуг, розвивати виробництво, використовувати
технічні інноваціїї, підвищувати ефективність виробництва. Це ключові завдання добросовісної конкуренції.
Але часто компанії вдаються до недобросовісної конкуренції, а саме псування репутації конкурентної фірми,
влаштування перешкод у діяльності, сприяння збанкрутуванню шляхом махінацій та підробки документів. Як
казав американський бізнесмен Девід Сарнофф, «конкуренція забезпечує найкращу якість продукції і розвиває
найгірші риси людей».
Але, незважаючи на підступи конкурентів, кожне підприємство саме вирішує, яким шляхом йому
рухатись та яку позицію займати. За словами французького державного діяча Шарля де Голля: «Завжди
обирайте найважчий шлях – на ньому Ви не зустрінете конкурентів».Адже, щоб досягти найвищого успіху,
потрібно докласти неабияких зусиль, які не можуть мати за основу неправомірну діяльність. Тому найкращих
результатів досягають підприємства, що цілеспрямовано та справедливо конкурують на ринку. Отже,
конкуренція - це найбільш діючий спосіб відсіву недобросовісних підприємств та забезпечення доброякісного
обслуговування споживачів якісними послугами та продукцією.
1. Скорик Г. І. Економічна теорія / Г. І. Скорик, В. В. Барінов, М. Б. Швецова. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2014.2. Азоєв Г.Л.: «Конкуренція: аналіз, стратегія і практика». М.: 1996.
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Холостенко А. М.
Ст. гр. МЕ-14
Науковий керівник – ас. каф. ТПЕ Тревого О. І
ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ІПОТЕЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Іпотечне кредитування займає одне з найважливіших місць в системі фінансового стимулювання і
стабільного розвитку економіки. Застосування іпотеки дає значний позитивний соціально-економічний ефект.
За допомогою іпотечних фінансових інструментів збільшуються активи різних суб’єктів господарювання,
інвестування реального сектору економіки та забезпечується стійке зростання доходів населення[3].
Під іпотекою розуміють грошову позику, яка надається під заставу нерухомого майна (землі, будинку,
підприємства). Підприємства використовують довгострокові кредитні ресурси, забезпечені нерухомістю для
оновлення матеріально-технічної бази; населення — для побудови житла, започаткування власного бізнесу
тощо. Позики під заставу нерухомості, або іпотеки, отримали значне поширення в країнах з розвинутою
ринковою економікою як одне з важливих джерел довгострокового фінансування. Під час іпотечної кризи
зростає недовіра між членами суспільства, що негативно впливає як на соціально-економічний, так і на
правовий розвиток країни. Але найбільш важливим є те, що в умовах кризи іпотечного механізму інвестування
значно обмежує доступ населення країни до купівлі житла і покращення людьми своїх життєвих умов[1]. При
цьому криза торкається інтересів всіх суб’єктів ринку іпотечного капіталу, тому вивчення іпотечних криз є
один з найважливіших завдань сучасної економіки і права[3].
Усі причини виникнення іпотечних криз поділяють на: економіко-правові (пов’язані зі зміною
податкового законодавства, курсу валют, цінової кон’юнктури ринку), неекономічні, причини макро- і
мікрорівня, внутрішні та зовнішні, суб’єктивні та об’єктивні[3].
В процесі інтеграції світова фінансова система стала механізмом, всі частини якого тісно переплелися між
собою. Це ще раз довела сучасна світова економічна криза, тому навіть ті фінансово-кредитні установи у США та
Європі, яких не зачепила фінансова криза, зменшують або припиняють кредитування іноземних клієнтів, а це
призводить до зменшення грошових потоків в тих країнах. Подібна ситуація складається і в Україні[2].
Останні 3-4 роки на іпотечному ринку України склалася так ситуація: свою діяльність здійснює не
більше 30-33 банків; основною валютою виступає гривня, в іноземній валюті кредит не видається; термін
кредитування до 20 років; перший внесок 30-50%; підвищились вимоги до позичальників; збільшилась
кількість відмов у кредитах[1].
Отже, іпотечне кредитування навіть в умовах кризи продовжує розвиватись, хоча з погіршенням
загальноекономічної ситуації, зменшенням доходів населення, зниженням курсу гривні. У зв’язку з кризою
повністю зупинився розвиток іпотечного рефінансування, а причиною подальшого зниження темпів розвитку
іпотеки буде зменшення кількості депозитів (бо у населення знизилась довіра до банківської системи), адже
довгострокові іпотечні кредити фінансувалися за рахунок короткострокових депозитів[3].
1. Круш П. В. Клименко О. В. Інфляція: суть, форми та її оцінка: Навч. посіб. — К.: Центр учбової
літератури, 2010. — 288 с. 2 Євтух О. Т. Кредит як соціально-економічне явище. / Економіка: новий аспект /
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ПОШУК СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРА УКРАЇНИ
Останні роки принесли багато нових змін і зачепили усі сфери життя українського суспільства, в тому числі і
економічну. Починаючи подіями Революції гідності і закінчуючи анексією Криму та війною на Сході України - усе
це вплинуло на економіку нашої країни. Згідно з джерелом [1], зокрема, зменшилася торгівля з Росією
В умовах війни та санкцій з боку Російської федерації Україна змушена шукати альтернативні виходи із
ситуації, що склалася. А це значить, що ми маємо шукати нові ринки для збуту товарів або направити потік
товарів з одного ринку на інший. При цьому потрібно враховувати такі чинники: економічне середовище
кожної з країн, ринки яких нас цікавлять та аналіз їхнього політико-правового та культурного середовищ [2].
Вивчення економічного середовища країн передбачає аналіз ринків цих країн на експортну
привабливість. Тобто потрібно дослідити, як розподіляється рівень доходів у державі, який рівень доходів та
зайнятості населення і потрібно визначити, які товари та послуги країна імпортує або в якій продукції країна
відчуває нестачу.
Також важливим фактором є культурне середовище держави, яка нас цікавить. Під культурним середовищем
країни слід розуміти систему звичаїв, правил, заборон, що їх поділяє значна частина населення. Адже незнання
особливостей цього середовища зменшує шанси наших товарів на успіх при виході на ринок країни. [2]
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Отож в умовах зменшення зовнішньої торгівлі з Росією, яка найбільше підходить нашим критеріям і має
близьку до української культуру, відкривається ринок Польщі. У 2005 році американська агенція міжнародного
розвитку (US Agency for International Development – USAID) зробила висновок, що рівень торгівлі між Польщею та
Україною доволі низький, але динамічно зростає з кожним роком. Таблиця, взята з джерела [3] ілюструє даний факт.
На основі даних [3] ми можемо побачити, що торгове сальдо складається на користь польської сторони імпорт товарів з Польщі перевищує експорт по більшості пунктів. Але усі імпортні товари є такими, що можна
замінити. Тобто для врівноваження сальдо може допомогти політика імпортозаміщення.
Але, порівняно з 2008 роком, у 2012 році торговельний баланс вирівнявся, хоч і залишився негативним,
зокрема експорт збільшився на 7%, в той час, коли імпорт зменшився на 6% [3].
Для Польщі Україна є одним з найважливіших ринків збуту послуг. Зокрема, Україна посідає четверте
місце в експорті послуг Польщі. Ці дані відбиті у другій таблиці джерела [3] .
Отож, Республіка Польща є стратегічним партнером України в економічному плані. Торгове сальдо є
негативним для нашої держави, а значить ми могли б ефективніше використовувати нашу торгівлю з польською стороною, якщо перенаправити потік товарів, що тепер не виходить на ринки Росії, на ринок Польщі.
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ІНОЗЕМНІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ В УКРАЇНІ
Україна знаходиться у скрутному економічному та політичному становищі,тому їй необхідно залучати
іноземних інвесторів для підняття рівня життя населення.
Необхідність та перспективи вкладу іноземних інвестицій в Україні є зумовлені:
- відсутністю конкуренції на ринках через монополізацію цілих галузей економіки;
- незабезпечення внутрішнім виробництвом всього попиту на товари у зв’язку з обмеженістю
внутрішнього капіталу, а також військовими діями на Сході України і втратою контролю над частиною
території ;
- значна забезпеченість сировиною та природними ресурсами;
- великий науково-технічний потенціал та освіченість трудових ресурсів;
- дешева робоча сила.
Іноземні інвестицій мають позитивний вплив на економіку України через:
- Збільшення кількості робочих місць.
- Збільшення кооперації з іноземними країнами.
- Поглиблення науково-технічного співробітництва.
- Збільшення торгового обороту.
- Підвищення ВВП.
- Стабілізація макроекономічних показників.
- Збільшення рівня зайнятості.
- Збільшення попиту і пропозиції.
- Підвищення життєвого рівня населення.
Основними причинами, які обмежують інвесторів вкладати капітал в Україну є:
v Корупція та розбалансованість управління державного апарату.
v Військові дії на Сході.
v Політична нестабільність.
v Нестабільність грошової одиниці.
v Нез’ясовані відносини з попередніми іноземними кредиторами та інвесторами.
v Відсутність справедливої судової системи.
v Складна податкова система.
Для залучення іноземних інвесторів в нашу економіку необхідно провести ряд реформ та заходів :
- Провести реформу державного апарату.
- Стабілізувати політичну ситуацію в Україні.
- Вирішити питання окупованих територій.
- Провести дерегуляцію ринку.
- Зменшити кількість монополій.
- Створити сприятливе податкове законодавство для інвесторів.
- Забезпечити захист інвестицій від несправедливого судочинства.
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Тільки виконавши ці завдання, ми зможемо отримати певний результат в іноземних інвестиціях та
життєвому рівні населення.
Отже, попри всі вигідні умови для залучення іноземного капіталу, інвестори не спішать вкладати гроші в
свій бізнес на території України. Нам лише залишається сподіватись, що скоро війна закінчиться, реформи
відбудуться і як наслідок наш рівень життя зросте з безпосереднім іноземним капіталовкладенням.
Чікало Я.
гр. МЕ - 11
Науковий керівник — асистент В.В. Гуменюк
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Сьогодні Україна має багато проблем у енергетичній галузі. Основними з них є надмірне споживання
електроенергії, залежність від імпорту нафти, газу та інших викопних видів палива, відсутність ефективної
енергетичної політики, завищені податки та складне державне регулювання, обмеженість фінансових ресурсів.
Основні проблеми фінансування пов’язані з відсутністю в нашій країні довгострокового банківського
кредитування. За кордоном компанії мають можливість брати кошти під невеликий процент для модернізації
або будівництва нових енергетичних об’єктів. В Україні такі можливості мають лише найбільші компанії, які
можуть виходити на зовнішні ринки запозичень.
На сьогоднішній день одним з найкращих вирішень більшості енергетичних проблем може стати
використання відновлювальних джерел енергії. Багато експертів вважають, що до 2040 року частка
відновлювальної енергетики складе більше як 20%. Найбільш перспективними відновлювальними джерелами
вважають: енергію біомаси та відходів, сонячну енергетику та вітроенергетику. Експерти вважають дуже
перспективною енергію біомаси та відходів зважаючи на наявність необхідної сировинної бази. В Україні таке
виробництво розвинене в основному на тваринних підприємствах, які переробляють відходи власного
виробництва. В Україні також активно розвивається сонячна енергетика. В селі Перово, в Криму знаходиться
найпотужніша в світі сонячна електростанція. Також в Криму знаходиться п’ята за потужністю в світі сонячна
електростанція в селі Охотникове. Нажаль зараз ці електростанції вже не приносять нашій країні енергію через
зміну політичної обстановки. Україна є дуже перспективною країною для закордонних інвесторів, адже сонячне
випромінювання в Україні перебуває на одному рівні з країнами, які дуже активно використовують сонячну
енергетику. Вітрова енергетика представлена в основному на півдні країни. Одна підстанція діє також на заході,
в містечку Сідниця Львівської області. Вона має статус пілотної і на її основі проводять досліди щодо
ефективності вітрових електростанцій у Карпатах. На мою думку відновлювальні джерела електроенергії в
Україні повинні бути дуже привабливими для інвесторів. Цей сектор має хороші перспективи розвитку при
належних інвестиціях і державній підтримці.
Надмірне споживання електроенергії також є дуже серйозною проблемою для нашої країни, що багато
років обговорюється українськими і закордонними експертами. Більше 30% від загальної кількості спожитої
електроенергії споживає наша промисловість, яка має застаріле устаткування і надмірні затрати. Для вирішення
цієї проблеми потрібні величезні інвестиції у модернізацію виробництва. Необхідно також заохочувати
підприємства самим виробляти електроенергію. У багатьох розвинених країнах світу великі підприємства, які
споживають багато електроенергії стараються самі її виробляти. Для цього встановлюються на дахах або
території підприємств сонячні батареї, які зможуть суттєво зменшити витрати електроенергії. За декілька років
роботи такі батареї повністю окуплять себе і надалі будуть приносити лише прибуток. Сонячні батареї можна
використовувати не тільки в промисловості але й в житлових будинках. У багатьох країнах широко
використовується така практика. На мою думку, одне з завдань нашого уряду є популяризація використання
сонячних і вітрових систем для виробітку енергії. Завдяки цьому зменшиться потреба в електроенергії, зростуть
іноземні інвестиції в цю галузь, почнуть будуватись нові заводи з виробництва сонячних батарей, що в свою
чергу, дасть багато нових робочих місць.
Наступна серйозна проблема для України це її залежність від імпорту газу та нафти з інших країн, що
робить нас залежними від експортерів цих природних ресурсів і загрожує нашій енергетичній незалежності.
Україна володіє достатніми запасами нафти і газу для забезпечення власних потреб за умови впровадження
ефективних заходів енергозбереження. Вирішенням проблеми залежності від імпорту може стати вкладення
державних і приватних коштів у розробку сланцевих покладів газу, яких в Україні є досить багато.
Отже, енергетична політика України знаходиться на роздоріжжі. Вона має як багато проблем так і
великий потенціал. Для використання цього потенціалу нам потрібні зміни законодавства у сфері регулювання
енергетики, спрямовані на спрощення в сферах отримання дозвільних документів, доступу до електричних
мереж та оподаткування, отримання в оренду чи власність земельних ділянок. Особливо важливим є надання
тарифних та податкових пільг на виробництво альтернативної енергії (вітрові, сонячні, біогазові
електростанції). Вони забезпечать зростання виробництва електроенергії та альтернативу тепловій генерації, що
є одним з найбільших джерел забруднення атмосфери парниковими газами. Альтернативна енергетика на цей
час має вищу собівартість ніж традиційна, що значно знижує економічну привабливість цієї галузі. Ситуацію
кардинально можуть змінити нові технології, які і вимагають тарифного, податкового, кредитного
стимулювання інвестицій. Такі заходи дозволять залучити інвесторів до енергетичної сфери і досягнути кращих
світових показників ефективності та екологічності.
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Шрамко С. С.
ст. гр. ФК-14
Науковий керівник: асист. Іваницька Н.Б.
ПЕРЕВАГИ СПРОЩЕНОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Згідно з податковим законодавством існує декілька систем оподаткування підприємницької діяльності та
доходів фізичних осіб: спрощена та загальна (інколи її називають складною). Зараз ми спробуємо дізнатися,
чому більшість підприємств обирають саме спрощену систему сплати податків.
Почнемо наше дослідження з загальної системи оподаткування. Саме вона була запроваджена першою на
початковому етапі формування економіки України. Її суть полягає у ведені складного бухгалтерського обліку і
звітності діяльності підприємства [1]. На наступному етапі розвитку стало зрозуміло, що ця систем не є
ефективною для підприємств з невеликим грошовим оборотом. Такий факт можна пояснити тим, що складна
система оподаткування має на увазі великий документообіг і наявність на підприємстві людини з відповідною
освітою бухгалтера [2]. Наслідком цього є втримання розвитку малих і середніх підприємств.
Відомо, що найбільш стабільними секторами розвинутих економік світу є сектори дрібного та
середнього бізнесу. Саме вони займають значну частину в структурі економіки багатьох країн. З метою
стимулювання розвитку малих підприємств у 1999 році була започаткована система спрощеного
оподаткування. Вона передбачає сплату єдиного податку. Спрощену систему поділяють на 3 групи в залежності
від валового доходу суб’єкту підприємницької діяльності [3]:
1 група: Обсяг доходу протягом року до 300.000 грн.
Праця без найманих робітників
2 група: Обсяг доходу протягом року до 1,5 млн. грн. Підприємець може наймати на роботу не
більше 10 осіб
3 група: Обсяг доходу протягом року до 20 млн. грн. Робітників може бути необмежена кількість
Існують такі переваги спрощеної системи:
1. Збільшення доходів до державного бюджету у зв’язку з збільшенням кількості підприємств і
відповідно й кількість платників єдиного податку;
2. працевлаштування на роботу додатково 1.2 млн людей;
3. невеликі витрати на адміністрування єдиного податку, тому держава не втрачає багато грошей.
4. спрощена система полегшує ведення бізнесу, а отже заохочує його розвиток.
5. планування бюджету держави стає простішим, бо держава може передбачити яку суму має сплатити
те чи інше підприємство на основі оподаткування [4].
Влади багатьох країн світу проводять реформи і змінюють закони з метою полегшення ведення бізнесу.
Життя не стає на місті і кожна частина складного механізму економічної системи має здатність розвиватися й
удосконалюватися. У 1999 році наша держава полегшила сплату податків, але із року в рік система знов
ускладнюється звітами, намагаючись вивести бізнес із тіні. Тим самим шкодить розвитку малих підприємств.
Можемо дійти висновку, що спрощена система оподаткування підприємницької діяльності та доходів
фізичних осіб є набагато простішою і ефективнішою, ніж загальна система. Будь-якому підприємцю вигідніше
заплатити єдиний податковий внесок, ніж витрачати час і гроші на ведення документацій загальної системи.
1. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р., №1251-XII//Відомості Верховної
Ради України (ВВР), 1991, N 39, ст.510 2. Максімова В. Ф., Артюх О. В. «Облік у системі оподаткування»:
Навч. посібник – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 267 с. 3. Дєєва Н. М., Редіна Н. І., Дулік Т. О.
«Оподаткування в Україні» - навчальний посібник, 2010р. ст.322-340 4. Журнал «Підприємець», від 17 червня
2011р., с.10-13
Щекотіхін В.І.
Ст. гр. МЕ-14
Керівник – ас. каф.ТПЕ Тревого О.І.
РИНОК АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ:СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Авіаційний транспорт на теренах України за останні 25 років не займав суттєвої частки витрат
перевезень, особливо для подорожей в межах країни. На внутрішньому ринку авіаперевезення навряд чи
можуть конкурувати з автобусами чи залізницею, особливо після появи поїздів "Інтерсіті". Оператор
швидкісних поїздів звітує про майже повну їх завантаженість, та додану потужність на деяких рейсах, тощо.
Державіаслужба засвідчує, різке скорочення використання. внутрішніх рейсів на 25% за перше півріччя 2015
року порівняно з 2014 роком[1].
Головною причиною, крім війни, в міністерстві називають різке зниження платоспроможності українців.
Гривня за останні півтора року знецінилася утричі, тож зростання вартості польотів відбулося в рази. Відтак,
перспективи зростання попиту авіаперевезень, на противагу, достатньо економних і швидких поїздів примарні.
Також важливо зазначити, що внутрішній ринок авіаперевезень опинився заручником галузевої зростаючої
монополії. Майже всі внутрішні рейси виконують дві компанії одного власника, які навіть не намагаються
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конкурувати між собою, а нові компанії туди заходити не хочуть, оскільки економічної користі від внутрішніх
перевезень без потужних міжнародних призначень отримати неможливо[1].
Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ) перебрала на себе майже 60% рейсів, які
виконуються українськими перевізниками, проте, юристи допускають можливість зловживання МАУ
монопольним становищем на лініях, частоти за якими регулюються міжурядовими угодами. За даними
Державної авіаційної служби України, за підсумками першого півріччя поточного року МАУ здійснила близько
18,5 тис. рейсів. За аналогічний період минулого року ця частка склала 46,8%. Стрімке зростання частки ринку
МАУ був викликаний відтоком з ринку інших авіакомпаній або серйозним скороченням їх карти польотів.
Зокрема, за минулий час частка Wizz Air Ukraine впала з 7,8% до 3,8%, “ЮТейр-Україна” – з 9,9% до 4,7%,
Windrose – з 4,4% до 2,8 , “Авіаліній Харкова” – з 1,5 до 0,3%, YanAir, Atlas jet, Дніпроавіа [2]
Важливим фактором впливу на внутрішні авіаперевезення є ціни на квитки, які повинні бути
конкурентоздатними, а не задовольнити керівника найбільшої авіакомпанії країни: вартість польотів у рази
перевищує вартість залізничного електротрастпорту, а навіть найдорожчі пропозиції на "Інтерсіті". Вартість
мандрівки небом залежить від кількох чинників: 1) собівартості польоту, яка і визначає вартість квитка:
вартості пального - до 30%, зборів аеропорту, плати за аеронавігаційне обслуговування - до 25%, вартості
літака, його обслуговування та обслуговування пасажирів - до 15%, плати системам бронювання - до 20%; 2)
компанії пропонують три цінові категорії квитків: "економ" - найдешевші, покликані забезпечити наповненість
частини літака, "стандарт" - базова ціна, яка забезпечує рентабельність польоту", і "бізнес" - найдорожчі, але й
найкомфортніші перельоти, які дають "класичним" авіакомпаніям основний дохід. За таких неконкурентних
умов ціноутворення в Україні можуть діяти лише монополії, тощо[1].
Згідно даних досліджень витрат туристів Forbes та всесвітньої туристичної організації майже 1 млн
туристів забезпечив країні торік понад $560 млн (з розрахунку середньої тривалості перебування на теренах
України). За умов відкритого авіа простору України, для при наймі ще 50% іноземних авіакомпаній, потік
туристів збільшиться у 2 рази і знизяться ціни на білети оскільки працюватиме внутрішньогалузева
конкуренція, як наслідок, відбудеться зростання прибутку від туристичної галузі мінімум на 20% від кожного
мільйону туристів. Проте ситуацію можна змінити створивши конкуренцію на ринку авіаперевезень і дозволити
вхід на ринок іноземним компаніям, що підвищить прибутковість галузі і створить доступний засіб пересування
країною.
1. Романюк Р. Коломойським єдиним: як літати в Україні:[Електронний ресурс]: Електронні дані. 2015. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/08/10/554223/. 2. Уляницький Д. МАУ:
монополіст не до кінця:[Електронний ресурс]: Електронні дані. - 2015. – Режим доступу:
http://www.rbc.ua/ukr/analytics/mau-monopolist-kontsa-1437060418.html.
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Секція 2
«Проблеми управління у сфері економічної конкуренції»
Багнюк С.
Ст. гр. МЕ-26
Науковий керівник – к. е. н. Cкорик Г. І.
КОНТРАБАНДА ЯК СЕКТОР ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Однією з особливостей української економіки є високий рівень нелегального обігу товарів і послуг.
Тіньовий сектор, що становить, за різними методиками підрахунку, від 35% до 70% економіки України,
роками залишається однією з головних проблем країни. Контрабанда - це переміщення товарів через митний
кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих
розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих,
вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів, спеціальних технічних засобів негласного
отримання інформації, а також контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо яких
законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі України [1].
Найактивніше у наш час функціонує така контрабандна діяльність:
Незаконне видобування бурштину. Видобуток бурштину в Рівненській та Житомирській областях
повністю знаходиться в руках тіньових угруповань. Точної статистики щодо обсягу видобутку не існує, але за
словами обізнаних людей, в рік з України нелегально вивозиться не менш 150 тонн дорогоцінного каменю.
Враховуючи, що ціна кілограма за кордоном становить кілька тисяч доларів, можна підрахувати, що бюджет
України позбавляється мільярдів гривень щорічно [2].
Нелегальні копанки чорного вугілля. У 2013 році на Донбасі працювало понад 10 тис. нелегальних шахт
на яких видобували близько 6 млн т вугілля. На даний час в окупованих районах Донбасу бойовики обклали
копанки своїми податками. Річний обіг такого забороненого бізнесу становить 140- 330 млн дол.
Перевезення героїну. У липні 2015 року Служба безпеки України в ході спецоперації вилучила 500
кілограмів героїну (приблизно 1,5 млн доз), орієнтовна вартість якого складає майже 1 мільярд 400 мільйонів
гривень. Таким чином СБУ розкрила стійкий транзитний канал контрабанди героїну з Близького Сходу в країни ЄС.
Виготовлення нафтопродуктів. За даними Держстату, в серпні 2015 через мережі АЗС було офіційно
продано 167,6 тис. т бензину на суму 4,5 млрд грн. Тобто, щомісячний обсяг нелегального паливного ринку - 12 млрд грн. Крім того, на заході України працює кілька нелегальних міні-НПЗ. Їхні власники роблять врізки в
магістральні проводи Укртранснафти і переробляють відкачану з них нафту на солярку. Річний обіг такого
бізнесу складає 550 млн дол.
«Чорне лісництво». Промисел процвітає у всіх багатих на ліс областях. Офіційно 30% волинської
деревини продають за кордон. А обсяг несанкціонованого вирубування лісу за перше півріччя 2015 року становив 397 кубічних метрів. Масове вивезення цієї сировини за межі України призвело до штучного її дефіциту
на внутрішньому ринку, а також невиправданого підвищення цін на аукціонах з продажу деревини. Ця ситуація
робить українські деревообробні компанії неконкурентоспроможними на європейському та світовому ринках.
Виробництво алкоголю та тютюну. Людей спокушає дешевизна контрафакту. При законодавчо
закріпленій мінімальній роздрібній ціні на горілку 54,9 грн. за пляшку, 0,5 л "паленки" того ж об'єму продається
через інтернет за ціною від 15 грн.
Контрабанда сигарет. В основному переправляють сигарети через митницю дрібні підприємці, що діють
на свій страх і ризик. Контрабандисти платять 10 тис. дол. за кожен ящик сигарет. За різними оцінками, з
України в 2013 році 550 млн. пачок було нелегально вивезено. В Україні існує індустрія виробництва сигарет
для контрабанди - дешеві бренди, які практично не представлені на внутрішньому ринку. Після початку війни
різко зріс потік сигарет без акцизних марок з Донбасу. Річний обіг: 360 - 450 млн дол, рентабельність: 300%.
Поставки товарів в окуповані райони Донбасу. З 12 липня 2015 року СБУ затримала незаконних вантажів
на суму більшу, ніж 250 000 000 грн.
1. Закон України «Митний кодекс України» від 13.03.2012 № 4495-VI. 2. Коваль І., Ормоцадзе М.,
Левкович О. Бентежні регіони: де в Україні люди виживають завдяки незаконній діяльності. І як висока
частка неформального сектору загрожує безпеці України//Forbes/ - 2015. 3. Сорочан О.10 самых доходных
нелегальных бизнесов//Фокус № 40. – 2015. 4. www.sbu.gov.ua.
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Ст. гр. МЕ-47
Науковий керівник – к.е.н., доц Н.Л. Михальчишин
ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ФІНАНСОВО-ПОЛІТИЧНИХ ГРУП В УКРАЇНІ
Слово «лобізм» походить від англійського «lobby» - вестибюль, фойє, кулуари. Вперше підприємці
спробували домовитися із законодавцями у вестибюлі Палати громад Британського парламенту. Лобізм –
чинення тиску на парламентарія з боку якої-небудь суспільної групи або приватних осіб, мета якого – добитися
ухвалення або відхилення певного законопроекту. В кінці XX – на поч. XXI ст. в Україні сформувався
особливий політико-економічний режим, що ґрунтується на симбіозі політики та економіки, влади та власності,
на зрощуванні політичної та економічної еліт. Перший етап розвитку лобізму в Україні – олігархічний з
ознаками нецивілізованого лобіювання (придбання власності і бізнес-переваг неконкурентними методами –
закриті конкурси і тендери, не обґрунтована видача державних кредитів, адміністративні рішення, проведені в
умовах правового вакууму). У 1992–1997 рр. стартувала приватизація, яка відбувалася в одній із найгірших
форм так званої «масової», «сертифікатної» приватизації, що під виглядом справедливого розподілу народного
майна забезпечила його поступове перетікання до людей, пов’язаних з владою та з кримінальним світом.
Олігархи, як правило, визначаються як підприємці, що мають безпосередній вплив на політику та
економіку. З часом українські бізнесмени почали контролювати політичні партії, чим створили законодавче
лобі в Верховній Раді України (далі – ВРУ). Особливість лобі в Україні полягає в існуванні кількох фінансовопромислових груп, що виникли в окремих регіонах (Донецьк, Київ, Дніпропетровськ і Харків).
Станом на 2015 р. найпотужнішою промисловою групою вважається Донецька. Згідно з рейтингом
Forbes у 2015 р., статки Р.Ахметова оцінюються у 6,9 млрд дол. Йому належить холдинг SCM, в складі якого є
металургійна корпорація "Метінвест", енергетичний холдинг "ДТЕК" та низка дрібніших, Також йому
належить левова частка шахт на Донбасі та Дніпропетровщині, низка металургійних комбінатів Донеччини,
енергогенеруючі підприємства, "Укртелеком" та "Київенерго", оператор мобільного зв'язку Life, а також
телеканал "Україна" й медіа-холдинг "Сегодня" тощо.
Другою за потужністю групою українських бізнесменів, на основі рейтингу Forbes, можна назвати
дніпропетровських: І.Коломойського(1,4 млрд дол.) та Г.Боголюбова (1,3 млрд дол.), які спільно володіють
"Приватбанк". При цьому І.Коломойський контролює нафтопереробні активи: "Укртатнафту", "Нафтохімік
Прикарпаття" та НПЗ "Галичина" та мережу автомобільних заправок "Укрнафта" та "Авіас", володіє
телеканалами "1+1" та "2+2 тощо. До Дніпропетровської групи можна віднести і В.Пінчука, який займає другу
сходинку у рейтингу (1,5 млрд дол.), володіє металургійною компанією "Інтерпайп" та низкою гірничозбагачувальних комбінатів Дніпропетровщини, медіа-активом – групою StarLight Media, до якої входять канали
СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2 та QTV.
Таким чином, більшість мільйонерів та мільярдерів в Україні володіють не лише активами, які
безпосередньо дають можливість отримати прибутки та надприбутки, але також активами, завдяки яким вони
мають можливість впливати на формування суспільної думки, формувати власну позитивну репутацію,
надаючи законності своїм діям. При цьому більшість з осіб, які потрапили до рейтингу Forbes, якщо не
особисто, то за посередництвом близьких людей, бізнес-партнерів, представлені у ВРУ. У зв’язку з цим
оновлення парламентських партій, президентів і міністрів, не може оновити бізнес структури, за підтримки
яких окремим особам вдається стати частиною законодавчої влади.
Прикладом реалізації олігархічного лобі в Україні є фінансування за завищеними цінами державних
закупівель, підрядів, замовлень, виконаних олігархічними холдингами;значне інвестування, пільгове
кредитування та бюджетне субсидування олігархічних холдингів; емісійні позички НБУ для рефінансування
банків олігархів, продаж їм державних підприємств за заниженими цінами або безкоштовно;реєстрація
фіктивних експортних операцій для бюджетного відшкодування (повернення) ПДВ тощо.
Таким чином бізнес імперії здобувають монопольний вплив на внутрішню торгівлю завдяки лобізму
своїх інтересів, володіють здатністю впливати на зростання цін, чим забезпечують собі отримання
надприбутків. Розподіл сфер впливу між бізнес елітами унеможливлює зміни в структурі великого бізнесу і тим
самим призводить до незмінності законодавчої гілки влади. За таких умов лише формування влади поза
бізнесом, що базуватиметься на громадському досвіді та активності, прикладах власного внеску у життя
громади та країни, розвиток неприбуткових сфер дасть змогу змінити правову сферу країни.
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Кіт С.
Ст. гр. МЕ - 11
Науковий керівник - асист. кафедри ТПЕ - В.В. Гуменюк
ПРОБЛЕМИ НИЗЬКОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ РИНКАХ
Конкуренція - це економічне змагання виробників однакових видів продукції на ринку за залучення
більшої кількості покупців та одержання максимального доходу.
Ні для кого не є секретом, що низька конкурентоспроможність Української продукції на європейських
ринках обмежує розвиток нашої економіки. За нещодавніми даними, Україна займає лише 5 місце з кінця у
рейтингу конкурентноспроможності Міжнародного економічного форуму. Позаду залишились лише такі країни
як Греція, Молдова, Сербія, Боснія і Герцеговина.
Позитивний зовнішньоторговельний баланс в Україні переважає лише у сферах транспортних послуг,
виробництва сільськогосподарської, металургійної продукції та мінеральних добрив. Позитивне сальдо
торгівельного балансу України в першому кварталі 2015 року становило $1,19 млрд., збільшившись на $0,13
млрд., або 11,9% порівняно з першим кварталом минулого року. Однак, ці позитивні результати спричинені не
так зростанням імпорту, як зниженням внутрішнього попиту та відповідним скороченням експорту.
Проблемою є обмеження імпорту українських товарів через невідповідність їх якості європейським
нормам і стандартам. Основними причинами цього є :
1) незадовільний стан основних засобів (техніка через свою застарілість не може випускати продукти
європейського стандарту);
2) нестача фінансових коштів у українських підприємців для оновлення основних фондів;
3) застарілість технологій.
Для досягнення європейських стандартів потрібно забезпечити технологічне переозброєння
виробництва, підвищення кваліфікації робочої сили, покращення якості сировини. Проведення цих заходів
вимагає значних фінансових ресурсів. Нажаль, через глибоку економічну кризу, Україна немає можливості
бюджетного та банківського фінансування програм масштабної модернізації економіки. Тому, основним
джерелом інвестицій повинні бути приватні кошти іноземного бізнесу. Для їх залучення необхідно сформувати
сприятливе бізнес-середовище, що включає спрощення дозвільних, митних, податкових та інших регуляторних
процедур загалом та, зокрема - запровадження податкових пільг на виробництво конкурентоспроможних
(фактично чи потенційно) товарів. Відповідно до цього, завданням органів влади та науково-дослідних установ
є аналіз наявних в Україні ресурсів, які дають можливість на цей час, або в майбутньому виготовляти
конкурентоспроможну продукцію.

Конюховська Н. В.
Ст. гр. ФК – 21
Науковий керівник – ст. викл.О. Й. Криса
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОНОПОЛІЙ
У різних країнах світу монополії по різному представлені в економіці: в одних монополії – лише в одному чи
лише в деяких секторах економіки, в інших (переважно у пострадянських країнах) - майже в усіх секторах
економіки. У випадку монополій конкуренція набуває іншого змісту, вигляду та інших наслідків, діяльність їх у
ринковій економіці є болючим питанням для усіх суб’єктів господарської діяльності та суспільства в цілому.
Неможливо дати однозначну оцінку впливу монополій на ринок. Та, попри суб’єктивне ставлення
багатьох людей до монополій як до «соціального та економічного зла», вони мають чимало позитивних
аспектів [3]. Фірми зосереджують у своїх руках великий капітал і, тим самим, мають ресурси для того, щоб
впроваджувати у виробництво інновації, проводити різноманітні наукові дослідження та експерименти і
сприяти розвитку НТП, на що не вистачає фінансових ресурсів середньому і малому бізнесу [1]. Це забезпечить
широкомасштабне виробництво з високою ефективністю та мінімальними ресурсозатратами, що чинитиме
позитивний вплив на фірму та на суспільство. Для підвищення свого іміджу та для проведення PR - кампанії
монополії займаються активною доброчинною та меценатською діяльністю, також, зазвичай, вони
забезпечують працівників якісними умовами праці та високими заробітними платами.
Звичайно, на противагу позитивним аспектам, монополії також мають і негативні риси. Зловживаючи
владою встановлювати власні монопольні, економічно необґрунтовані ціни, монополії можуть пропонувати
товари за цінами, які значно перевищують граничні витрати на товар. Досить часто монополії поширюють свій
вплив на весь ринок, створюючи високі бар’єри входження на ринок. Для отримання власної вигоди монополії
схильні гальмувати НТП, що негативно впливає на суспільство [2]. Також монополії, користуючись своїм
панівним становищем на ринку, часто виробляють та постачають на ринок не достатній обсяг товарів для
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мінімізації середніх витрат. Таким чином, завдяки підвищенню цін виробники відбирають частину суспільного
надлишку у споживачів, а через свідоме недовиробництво виробничі потужності підприємства є
недозавантаженими, а ресурси використовуються недостатньо ефективно [4].
Таким чином, можна зробити висновок, що монополії – явище неоднозначне та суперечливе. Існує безліч
недоліків поряд з великою кількістю переваг, що робить неможливим завдання дати точну характеристику
монополій та їхньому впливу на ринкову економіку. Але без зловживання своїм панівним становищем та за
активної конкуренції, яку вони можуть створювати, монополії можна охарактеризувати як позитивні суб’єкти
господарювання, які, як і кожне комерційне підприємство, мають свої плюси та мінуси.
1.Защита монополии в теориях И. Шумпетера и Д. К. Гэлбрейта. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:http://www.economy-web.org/?p=98. 2. Користь і шкодавідмонополії: економічна та соціальнаоцінка.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://conference.spkneu.org/2012/12/ch-m/. 3. Монополія і доцільність
монопольногорегулювання
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:http://conference.spkneu.org/2013/12/monopoliya-i-dotsil-nist-antimonopol/ . 4. Суспільна шкода монополістичної конкуренції.
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://conference.spkneu.org/2013/12/suspil-na-shkodamonopolistichnoyi-kon/.
Кухар О.І.
Ст. гр. МЕ-47
Науковий керівник - к.е.н., доц Н.Л. Михальчишин
РЕЙДЕРСЬКІ ЗАХОПЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
У всьому світі рейдерство розцінюють як фактор недосконалості політичних, правових структур
держави, відсутності належних умов для захисту бізнесу, прав власників і конкуренції. Відомо, що через
процеси незаконного привласнення чужого бізнесу (рейдерства) пройшла економіка майже всіх розвинених
країн світу, страждають від неї й країни, що розвиваються. Однак, в Україні це явище супроводжується
силовими захопленнями підприємств під прикриттям законних або псевдозаконних підстав. Протягом останніх
років рейдерство в Україні перетворилося на справжню суспільну катастрофу, яка не тільки загрожує розвитку
економіки України та спричиняє колапс правової системи, а й робить сумнівним перспективи існування та
розвитку середнього та малого бізнесу.
Для того щоб захистити бізнес від рейдерства необхідно знати його сутність, причини появи тощо.
Рейдерство як поняття виникло у Великобританії і рейдерством вважались набіги кораблів, що самостійно
виконували бойові завдання, у тому числі і захоплення торгівельних кораблів інших країн. Рейдерство у сучасному
розумінні – це недружнє поглинання компаній і перерозподіл власності й корпоративних прав. До функцій рейдера
відноситься створення підприємству максимальної кількості проблем, його фінансове виснаження, а потім
захоплення підприємства за значно заниженою вартістю з метою продажу третій особі через підставні компанії.
Для реалізації рейдерських захоплень в Україні діють юридичні фірми, в складі яких існує відділ збору
та аналізу інформації;юридичний відділ;відділ реалізації рейдерських проектів. До основних чинників
рейдерства в Україні належать:слабкість правової системи;недосконалість судової влади;корумпованість
органів влади;відсутність державних інститутів, які б ефективно захищали права власника;низький рівень
правової культури;сумнівна передісторія приватизації об'єктів тощо.
Рейдерство слід поділяти на наймані структури, що працюють під керівництвом великої бізнес-структури, та
на «вільних авантюристів» – незалежні команди. Також рейдерів поділяють на білих і чорних. Білі рейдери діють
методом корпоративного шантажу в рамках чинного законодавства (більш характерні для країн із розвиненою
економікою та високою бізнес-культурою). Чорні рейдери для отримання результату використовують кримінальні
методи (захоплення, підробка документів, реєстрація компаній на підставних осіб, підкуп силових структур,
чиновників, суддів і судових виконавців, фізичне усунення невигідних осіб). Такі рейдери безпосередньо зазіхають і
на власність особи, і на право на життя, здоров'я, честь, гідність тощо, що гарантовано Конституцією.
За оцінками експертів, станом на 2015 р. в Україні діє від 35 до 50 професіональних рейдерських груп.
Використовуючи психологічний тиск, шантаж, підробку документів, підкуп силових структур, вони створюють
умови для рейдерських атак, захоплення і перерозподілу власності в межах закону. Під рейдерські атаки
загалом в Україні вже потрапили 3,7 тис. суб'єктів господарювання. Річний обсяг рейдерського перерозподілу
власності сягає в середньому від 2 до 3 млрд. доларів США.
Древні римляни говорили: «Хто попереджений – той у безпеці». Однак реально захоплення дуже важко
розпізнати, і це є основною причиною невчасної реакції власника. Універсального способу захисту підприємства від
рейдерства немає. Шанси рейдера на успішну атаку значно знижуються, якщо власник вчасно вибудує кілька ліній
оборони, ретельно структурує систему власності, розробить способи прийняття рішень тощо.
Найпростішими методами протистояння рейдерству є:
- концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників; постійний моніторинг змін у складі
акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія;
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- визначення правового статусу власності, переоцінка вартості майна, структуризація власності через
дочірні структури, створення штучної заборгованості підприємства;
- недопущення виникнення та прострочення кредиторської заборгованості;
- удосконалення роботи менеджменту та персоналу;
- підвищення конкурентної культури суб’єктів господарювання (прозорі конкурентні відносини,
підтримання ділової репутації тощо);
- залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з рейдерством.
Таким чином, в разі неможливості уникнення рейдерського захоплення необхідно створити максимум
перешкод, які необхідно подолати рейдеру, чим забезпечити для себе час для пристосування та вибудови
переговорного процесу з максимальною власною вигодою.
Надозірна У.
Ст. гр. МЕ-47
Науковий керівник – к.е.н., доц. Н.Л. Михальчишин
ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Однією з найважливіших домінант сучасного суспільного розвитку є захист прав людини, оскільки
справжній прогрес неможливий без належного їх забезпечення, у тому числі прав на повагу до гідності та честі,
на недоторканність ділової репутації, як особистих немайнових прав фізичної особи. Ділова репутація є
«морально-етичною категорією й одночасно особистим немайновим правом, якому закон надає значення
самостійного об’єкта судового захисту. Визначення ділової репутації, що міститься в Законі України «Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» вказує на те, що ділова репутація – це
сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про
відповідність її господарської діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи – про належний рівень
професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини
і злочини у сфері господарської діяльності.
Як відомо, кожна компанія може формувати як позитивне, так і негативне уявлення про себе у своїх
клієнтів і партнерів. Саме від неї залежатиме кількість потенційних клієнтів, а значить максимальний рівень
прибутку. Основними об’єктами оцінки ділової репутації підприємства визнаються: якість виробленої ним
продукції, дотримання законодавства, договірних та інших господарських зобов’язань, правил ділової етики.
Виходячи з цього, ділова репутація юридичної особи – це сукупність всіх її нематеріальних активів, до яких
відносять престиж її фірмового найменування, торговельні марки, позначення, громадське ставлення тощо.
Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання охоплює такі правопорушення:
неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару
іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта
господарювання в конкуренції може здійснюватись через недобросовісну порівняльну рекламу. Згідно законодавства
України реклама не повинна порушувати законні права інших осіб. Якщо порівняльна реклама є правдивою, точною,
містить посилання на факти і є корисною, то вона не буде вважатись незаконною.
Прикладом нанесення шкоди діловій репутації є випадок, коли суб’єкт господарювання намагається
видати свій товар за чужий використовуючи для цього відому торгову марку або відтворюючи зовнішній
вигляд чужого товару та його упаковки, при цьому зазначає свої власні реквізити. Найчастіше такі прийоми
застосовують суб’єкти господарювання, які не бажають витрачати зайві гроші на рекламу та популяризацію
своїх товарів. Таким чином, вони намагаються скористатись відомим ім'ям конкурента, і фактично його
коштами, які він вклав в свій товар, це порушення принципів чесної конкуренції. Завдана шкода найчастіше
зумовлена знецінюванням товарного знаку та промислового зразка, перехопленням клієнтів, спотворенням
конкуренції на сегменті ринку.
Підприємства з метою захисту ділової репутації своєї компанії повинен довести помилковий характер
поширеної інформації про діяльність своєї компанії. Підприємство може вимагати від відповідача здійснення
однієї з таких дій (або одночасно кількох): спростування поширеної ним неправдивої інформації щодо позивача
(заявника); надання відповіді; відшкодування немайнової шкоди.
Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її
цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі
знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення
свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо
договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Якщо особа, яка
порушила право, одержала у зв’язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі,
право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.
Недоторканість ділової репутації є гармонійною складовою особистих немайнових відносин і
регулювання його повинно здійснюватися переважно на підставі загальних положень про особисті немайнові
права у рамках цивільного права. Значна частка змісту поняття «ділова репутація» лежить у площині не права,
а моралі, тому вдосконалення правового регулювання ділової репутації знаходиться у прямій залежності від
морального стану суспільства, моральних якостей, які розглядаються ним в якості основоположних і незмінних.
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Онуфришин М.М.
Ст. гр. МЕ-47
Науковий керівник – к.е.н, доц. Г.І. Скорик
УКРЗАЛІЗНИЦЯ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОЇ МОНОПОЛІЇ: СТАН, ПРОБЛЕМИ
ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Укрзалізниця – орган управління залізничним транспортом України загального користування. Вона
підзвітна Міністерству інфраструктури України. З 5 липня 2015 року виконувачем обов’язків генерального
директора Укрзалізниці є Завгородній Олександр Вікторович [1].
Укрзалізниця, як природній монополіст є дуже великою: майже 30тис. км. колій, 1447 станцій, понад 115
тис. вантажних вагонів, 5291 пасажирських вагонів, понад 300 тис. робітників. Завдяки використанню цих
ресурсів за 2014 рік перевезено 440,9 млн. пасажирів, 389,7 млн. тонн вантажів і за 6 місяців 2015 року 164,3
млн. тонн [2].
У 2012 році було проведено аналіз фінансового стану залізниці протягом 2010-2011 років і експерти
дійшли висновку, що у випадку нездійснення антикризових реформ, підприємство стане банкротом. І, як
відомо, станом на 2015 рік, Укрзалізниця за 2014 рік отримала збиток у понад 8 млрд. гривень. Пасажиропотік у
2014 році зменшився на 24,1 % у порівнянні із 2013 роком. Борги Укрзалізниці станом на кінець 2014 року
становили 29 млрд. гривень. Більшість із цих результатів залізничники пояснюють тим, що вони втратили
значну частину прибутку у зв’язку з анексією територій України[3,4].
Перед керівництвом Укрзалізниці стоїть ряд проблем: стан залізничних шляхів, зарплата робітників,
співпраця з окупованими територіями, величезні борги перед державою. Одним із перших кроків Задорожнього
О.В., як голови, став початок перетворення Укрзалізниці в Публічне акціонерне товариство, в якому 100%
активів належатиме державі. За оцінкою компанії Deloitte вартість активів Укрзалізниці становить 245 млрд.
грн.[6].
Розділити державну та бізнесову функції – це одна із основних цілей створення ПАТ. Відповідно для
виконання державних функції буде створено дві структури: Агентство залізничного транспорту та Нацкомісія з
регулювання у сфері транспорту (НКРТ). Остання відповідатиме за справедливе тарифоутворення. Це буде
зроблено з метою лібералізації ринку, прозорого виконання функції, властивих Укрзалізниці тощо. Відповідно
всі реформи та нововведення проводяться для того, щоб наблизитись до європейського рівня[5].
1.Офіційний сайт Укрзалізниці. Режим доступу[http://www.uz.gov.ua/about/general_information/]
2.Офіційний
сайт
Міністерства
інфраструктури
України.
Режим
доступу:
http://new.mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-pro-ukrainski-zaliznici.html
3.
Офіційний
сайт
МіністерстваінфраструктуриУкраїни.
Режим
доступу:
http://new.mtu.gov.ua/timeline/Zaliznichniytransport.html
4.
Реформи
залізничного
транспорту
України.
Режим
доступу:
http://new.mtu.gov.ua/content/reformi-zaliznichnogo-transportu.html 5. Укрзалізниця «Інвесторська презентація».
Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/files/file/IR_Preso_2015-02-23.pdf 6. Українське національне інформаційне
агенство. Режим доступу: http://economics.unian.ua/transport/1117939-u-kabmini-pidrahuvali-vartist-aktivivukrzaliznitsi-bez-urahuvannya-krimu-ta-zoni-ato.html.
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