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Третьою важливою функцією економічного механізму є функція захисту, 
яка спрямована на забезпечення економічної безпеки суб’єктів економічних 
взаємовідносин.  

Окрім того, оскільки економічний механізм діє в економічній системі, його 
захина функція передбачає також збереження та підтримання цієї системи, або 
іншими словами забезпечує придатне середовище для нормальної дії економіч-
них законів. 

Необхідно відзначити, що розподільна, контрольна і захисна функції еко-
номічного механізму знаходяться у діалектичній єдності та органічно допов-
нють одна одну, тобто реалізація розподільної функції одночасно забезпечує 
захист і контроль, функція контролю – розподіл та захист, функція захисту – 
розподіл і контроль.  

Функції економічного механізму можуть бути реалізовані в обох його ос-
новних підсистемах: через втручання держави у регулювання економічних про-
цесів, або шляхом стихійного саморегулювання економіки. Реалізація функцій 
економічного механізму показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функції економічного механізму 

Джерело: Власна розробка. 
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Економічний механізм шляхом реалізації своїх функцій покликаний вико-
нувати наступні завдання:  

1) забезпечити використання економічних законів;  

2) розв’язувати економічні суперечності;  
3) забезпечити реалізацію відносини власності, передусім власності на за-

соби виробництва;  
4) узгодити економічні інтереси окремих індивідів, колективів, соціальних 

груп, класів [2, c. 270]. 

Mohamadou A. Saibou зазначає, що за виконання цих завдань відповідає 
парламент або інший законодавчий орган, та уряд, або інший орган виконавчої 
влади.  

«При цьому – говорить він – самі ж органи законодавчої та виконавчої 
влади, а також безпосередні учасники господарських процесів, отримуватимуть 
вигоду від ефективної реалізації функцій економічного механізму.  

При виконанні завдань повинен здійснюватись моніторинг конкуренції та 
оцінка регулятивних заходів, а відповідальність за виконання делегується та-
кож нижчим рівням влади (регіональним та місцевим); вигоду отримують усі 
без вийнятку члени суспільства» [10]. Реалізація завдань економічного ме-
ханізму зображена на рисунку 2. 

IV. Висновки.  

Таким чином ми бачимо, що економічний механізм являє собою дуже 
складну структуру, яка включає в себе усі можливі види та форми організації 
економічної діяльності, державне та стихійне регулювання економічних проце-
сів за допомогою відповідних важелів.  

Дія економічного механізму в повній мірі повинна забезпечити організа-
ційну спрямованість і взаємну узгодженість усіх його структурних блоків та 
ланок, вона може стосуватись як функціонування екномічної системи загалом, 
так і окремих її складових (ринки певних видів продукції; інвестиційна, фінан-
сова діяльність; матеріально-технічне постачання і т.п.).  

Найважливішою функцією економіч-ного механізму є регулювання еконо-
мічних взаємовідносин.  

Складовими цієї функції виступають державне регулювання на основі за-
конів розвитку суспільства та економічних законів, та стихійне саморегулю-
вання на основі дії лише економічних законів.  

Розробці регулятивних важелів економічного механізму повинен переду-
вати аналіз стану економічної системи, врахування факторів, що впливають на 
її стан, прогнозування бажаного рівня функціонування. 
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«Організаційна структура виробництва – продовжують вони – представляє 
собою гравців, що користуються цими правилами.  

Нормативно-законодавча база, по-перше, фіксує ці правила, по-друге – 
створює мотиви, що забезпечують доцільність їх дотримання. Державне регу-
лювання доповнює еко-номічний механізм у тих ситуаціях, коли необхідність 
підтримки держави викликана об’єктивними причинами. Світовий досвід 
свідчить, що державне регулювання є фактором стабільності економічного ме-
ханізму й захисту інтересів виробників» [4, с. 207]. 

Розгляд основних наукових позицій щодо поняття «економічний меха-
нізм», дозволяє сформулювати наступне визначення: економічний механізм – 
це форма організації діяльності господарських та суспільних структур на основі 
дії економічних законів та законів розвитку суспільства, з метою узгодження 
потреб та інтересів окремої людини, колективу, класу, суспільства загалом, 
державних і приватних суб’єктів господарювання, та вирішення суперечностей 
суспільного способу виробництва. 

Формулювання визначення категорії «економічний механізм» дає мож-
ливість перейти до розгляду його функцій. Оскільки основною особливістю 
економічних відносин є здійснення виробництва не заради виробництва, а зара-
ди продажу та отриманная прибутку, а вироблена продукція чи послуги набу-
вають форми  товару і за законом вартості отримують свій вартісний вираз, то 
очевидно, що в даному контекті, основною функцією економічного механізму 
буде розподільна.  

За допомогою розподільної функції економічного механізму  виробництво  
ув’язується  із  споживанням  та  визначаються  шляхи подальшого використан-
ня виробленого продукту.  

Наступною функцією економічного механізму, яка логічно доповнює по-
передню, є функція контролю, якак забезпечує процес планомірного та про-
порційного розвитку економіки. Об’єктами контролю виступають процеси 
ціноутворення, розподілу та перерозподілу створеного прибутку, сфера грошо-
вих відносин, усі види ресурсів.  

Установлення і здійснення економічних взаємовідносин між суб’єктами 
автоматично передбачає і контроль таких відносин. Найважливішими формами 
функції контролю, на думку В. Симоненка, є такі: 

- попередній (здійснюється перед початком процесу господарської діяль-
ності, на стадаї розробки різноманітних планів з метою дотримання виробничих 
норм); 

- поточний (здійснюється у процесі виробництва для виявлення відхилень і 
швидкого реагування на них); 

- завершальний (здійснюється після завершення виробничого процесу) [2, 
c. 830]. 

-  443  -
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«Механізм з точки зору економіки може бути представлений як специфіч-
на сукупність элементів, станів і процесів, розміщених в певній послідовності, 
поєднаних певними зв’язками, взаємовідносинами, які визначають порядок 
якого-небудь виду діяльності» [3].  

Російські вчені Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский та Є. Б. Стародубцева ото-
тожнюють категорії «економічний механізм» та «господарський механізм» і ви-
значають їх як сукупність організаційних структур і конкретних форм та ме-
тодів управління, а також правових норм, з допомогою яких реалізуються еко-
номічні закони і процес виробництва, які діють в конкретних умовах [6]. Ос-
таннє визначення акцентує увагу не тільки на формах та методах управління, 
але і вводить понятя організаційних структур, оскільки сутність розвитку еко-
номічних відносин проявляється власне в узгодженні, поєднанні та реалізації 
інтересів усіх структурних елементів економічної системи, де здійснюється 
процес виробництва, розподіл праці, еквівалентний обмін споживчими варто-
стями та реалізуються права власності. Практика показує, що узгождення ко-
лективних та особистих інтересів у процесі виробництва є вихідною методо-
логічною основою розуміння механізму економічних взаємовідносин. Цю дум-
ку поділяє велика кількість західних вчених, серед яких Leonid Hurwicz, Eric 
Maskin та Roger Myerson. Вони стверджують, що поняття «економічний ме-
ханізм» сягає самого серця одного із найбільших протиріч в економіці: як вре-
гулювати економічну взаємодію таким чином, щоб, коли кожен суб’єкт госпо-
дарювання намагається реалізувати лише власні економічні інтереси, досягти 
прийнятного для всіх результату. «Саме слово «механізм» – продовжують вони 
– стосується інститутів та правил, що регулюють економічну діяльність. Такі 
правила можуть простягатись у діапазоні від державних планів при командно-
адміністративній системі до вільної торгівлі у ринковій економіці» [8, с. 82].  

Наведені визначення недостатньо розмежовують поняття «економічний 
механізм» та «господарський механізм», що на думку  професора С. В. Мочер-
ного є значним методологічним недоліком при розгляді цих категорій [5, с. 
269]. Підтвердження цієї думки знаходимо також і в економічному словнику, 
який пропонує наступне визначення: «Економічний механізм – це система 
взаємопов’язаних економічних форм і методів управління, організації і стиму-
лювання виробництва з метою пропорційного розвитку галузей економіки. 
Економічний механізм охоплює основний зміст категорії господарський ме-
ханізм, яка містить також правові та інші сторони його функціонування» [7, с. 
313]. 

Подібної позиції дотримуються також П. Т. Саблук, М. Й. Малік та В. Л. 
Валентинов. Вони стверджують, що центральною складовою господарського 
механізму є економічний механізм, тобто «правила гри». Окрім економічного 
механізму у склад господарського механізму вони включають також організа-
ційну структуру виробництва, законодавчо-правове забезпечення і державне 
регулювання.  
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ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» 

ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ: РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ  
ТА АДАПТАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ 

Стаття присвячена аналізу взаємозв’язку глобальної зміни клімату та 

світового фінансового сектору. Проаналізовано основні ризики та можливості 
фінансового сектору спричинені глобальною зміною клімату. Висвітлено осно-

вні продукти та послуги фінансового ринку, що виникли у зв’язку з впрова-

дженням концепції сталого розвитку.    
Ключові слова: глобальні зміни клімату, сталий розвиток, фінансовий се-

ктор. 

І. Вступ 

Вперше потреба пов’язати економіку та екологію виникла в 1972 р. на 
Першій всесвітній конференції з навколишнього середовища у Стокгольмі, де 
була викладена ідея екологічно-орієнтованого розвитку (екорозвитку). 
Збереження навколишнього природного середовища й природних ресурсів 
світова громадськість розглядала не всупереч людським потребам та 
економічному розвитку, а як неодмінну передумову подальшого суспільного 
прогресу й досягнення добробуту людства. Взаємозв'язок та взаємозалежність 
між збереженням навколишнього середовища та економічним зростанням 
визначали як сталий розвиток, тобто розвиток, що вдовольняють потреби 
сучасних поколінь та не зменшує, при цьому, здатності майбутніх поколінь 
задовольняти їх власні потреби [i]. У вересні 2002 р. в Декларації конференції 
ООН зі сталого розвитку, яка відбулася в Йоганнесбурзі, зазначається, що 
наслідки глобальної зміни клімату ХХ ст. впливають не лише на якість 
навколишнього середовища, але й стримують подальший економічний розвиток 
глобального суспільства за рахунок діяльності, що негативно позначається на 
якості навколишнього середовища [ii]. Саме тому, економічні проблеми 
глобальної зміни клімату та можливості їх вирішення є нині одними з найбільш 
досліджуваних у світі. Це спричинено тим, що зміна кліматичних умов активно 
відображається на функціонуванні економік країн світу, адже призводить до 
виникнення екологічних катастроф, боротьба з якими потребує фінансових 
капіталовкладень.  

У цьому контексті особливого значення набуває адаптація діяльності фі-
нансового сектору до нових умов функціонування світової економіки та вини-
кає потреба у створенні й вдосконаленні набору продуктів та послуг фінансово-
го сектору для підтримки нових умов підприємницької діяльності. Фінансовий 
сектор повинен пристосувати свої внутрішні процеси, продукти та послуги для 
того щоб швидко відреагувати на нові вимоги клієнтів та забезпечити прибут-
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ковість всім учасникам фінансового ланцюжка. Для того щоб адаптувати свої 
операції до нових умов фінансовий сектор має враховувати ризик зміни клімату 
у внутрішніх управлінських процедурах, разом з фінансовою оцінкою даного 
ризику для корпорацій. В свою чергу, це створить нові можливості для ство-
рення інвестиційно-привабливих проектів та отримання прибутків. 

ІІ. Постановка задачі 
Питанню взаємозв’язку фінансів та сталого розвитку присвячено чимало 

праць зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема  Лаббата С. [iii], Єкена М. 
[iv], Гюсепі Дж. [v], Барти Ю. [vi], Синякевича І. [vii], Стадницького Ю.І. [viii], 
Міщенка В.С. [ix]. та ін. Незважаючи на таку кількість праць не існує узагаль-
неного погляду на взаємозв’язок глобальної зміни клімату та функціонування 
світового фінансового сектору.  

Метою даної статті є аналіз основних напрямків адаптації фінансового сек-
тору економіки до нових умов функціонування у зв’язку з глобальною зміною 
клімату. Для виконання поставленої мети головна увага зосереджена на аналізі 
ризиків та можливостей для фінансового сектору, що виникають у зв’язку з 
глобальною зміною клімату. 

ІІІ. Результати 

Нині вплив зміни клімату на всі сектори суспільного та економічного жит-
тя є беззаперечним фактом. Тому розвинуті країни світу намагаються створити 
такі умови діяльності, які сприяли б подоланню або зниженню негативного 
впливу на економіку та суспільство. Такі дії сприяють становленню «зеленого» 
бізнесу, що покликаний забезпечити економічні вигоди для суб’єктів підприєм-
ницької діяльності та держави за рахунок впровадження енергоефективних та 
екологічно сприятливих методів виробництва товарів та послуг [x]. Саме з до-
помогою цього нового напрямку економічної діяльності концепція сталого роз-
витку набуває практичного характеру та стає економічно вигідною не лише для 
інвесторів та підприємців, але й для держави та населення. Становлення цього 
виду діяльності потребує в свою чергу належного фінансування, що прискори-
ло б створення сталої економічної системи в країні та потребує впровадження 
ефективних економічно-фінансові інструменти сприяння розвитку зеленого бі-
знесу. 

Адаптація фінансової галузі економіки до нових умов господарювання від-
бувається в усіх його секторах: банківському, страховому, управління актива-
ми. В кожному секторі можна виділити ризики та можливості для їх діяльності, 
що утворилися разом з становленням нової концепції розвитку світового госпо-
дарства та зеленого бізнесу. Найбільш помітні зміни відбуваються у банківсь-
кому секторі. Це,в першу чергу, обумовлено тим, що з усіх суб’єктів фінансо-
вого ринку саме банківські установи виконують найнеобхіднішу для станов-
лення та розвитку зеленого бізнесу функцію, а саме – фінансування, яка при-
скорює процес становлення та розвитку підприємницької діяльності в країнах.  
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  

АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

Для здійснення виробничої діяльності всі підприємства повинні мати в не-
обхідних розмірах  обігові засоби. В їх складі найважливіше місце посідають 
грошові активи. Грошові активи перебувають в постійному русі забезпечуючи 
всі види діяльності підприємства:  операційну, інвестиційну, фінансову.  

 Особливо актуальними для підприємства залишається проблема правиль-
ного управління грошовими коштами і планування фінансових ресурсів, так як 
постійно відчувається їх нестача. Недостатня розробка теоретичних і методоло-
гічних питань аналізу грошових потоків викликає необхідність їх ширшого роз-
криття, і удосконалення та є передумовою для написання  даної статті. 

Для вірного планування і прогнозування грошових потоків, аналітичний 
відділ підприємства повинен провести їх ґрунтовний аналіз. І такий аналіз має 
полягати не лише в порівнянні суми витрат і виручки за звітний період. Він по-
винен комплексно охопити всі види та сторони діяльності підприємства. 

Дослідженням методики  аналізу грошових потоків займались вчені еко-
номісти Лігоненко Л. О., Ситник Г. В., які запропонували проводити аналіз 
грошових потоків в п'ять етапів [1], Чорна С. В., яка запропонувала методику 
проведення аналізу грошових активів торговельних підприємств [2], Надточій 
С. І. сформував цілу систему коефіцієнтів, за допомогою яких можна детально 
оцінити грошові потоки [3].  Проте найгрунтовніший аналіз грошових потоків, 
що проводиться в кілька етапів, розробив і представив у своїх працях професор 
Бланк І. О. [4]. Проблемою планування руху грошових активів займалась Яси-
шена В.В. [5]. 

Проблеми сутності грошових потоків відображено у наукових  роботах ба-
гатьох вчених-економістів. 

Так, за визначенням Л. О. Лігоненка та Г.В. Ситник грошові потоки під-
приємства - це система розподілених у часі надходжень та видатків  грошових 
коштів, що генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух 
вартості, володіючи зовнішньою ознакою функціонування підприємства [1,с.6]. 

За визначенням І. А. Бланка, грошовий потік підприємства представляє со-
бою сукупність розподілених надходжень і виплат  грошових коштів за окре-
мими інтервалами періоду часу що розглядаються, генерованих його господар-
ською діяльністю, рух яких пов'язаний з факторами часу, ризику і ліквідності. 
[4,с. 17]. 

У працях деяких авторів відсутнє чітке визначення  поняття «грошовий по-
тік». 
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КАТЕГОРІЯ «ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ».  

ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ 

Анотація. Розглянуто науково-теоретичну сутність категорії «еко-

номічний механізм». Визначено  . 

Ключові слова: 

I. Вступ.  

Ефективність реалізації економічних відносин на практиці визначається 
правилами, за допомогою яких відбувається регулювання виробництва товарів 
та послуг, просування їх до споживачів, задоволення потреб виробників, по-
купців та інших суб’єктів, які намагаються реалізувати свої економічні інтере-
си. Сукупність таких правил і утворює механізм, за допомогою якого відбу-
вається регулювання господарських процесів. 

ІІ. Постановка завдання.  

Метою даної статті є обґрунтувати визначення категорії «економічний ме-
ханізм», пояснити методологічні розбіжності, які виникають при розгляді по-
нять «економічний механізм» та «господарський механізм», визначити завдан-
ня та функції економічного механізму.  

ІІІ. Результати.  

У літературі можна зустріти декілька дефініцій слова «механізм», основне 
з яких має суто технічних характер і визначає «механізм» як пристрій для пере-
дачі та перетворення руху, який являє собою систему тіл (ланок), в якій рух од-
ного чи декількох тіл (ведучих) викликає цілком визначений рух решти тіл сис-
теми. У нашому дослідженні однак, доцільніше прийняти до уваги наступні ви-
значення цього слова: а) внутрішня будова, система чого-небудь; б) сукупність 
станів та процесів, з яких складається певне фізичне, хімічне, фізіолгічне і т.п. 
явище [5, с. 316]. Оскільки ми розглядаємо поняття «механізм» у сполученні із 
словом «економічний», то очевидно припустити, що воно буде стосуватись 
процесів, які відбуваються в економічній системі. Ця думка чітко підтверд-
жується визначенням слова «економічний», яке подається в літературі: 1) той, 
що має відношення до економіки або політичної економії; 2) господарський [5, 
с. 587]. Таким чином можна сказати, що термін «економічний механізм» відоб-
ражає внутрішню будову сукупності господарських явищ. Доволі близькою до 
цього визначення є позиція Н. А. Креймер, яка вважає, що в широкому ро-
зумінні «механізм» представляє собою внутрішню будову якого-небуть апара-
ту, яка приводить його в дію.  
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Проаналізувавши визначення різних авторів, можна сказати, що грошовий 
потік - це сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових кош-
тів та їхніх еквівалентів, генерованих його господарською діяльністю, рух яких 
пов'язаний з факторами часу, простору, структури, ризику та ліквідності. 

Метою аналізу грошових потоків є виявлення  рівня достатності форму-
вання грошових потоків та ефективності їх використання. 

У авторів, на рахунок основних завдань аналізу грошових потоків співпа-
дають думки, і вони виділяють ось такі завдання: 

-  виявлення тенденцій та закономірностей розвитку грошових потоків під-
приємства; 

-  оцінка ступеню раціонального використання грошових коштів; 

-  виявлення і запобігання можливості виникнення ситуації банкрутства; 
- пошук резервів підвищення ефективності та інтенсивності використання 

грошових потоків  в процесі діяльності підприємства та інші. 
Об'єктами аналізу грошових потоків на підприємстві є  різні види грошо-

вих потоків. 

Але і тут вчені - економісти мають різні думки. Деякі з іноземних авторів 
класифікують грошові потоки залежно від напряму руху (вхідний, вихідний). 
Інші класифікують залежно від виду  господарської діяльності. 

Класифікація розроблена І. А. Бланком  заслуговує на особливу увагу, 
оскільки даний автор виділяє 19 класифікаційних ознак грошових потоків. На 
основі класифікацій І. А. Бланка та Л. О. Лігоненка, В.В. Ясишена запропону-
вала класифікацію грошових потоків за 21 ознакою, ось деякі з них: види гос-
подарської діяльності, напрями руху грошових коштів, метод розрахунку об'-
єму грошового потоку, період часу, регулярність здійснення, рівень передба-
чення,  черговість виплат, процес діяльності, законність здійснення та інші. 

Основними принципами проведення аналізу грошових потоків є: комплек-
сність, системність, коректність, логічність, систематизованість, оперативність, 
ефективність. 

До основних способів  аналізу грошових потоків можна віднести: 

-  логічні способи обробки інформації; 
-  способи детермінованого факторного; 

-  способи стохастичного факторного аналізу (кореляційний аналіз); 
За ознаками часу аналіз грошових потоків поділяється на ретроспективний, 

який здійснюється після завершення господарських операцій та перспективний 
- здійснюється до  проведення господарських операцій. 

Глибина аналізу грошових потоків визначається вимогою управлінського 
персоналу та поділяється на експрес-аналіз і поглиблений аналіз. 
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Також банки займаються управлінням адміністративними та операційними 
ризиками функціонування підприємств, що також стимулює їх розвиток.  

Однак, для банківських установ становлення нового виду діяльності, що 
немає стабільних показників прибутковості завжди є ризиковою справою. На-
приклад, співпраця банківських установ з ринком вуглецевих товарів, на якому 
основними об’єктами продажу є сертифікати з викидів СО2 створює значну ри-
зиковість, що в першу чергу проявляється у неможливості фінансових інститу-
цій ефективного прогнозування доходності проектів через нестабільність цін 
присутню на ринку (вартість тонни СО2 коливалася від 5 до 20 євро протягом 
2005–2007 рр. [xi]).  

Це також стосується й ринку екологічних товарів та послуг, цінова політи-
ка на якому поки, що до кінця не сформована, що є бар’єром для залучення ін-
вестицій.  

Також впровадження зеленого бізнесу створює низку ризиків для банків-
ського сектора ще й через втілення в життя низки нормативно-правових актів, 
що стосуються фіскального навантаження на підприємства, що в процесі діяль-
ності створюють значні об’єми CO2.  

Ці акти сприяють переорієнтації суб’єктів економічної діяльності на зеле-
ний бізнес, однак для банків це означає зростання „поганих” позик, адже всі 
урядові заходи зниження шкідливих викидів призводять до виникнення додат-
кових витрат у компаній, що діють в галузях з високим рівнем шкідливих вики-
дів [xii].  

Але разом з тим, вище зазначені заходи та дії створюють і низку нових 
економічних вигод для банківських установ.  

Наприклад, за розрахунками компанії Allianz [xiii] в найближчому майбут-
ньому слід очікувати зростання прибутковості проектного фінансування ринку 
вуглецевих товарів на 15 % завдяки таким світовим тенденціям: 

− зростання ринку електроенергії з відновлюваних джерел до 1,4 млрд 
євро до 2020 р. [xiv]; 

− зростання світового ринку вуглецевих товарів у 2010 має досягти по-
значки 200 млрд євро [11]; 

−  виконання умов Кіотського протоколу в країнах, що його ратифікува-
ли у 2009–2010 рр.; 

−  зростання ринку погодних деривативів (фінансових інструментів 
управління ризиками пов'язаними з несприятливими або несподіваними погод-
ними умовами) до 3,5 млрд євро у 2003–2004 рр. 

Таким чином, ми можемо бачити, що глобальні зміни клімату створюють 
ряд загроз та можливостей для банківського сектору, що відображено в таблиці 
1. 
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Таблиця 1 

Загрози та можливості для банківського сектору,  

що виникають у зв’язку зі зміною клімату 

Напрямок банківської 
діяльності 

Загрози для  

банківського сектору 

Можливості для  

банківського сектору 

Корпоративна банківсь-
ка діяльність та проект-

не фінансування 

1. Зниження прибутко-
вості кредитних проек-
тів або неповернення 
кредитних коштів 
суб’єктами господарю-
вання за рахунок: 

• припинення їх діяль-
ності через перевищення 
законодавчо допустимо-
го рівня створюваних 
шкідливих викидів; 

• зниження їх прибут-
ковості за рахунок зрос-
тання податкового нава-
нтаження для підпри-
ємств, що мають висо-
кий рівень шкідливих 
викидів; 

2. Неможливість ефек-
тивної економічної оці-
нки проекту зеленого бі-
знесу через нестабіль-
ність цін на новостворе-
них екологічних ринках. 

3. Виникнення ризику 
втрати репутації через 
інвестування в проек-
ти,що можуть негативно 
позначитися на якості 
НПС (наприклад, енер-
гетичні проекти, такі як 
великі дамби, атомні 
електростанції тощо). 

 

1. Надання послуг ризик 
менеджменту для клієн-
тів, що працюють за Єв-
ропейська система тор-
гівлі викидами ( Euro-
pean Union Greenhouse 
Gas Emission Trading 
System – EU ETS). 

2. Надання послуг прое-
ктного фінансування 
учасникам новостворе-
них екологічних ринків. 

3. Надання трастових 
послуг учасникам еко-
логічних ринків. 
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За ступенем охоплення об'єктів аналізу грошових потоків його поділяють 
на суцільний та вибірковий. 

Аналіз грошових потоків базується на інформаційних джерелах, які вихо-
дять з підсистем обліку, аудиту і зовнішніх джерел інформації. 

Результати даного аналізу цікавлять як внутрішніх, так і зовнішніх корис-
тувачів. 

Технологія обробки даних може бути ручною та автоматизованою, але пе-
ревагу краще віддавати автоматизованим системам, які підвищують якість  та 
точність аналізу. 

Залежно від методичних підходів до аналізу грошових потоків можна ви-
ділити наступні системи аналізу грошових потоків. 

Велика кількість вчених пропонують розпочинати аналітичну роботу з 
проведення горизонтального аналізу, який базується  на вивченні динаміки за-
гального обсягу та окремих видів грошових потоків у часі.  

В процесі використання цієї системи аналізу розраховуються темпи росту, 
приросту обсягів грошових потоків за період. 

Вертикальний аналіз включає в себе вивчення структури за видами госпо-
дарської діяльності, за центрами відповідальності, за окремими джерелами над-
ходження і напрямами витрат коштів. 

Дані, що були отримані після проведення горизонтального і вертикального 
аналізів можна використовувати для більш детального факторного аналізу. Цей 
вид аналізу грошових потоків підприємства спрямований на виявлення розміру 
впливу факторів на стан та рівень ефективності грошових потоків. 

Аналіз літературних джерел показав, що вчені по-різному підходять до фо-
рмування системи фінансових показників при проведенні аналізу грошових по-
токів, що вносить плутанину в виробленні чіткого поетапного підходу до орга-
нізації та проведення аналізу.  

Найбільш послідовний та цілісний підхід відображено в працях І. А. Блан-
ка та Л. О. Лігоненко  [1;4]. 

Проведення факторного аналізу грошових потоків передбачає відбір фак-
торів, які визначають досліджувані результативні показники грошових потоків, 
їх класифікацію та систематизацію з метою забезпечення системного підходу 
до аналізу грошових потоків, визначення форми залежності  між факторами та 
результативним показником грошових потоків [1, с. 101].     

Для більш глибокого аналізу можна використати групування коефіцієнтів 
на такі групи: коефіцієнти ліквідності грошових потоків підприємства, коефіці-
єнти грошової місткості грошових потоків підприємства, коефіцієнти  ефектив-
ності грошових потоків підприємства, коефіцієнти аналізу майбутніх грошових 
потоків, коефіцієнти маневреності грошових потоків підприємства. 
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 , де 

 - операційний леверидж (важель); 

 - зміна операційного прибутку; 

 - зміна обсягу реалізації. 

Схему дії  можна визначити за формулою: 

, або , 

тобто чим більша частка постійних витрат у їх загальному обсязі, тим си-
льніша дія операційного левериджу. Чим більша величина операційного леве-
риджу, тим чутливіша реакція прибутку на зміну обсягу реалізації продукції. 

Оптимізація операційної діяльності передбачає не тільки оптимізацію ви-
трат підприємства, а також удосконалення цінової політики підприємства.  

Тому, при розробці цінової політики бажано проаналізувати, до чого при-
зведе зміна ціни на продукцію підприємства та на основі CVP&OL-схеми оці-
нити обсяг реалізації за цінами,що змінюються і вплив чинника цін на прибу-
ток. 

В процесі проведення прогнозного аналізу потрібно вивчити можливості 
скорочення постійних витрат або необхідність їхнього збільшення.   

Якщо на підприємстві планують зростання витрат на ринкові дослідження 
або розробку нових продуктів чи інші заходи, необхідно врахувати наслідки 
цих змін. Зміна постійних витрат призведе до зміни критичного обсягу реаліза-
ції та зони прибутковості для підприємства. 

IV.Висновки.  

Запропонована  схема процесу оптимізації витрат машинобудівного під-
приємства повинна бути  впроваджена на  вітчизняних  виробничих підприємс-
твах  для  підвищення  ефективності  їх  діяльності.   

На кожному підприємстві є резерви для зниження витрат до раціонального  
рівня,  що  дають  змогу  забезпечення  зростання  економічної  ефективності 
діяльності,  підвищення  конкурентоспроможності  та  реалізації  стратегії  лі-
дерства  за витратами з нарощенням якості продукції.   

Зниження  витрат  на  випуск  одиниці  продукції  через  реалізацію  запро-
понованих пропозицій  допоможе  вітчизняним  підприємствам  встановити  
нижчі  та  гнучкіші  ціни  при збереженні  достатнього  технологічного  рівня 
продукції, що  є  важливою  умовою  в  сучасній конкурентній боротьбі на рин-
ках промислової продукції.  
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Таким чином, загальна методика оптимізації операційної діяльності під-
приємства за критерієм витрат має вигляд: 

Визначення точки критичного обсягу 

 

Визначення достатньої зони прибут-
ковості 

 

Аналіз чутливості прибутку до зміни 
ринкових чинників та чинників виробниц-

тва 
 

 

Вплив змі-
ни ціни 
реалізації 

 Вплив 
зміни по-
стійних 
витрат 

 Вплив 
змінних 
витрат 

 Аналіз елас-
тичності по-
питу на про-

дукцію 

 Аналіз спі-
льного 
впливу 
чинників 

 

 

 
 

Оптимізація ви-
робничої про-
грами, вибір ра-
ціонального асо-
ртименту 

 Ціно-
утво-
рення 

 Вибір 
і замі-
на 
устат-
ку-
вання 

 Доціль-
ність при-
йняття 
додатко-
вого за-
мовлення  

 Виробництво 
або закупівля 
комплектую-
чих напівфаб-
рикатів тощо  

 

Рис. 1.- Схема оптимізації операційної діяльності з урахуванням витратних  
та ринкових чинників 

Якщо  зменшується, це означає, що фактичний обсяг реалізації про-
дукції прямує до критичного значення, що підвищує ризик потрапляння під-
приємства в зону збитків. 

5. Визначення залежності величини прибутку від зміни обсягу реалізації 
здійснюється за допомогою механізму операційного левериджу. Величина опе-
раційного левериджу (операційного важелю) показує, на скільки відсотків змі-
ниться операційний прибуток за зміни обсягу виробництва на 1%: 

Оптимізація операційної діяльності 
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До першої групи можна віднести коефіцієнт ліквідності  грошових потоків,  
коефіцієнт відношення грошових надходжень до чистого грошового потоку, 
коефіцієнт покриття кредиторської заборгованості надходженням грошових за-
собів, а також коефіцієнт обертання оборотних активів на основі грошових  
надходжень. 

Наступна група - це коефіцієнти грошової місткості грошових потоків, зо-
крема коефіцієнт окупності грошового потоку, коефіцієнт співвідношення гро-
шових виплат та чистого грошового потоку, коефіцієнт співвідношення грошо-
вих виплат і суми дебіторської заборгованості, коефіцієнт погашення кредитор-
ської заборгованості. 

Коефіцієнти, які показують ефективність грошових потоків - це коефіцієнт 
притоку грошових засобів, коефіцієнт ефективності грошового потоку, коефіці-
єнт покриття дебіторської заборгованості чистим грошовим потоком та, відпо-
відно, коефіцієнт забезпечення кредиторської заборгованості чистим грошовим 
потоком, інші. 

До групи коефіцієнтів маневреності  відносять: коефіцієнт осідання пози-
тивного грошового потоку, коефіцієнт достатності грошових засобів для здійс-
нення грошових виплат, коефіцієнт осідання чистого грошового потоку, коефі-
цієнт абсолютної платоспроможності та інші. 

До останньої групи показників відносяться показники, які характеризують 
грошові потоки, належать коефіцієнти в основі яких знаходиться аналіз осідан-
ня поточних та майбутніх  грошових потоків підприємства в грошових засобах. 

Кожне підприємство має можливість обирати для себе таку методику ана-
лізу, яку вважає найбільш обґрунтованою. Методика коефіцієнтного аналізу є 
достатньо гнучкою і може використовуватись на будь-якому з підприємств. 

Планування на підставі аналітичних показників набагато доцільніше, аніж 
безпідставне планування. На жаль, за сучасних умов господарювання, підпри-
ємства не надають належної уваги ґрунтовному аналізу грошових потоків. 

Отже, запропоновані основи аналізу грошових потоків внесуть цілісність у 
вдосконалення теоретичної бази грошових потоків та будуть сприяти ефектив-
ному управлінню підприємством.  

Також аналіз літературних джерел показав різний рівень дослідження кате-
горії «грошові потоки». У вітчизняній економічній науці не вироблено єдиного 
підходу до класифікаційних ознак та видів грошових потоків.   

Уточнення поняття та описання класифікації надасть змогу підвищити рі-
вень управління грошовими потоками підприємствами. 

Однак, для розвитку теоретичних основ аналізу грошових потоків, удоско-
налення його методології, організації необхідно чітко визначитись з основними 
етапами проведення аналізу грошових потоків. 
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Інвестиційні банки та 
управління активами 

1. Інвестування у нові 
технології та методи ви-
робництва, що до цього 
не використовувалися й 
тому є високо ризико-
вими об’єктами фінан-
сування. 

2. Зниження прибутко-
вості кредитних проек-
тів або неповернення 
кредитних коштів 
суб’єктами господарю-
вання за рахунок зрос-
тання додаткових витрат 
пов’язане зі зміною по-
годних умов (наприклад 
в секторі комунальних 
послуг)  

1. Надання консалтинго-
вих послуг суб’єктам 
підприємницької діяль-
ності, що бажають дія-
тити за Схемою Торгівлі 
Викидами Європейсько-
го Союзу  

2. Продаж погодних де-
ривативів 

3. Створення спеціалізо-
ваного екологічного фо-
нду та його контроль. 

Роздрібний банківський 
сектор 

1. Зниження прибутко-
вості кредитних проек-
тів або неповернення 
кредитних коштів 
суб’єктами господарю-
вання за рахунок: 

• Прямих втрати від 
засухи, опадів, ерозії 
грунтів, повіні тощо 

• Зміна нормативного 
регулювання, наприклад 
припинення субсиду-
вання виробництва еле-
ктроенергії з відновлю-
ваних джерел 

1. Мікрофінансування 
проектів, що сприяють 
захисту НПС, мінімізу-
ють рівень шкідливих 
викидів. 

2. Надання консульта-
ційних послуг щодо 
кредитування проектів 
зеленого бізнесу. 

Джерело: Climate change and financial sector: an agenda for action. – London: Allianz 

Group & World Wide Fund for Nature. – 2005. – 58 p. 

З табл. 1 видно, що основними загрозами для всіх напрямків діяльності ба-
нківського сектору є зниження прибутковості кредитних проектів та ймовір-
ність зростання „поганих” позик.  

Основною причиною виникнення таких загроз є волатильність цін на но-
востворених екологічних ринках, що робить проекти зеленого бізнесу високо-
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ризиковими через неможливість здійснення ефективного економічного аналізу 
інвестиційних проектів. Зазначені загрози безпосередньо вплинуть на прибут-
ковість банківського сектору й тому можуть знизити рівень його ліквідності.  

Також існує інший тип загроз, а саме зниження репутації окремих банків-
ських установ внаслідок інвестування в екологічно шкідливі проекти, що може 
призвести до відтоку екологічно свідомих* клієнтів та може знизити вартість її 
гудвілу.  

Однак ця загроза, хоч і негативно позначиться на діяльності банківських 
установ, все ж сприятиме становленню та розвитку зеленого бізнесу.  

Можливості для банківського сектору, що виникають внаслідок переорієн-
тації світової економіки на концепцію сталого розвитку передбачають, в першу 
чергу, розробку проектів кредитування представників зеленого бізнесу, надання 
їм консалтингових послуг та продаж спеціально розроблених „зелених” банків-
ських продуктів та послуг (табл. 1).  

Тому, чим швидше банківські установи відреагують на новостворені по-
треби учасників екологічних ринків, тим більше прибутків вони можуть отри-
мати. 

Отже, зміна пріоритетів економічного розвитку в бік концепції сталого 
розвитку призводить до створення на світовому банківському секторі нових 
продуктів та послуг, що відрізняються в залежності від напрямку діяльності. 
Відмінністю „зелених” банківських продуктів та послуг від тих, які вже існують 
на ринку, є те, що метою надання кредитних ресурсів суб’єктам підприємниць-
кої діяльності та фізичним особам банківською установою є сприяння станов-
ленню та розвитку зеленого бізнесу, що покликаний знизити рівень екодеструк-
тивного впливу на навколишнє природне середовище, сприяти ефективному 
використанню природних ресурсів та формуванню екологічно сприятливих 
умов життя населення.  

Такі кредити надаються на пільгових умовах, що також, певним чином, 
сприяє формуванню екологічної свідомості бізнес-установ.  

Так як банківський сектор має декілька основних напрямків діяльності: 
роздрібний, корпоративний та інвестиційний, то їх слід розглядати окремо. 
Адже роздрібні банківські продукти розраховані більше на фізичних осіб, а но-
рма прибутку забезпечується за рахунок великого числа клієнтів, в той час як 
інвестиційні та корпоративні націлені на юридичних осіб, які створюють найбі-
льшу частку прибутку банківської установи.  

 

                                           
* Екологічна свідомість - це сукупність поглядів, теорій та емоцій, що відображають проблеми співвідношення 
суспільства та природи в плані оптимального їх вирішення відповідно до конкретних потреб суспільства та 
природних можливостей [Гирусов Э.В. Экологическое сознание как условие оптимизации взаимодействия об-
щества и природы // Философские проблемы глобальной экологии. - М., 1983. - С.105-120.] 
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 - чистий дохід (виручка) від реалізації продукції за період, що аналізу-
ється. 

Цей коефіцієнт показує частку маржинального прибутку в чистому доході. 
Якщо ціни та норми змінних витрат є стабільними впродовж певного періоду 

часу, то  є стабільною величиною. 

3. Визначення точки беззбитковості, тобто обсягу виробництва та реаліза-
ції продукції, за якого одержані доходи від реалізації продукції дорівнюють ви-
тратам на її виробництво та реалізацію. Визначається у натуральному виразі, 
як: 

, де 

- критичний обсяг реалізації у натуральних одиницях виміру; 

 - ціна одиниці продукції; 

- постійні витрати на весь обсяг реалізації; 

- змінні витрати на одиницю продукції; 
так і у грошовій формі, а саме: 

 , де 

- коефіцієнт маржинального прибутку. 

Рівень критичного обсягу реалізації залежить від структури собівартості. 
Перевищення обсягу реалізації над критичним є межею безпеки, яка вказує на 
можливе скорочення обсягу реалізації, яке підприємство може допустити перед 
тим, як зазнає збитків. 

4. Визначення рівня безпеки операційної діяльності, тобто ступеня пере-
вищення беззбиткового обсягу виробництва та реалізації продукції над фактич-
ним або плановим обсягом. 

, де 

- критичний обсяг реалізації в грошових одиницях виміру; 

- фактичний (або плановий) чистий дохід від реалізації продукції. 
Коефіцієнт безпеки операційної діяльності є показником операційного ри-

зику.  

Чим більше значення  операційної діяльності, тим менше ризик одер-
жання збитків у результаті виробництва та реалізації продукції. 
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охоплювати основні функції та об'єкти управління. Можна виділити такі основ-
ні  напрямки  управління  за  видами  діяльності  підприємства:  управління фо-
рмуванням  і  використанням  матеріально-технічних  ресурсів,  управління ви-
робництвом продукції, управління маркетингом  і  збутом, управління науково-
дослідними розробками, управління формуванням  і  використанням фінансо-
вих ресурсів підприємства, управління персоналом [7]. 
  

III. Результати.  

Витрати машинобудівних підприємств  істотно залежать від динаміки  і 
структури  обсягів  виробництва  та реалізації продукції. Статистичні дані  за 
2001–2007 р. свідчать про  зростання  обсягів  виробництва  та  реалізації  про-
дукції  машинобудування,  але фінансово-економічна  криза  поставила  під  за-
грозу  цю  тенденцію  і  за  2008  рік  порівняно  до попереднього отримано спад 
обсягів виробництва продукції на 3,1 %. Спад обсягів виробництва продукції 
машинобудування продовжився й у 2009 та 2010 роках [5].   
Основна  причина  різкого  падіння-  використання  малоефективних  техноло-
гій,  і  як  наслідок, продукція має високий рівень матеріало та енергомісткості, 
що призводить до значного зростання витрат і відповідно до збільшення собі-
вартості продукції. 
З огляду на це, оптимізацію діяльності підприємств за критерієм витрат доціль-
но проводити на основі аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток» та 
операційного левериджу, тобто за CVP&OL-схемою, яка дасть можливість опе-
ративно оцінити вплив величини та структури витрат на прибуток та управляти 
його обсягом у процесі планування. 
Реалізація CVP&OL-схеми здійснюється поетапно: 
1.Визначення маржинального прибутку як різниці між виручкою від реалізації 
та змінними витратами, або суми постійних витрат та прибутку: 

   або  , де 

 - маржинальний прибуток за період, що аналізується; 

 - чистий дохід (виручка від реалізації продукції за період, що аналізуєть-
ся); 

- змінні витрати;   

- постійні витрати; 

 - операційний прибуток за період, що аналізується. 

2.Розрахунок коефіцієнта маржинального прибутку як співвідношення ма-
ржинального прибутку і виручки від реалізації: 

, де 

 - маржинальний прибуток за період, що аналізується; 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЕКОНОМІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР СІТЬОВОГО ТИПУ 

Анотація. Викладено основні положення дослідження сітьової економіки 

на основі системно-діалектичного й інституційного підходів та розкрито 

принципи формування інноваційних мереж з урахуванням їх структури і пара-

метрів стану на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях економічної системи. 

Ключові слова: інновації, сітьова економіка, інноваційні структури, інно-
ваційні мережі, принципи формування інноваційних мереж, ядерна інноваційна 
мережа, рівномірна інноваційна мережа, інноваційні команди. 

I. Вступ.  

В теперішній час науковці по-різному характеризують зміни, що відбува-
ються в суспільстві, і дають їм різні назви: постіндустріальна стадія розвитку 
економіки, інформаційне суспільство, інноваційна економіка, сітьова економі-
ка. Але одне залишається незмінним – наукові знання, інформація, інновації, 
людський капітал стають основними факторами економічного зростання. Інно-
ваційне економічне зростання і технологічна модернізація галузей економіки 
України в стислі терміни можливі лише у випадку прискорення темпів розвитку 
високотехнологічних галузей, для забезпечення яких необхідно проведення 
державної політики, спрямованої на підвищення інвестиційної привабливості 
зазначених галузей економіки, підтримку вітчизняних виробників високотехно-
логічної продукції і послуг, сприяння просуванню цієї продукції, як на внутрі-
шньому, так і на світовому ринках, розвиток інтелектуального потенціалу в 
сфері високих технологій. 

Процес становлення ефективної вітчизняної економіки багато в чому ви-
значається важливістю вирішення проблеми відтворення інноваційного потен-
ціалу, який забезпечує динамічний розвиток всієї національної економічної си-
стеми. Досвід розвинутих країн свідчить, що високий рівень національних еко-
номік досягнутий завдяки збалансованому і динамічному розвитку складових 
економічних систем на базі орієнтованого на інновації виробництва, що і ви-
значає сучасний характер світового господарства. В цих умовах необхідний пе-
рехід від простої інноваційної політики до політики формування і розвитку ін-
новаційних економічних структур сітьового типу.  

II. Постановка задачі.  
Питання становлення і розвитку сітьової економіки, формування і розвит-

ку сітьових форм організації економічної діяльності розглядались в роботах та-
ких вчених як А. Аганбегян, Л. Абалкін, І. Ансофф, Р. Блекуелл, К. Келлі, 
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Корпоративні та інвестиційні „зелені” банківські продукти та послуги на-
даються юридичним особам для стимулювання виробництва «зелених» техно-
логій, екологічних товарів та послуг, тобто для забезпечення діяльності підпри-
ємств зеленого бізнесу. 

Основні „зелені” роздрібні банківські продукти та послуги, що вже набули 
поширення у світовому банківському секторі, подані в таблиці 2. 

Таблиця 2 

«Зелені» роздрібні банківські продукти та послуги 

Назва продук-

ту/послуги 

Опис продукту/послуги Пільгові умови 

надання 

Іпотека 

Надання кредитних ресурсів для купі-
влі «зеленого» приватного  помешкан-
ня (у будівництві якого використову-
ються, матеріали, що не шкодять на-
вколишньому середовищу, методи ви-
робництва відповідають екологічним 
будівельним стандартам, а електро- та 
теплопостачання забезпечується енер-
гозберігаючими технологіями).   

Пільгові кредитні 
ставки (такі, що є 
нижчими від рин-
кових); 

Покриття банком 
витрат на пере-
оснащення будівлі 
енергозберігаючи-
ми технологіями 

Кредити на під-
вищення енер-
гоефективності 

Надання грошових кредитних ресурсів 
клієнтам, що бажають встановити ене-
ргоефективні технології вдома. 

Пільгові кредитні 
ставки, пролонго-
ваний термін по-
зики 

Комерційний 
кредит на буді-

вництво 

Виділення грошових ресурсів предста-
вникам малого та середнього бізнесу 
для будівництва «зелених» будівель (у 
будівництві яких використовуються 
матеріали, які не шкодять навколиш-
ньому середовищу, методи виробниц-
тва відповідають екологічним будіве-
льним стандартам, а електро- та теп-
лопостачання використовує енергоз-
берігаючі технології).   

Пільгові кредитні 
ставки, пролонго-
ваний термін по-
зики 

Кредити для 
будівництва 

житла 
 

Надання грошових ресурсів під будів-
ництва приватного  «зеленого» поме-
шкання. 

 

 

Пільгові кредитні 
ставки, пролонго-
ваний термін по-
зики 
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Автокредит 

Надання грошових ресурсів для купів-
лі «зеленого» автомобільного транс-
порту (такого, що відповідає екологіч-
ним стандартам та мінімально забруд-
нює навколишнє середовище. До та-
ких відносяться авто з гібридним дви-
гуном з низьким рівнем створення CO2 
(Пр. Honda Civic Hybrid, Ford Escape 
Hybrid, тощо) 

Пільгові кредитні 
ставки, пролонго-
ваний термін по-
зики 

Кредити для 
створення авто-

парку 

Надання грошових ресурсів представ-
никам малого та середньому бізнесу 
для купівлі «зеленого» автомобільного 
транспорту 

Пільгові кредитні 
ставки, пролонго-
ваний термін по-
зики 

Кредитні карти 

При використання даної карти з неї 
щоразу списується певна обумовлена 
договором сума коштів (або відсоток 
від суми), що спрямовується до світо-
вих фондів захисту навколишнього се-
редовища з якими співпрацює банк. 
Розмір суми залежить від товару, за 
який клієнт платить кошти. При оплаті 
товарів чи послуг, що спричиняють 
забруднення навколишнього середо-
вища (пр. бензин, квиток на авіа пере-
літ, тощо) частка списаних коштів бу-
де більшою ніж при оплаті інших про-
дуктів чи послуг. 

Немає 

Депозити 

В депозитному договорі зазначається 
певна сума коштів, яку банк повинен 
інвестувати в фонди захисту навколи-
шнього середовища з якими він спів-
працює. 

Немає 

Лізинг Купівля «зелених» технологій на умо-
вах лізингу. 

Пільгові кредитні 
ставки 

Мікрофінансу-
вання 

Надання грошових ресурсів фізичним 
особам, представникам малого та се-
реднього бізнесу для фінансування 
малих проектів захисту навколишньо-
го середовища. 

Пільгові кредитні 
ставки 

Джерело: авторська розробка. 

-  294  -

Випуск 265                             Економіка: проблеми теорії та практики 

Григораш Т.Ф., Овсієнко К.В.  

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА ОСНОВНІ  
НАПРЯМИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ ......................................................................2034 

Рубай О.В.  

ФАКТОРИНГ – ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ 
ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ............................................................2043 

Гривківська О.В., Поліщук Н.В.  

ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАР- 
СЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ ........................................................................2048 

Кірсанова А. Ю.  

ФАКТОРИ,  ФАКТОРНИЙ  ЕФЕКТ  ТА  ФАКТОРНА   
ЕФЕКТИВНІСТЬ  У  РИНКОВІЙ  ЕКОНОМІЦІ ..............................................2055 

Піняк І.  

ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА 
МАРКЕТИНГОВИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АКТИВ ПІД- 
ПРИЄМСТВА .......................................................................................................2069 

Поліщук О.А., Коровій Н.О.  

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ......................................2075 

Причепа Г.В., Коваль Н.І.  

АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ  
РОСЛИННИЦТВА ...............................................................................................2083 

Невлад В.Ф.  

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЦІНОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ  
НА РИНКУ АПК УКРАЇНИ ................................................................................2088 

Гаркуша Н.М., Польова Т.В., Котелевська І.П.  

АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙ З ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ 
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ФОНДОВОМУ РИНКУ ................................................2094 

Жиліна М.В.  

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ  
ПРАЦІ ....................................................................................................................2100 

Бурляй О.Л., Харенко А.О.  

МОНІТОРИНГ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ .................................2104 

Чебан Т.М., Козян А.C.  

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ  
УСТАНОВ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ ....................................................2116 

Економіка: проблеми теорії та практики                     Випуск 265 

М. Кінг, В. Куперман, П. Мініард, М. Портер, С. Фрімен, К. Ерроу й інших. Їх 
праці в основному присвячені тенденціям глобалізації економічних взаємовід-
носин й обмежуються дослідженням закономірностей сітьової економіки на ма-
кроекономічному рівні. Специфіку функціонування окремих видів економічних 
мереж досліджували в своїх роботах В. Горфінкель, В. Швандар, К. Кастелос, 
Р. Патюрель, Й. Рюегг-Штюрм й інші. Ними достатньо детально досліджені ви-
робничо-комерційні мережі, інформаційні мережі, кластерні форми організації 
економічної діяльності, нелінійні моделі інноваційної діяльності. Однак, в їх 
роботах практично не зустрічаються комплексні дослідження специфіки інно-
ваційних сітьових структур. Достатньо багато робіт присвячено дослідженню 
моделей інноваційних процесів. Зокрема, Г. Гольдштейн, П. Дойль С. Іл’єнкова, 
Р. Росвел й інші розглядали в своїх роботах еволюцію моделей інноваційного 
процесу і заклали основу для подальшого розвитку теорії економічних іннова-
ційних мереж. 

Незважаючи на широкий спектр досліджень багато питань залишаються 
дискусійними або не одержали адекватного вирішення. Залишаються недостат-
ньо дослідженими питання методології і теорії функціонування нових інститу-
ційних форм господарської діяльності, передусім, інноваційних сітьових струк-
тур. На основі досвіду розвинених країн і з урахуванням своєрідних умов вітчи-
зняної економіки необхідно розробити нові методологічні підходи і виробити 
перспективні пропозиції з удосконалення стратегії інноваційного розвитку 
України. З урахуванням викладеного мета статті полягає у розвитку окремих 
базових положень теорії економічних інноваційних структур на базі методоло-
гії системно-діалектичного й інституційного аналізу для обґрунтування практи-
чних рекомендацій з удосконалення соціально-економічної політики в умовах 
переходу України до інноваційного типу економічного зростання. 

III. Результати. Наукове дослідження сітьової економіки спирається на пе-
вну методологію як сукупність принципів і методів пізнання, що дозволяють 
виявити сутність, зміст і систематизувати різноманітні форми прояву економіч-
них процесів в сітьовій економіці, розкрити їх зв’язки і взаємозалежності, тен-
денції і рушійні сили розвитку. Методологія дослідження сітьової економіки є 
еклектичною, багатоваріантною і багатомірною. Вона підпорядковується дії як 
загальних методологічних принципів в економічній науці, до яких належать:  

• принцип пізнаваності світу;  

• принцип розвитку;  

• принцип практичної здійснимості;  

• принцип детермінізму;  

принцип простоти («економії мислення»), так і деяких специфічних прин-
ципів. Зокрема, задачам дослідження сітьової економіки в статиці і динаміці в 
найбільшій мірі відповідає системно-діалектична методологія, яка поєднує пе-
реваги і пізнавальні можливості системного підходу і діалектики.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЗА КРИТЕРІЄМ ВИТРАТ. ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ 

 

 Анотація. Розглянуто  теоретичні аспекти стратегічного управління  
витратами, запропоновано блок-схему процесу оптимізації витрат машинобу-
дівного підприємства через технологічну складову управління витратами та 

схему аналізу взаємодії витрат, обсягів та прибутку задля забезпечення ефек-
тивної діяльності підприємства. 
  

Ключові слова: витрати, підприємство, управління, стратегія управління 
витратами, оптимізація діяльності. 
 

 I. Вступ.  

Економічна криза загострила проблеми суб'єктів господарської діяльності 
машинобудівної галузі. За умов динамічних змін зовнішнього середовища одні-
єю з найскладніших та найбільш актуальних проблем для машинобудівних під-
приємств в  Україні  є  проблема  управління витратами та розробка оптималь-
ного витратного механізму.   
 Проблемі  управління  витратами  підприємств  приділяли  і  продовжують 
приділяти значну увагу вітчизняні  і зарубіжні науковці. Як стверджує О. Амо-
ша, "забезпечення ефективності промислового виробництва країни на рівні ос-
новної ланки – підприємства – потребує докорінної  зміни організації роботи, 
вдосконалення  інноваційної діяльності, зниження  витрат … Особливо  важли-
ві  сьогодні  кардинальні  зміни  в  управлінні витратами підприємств" [1]. 
 Однак, як зазначає Мізюк Б.М., єдиної стратегії для всіх суб'єктів госпо-
дарської діяльності не  існує, як  і не  існує  єдиного універсального методу 
стратегічного управління [4, с. 18]. На господарську діяльність кожного підпри-
ємства впливають різні чинники, які можуть діяти у різних комбінаціях і з різ-
ною інтенсивністю. Тому процес формування стратегії для кожного підприємс-
тва  своєрідний,  оскільки  залежить  від  поведінки конкурентів, характеристик  
виготовленої продукції тощо. 
 

II. Постановка задачі.  
Ціль даної статті полягає у детальному розгляді теоретичних засад страте-

гічного управління витратами машинобудівних підприємств, обґрунтуванні не-
обхідності застосування концепції стратегічного менеджменту для оптимізації 
діяльності сучасних підприємств за критерієм витрат. 
 Стратегічне  управління  господарською  діяльністю  підприємств  має 
здійснюватись  на  основі  управління  основними  видами  його  діяльності, 
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(загальна ліквідність, ділова активність, поточна платоспроможність, забезпе-
ченість власними обіговими коштами та тип фінансового стану)  та визначено 
рівень податкового навантаження на обіговий капітал найбільш стабільних за 
показниками  фінансово-господарської діяльності підприємств. Виходячи з про-
веденого дослідження, автором встановлено, що оптимальне значення показни-
ка податкового навантаження на обіговий капітал не повинно перевищувати 
18,3 %. Відповідно, перевищення наведеного значення може служити індикато-
ром погіршення ліквідності, зниження ділової активності, виникнення неплато-
спроможності, недостатності власних обігових коштів для здійснення подаль-
шої діяльності та погіршення фінансового стану підприємства вцілому як осно-
вних ризиків діяльності підприємства в оперативному періоді. 

ІV. Висновок.  

Побудовані моделі розрахунку податкового навантаження на обіговий капі-
тал промислового підприємства є одним з інструментів оцінки фінансового за-
безпечення промислового підприємства та пошуку резервів його покращення за 
рахунок встановлення впливу податкових витрат за видами податків на обігові 
кошти підприємства, що залишаються в його розпорядженні, особливо в корот-
костроковій перспективі.  

Розрахунок даного показника дозволяє спланувати на підставі наявних зві-
тних даних залишок обігових коштів наступного оперативного періоду задля 
прийняття оптимальних управлінських рішень щодо розпорядження ними в по-
дальшому. 
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Основними принципами діалектичного аналізу, що дозволяють розкрити 
теоретичні основи функціонування сітьової економіки є наступні:  

• принцип відповідності мислення дійсності, принцип сходження від 
абстрактного до конкретного;  

• принцип відповідності історичного розвитку економічних явищ логі-
чним формам відображення теорії;  

• принцип діалектичного сполучення індукції і дедукції й ін. 

Необхідність розгляду системної методології стосовно дослідження сітьо-
вої економіки пояснюється тим, що, по-перше, в рамках системних досліджень 
до теперішнього часу не вироблена загальноприйнята думка з багатьох методо-
логічних питань, що розкривають сутність сітьової економіки. І, по-друге, не-
визначеністю багатьох базових понять, що характеризують сітьову економіку. 
До основних принципів системного підходу належать: принцип системної цілі-
сності динаміки, яка забезпечує синергетичний ефект дії різнорідних підсистем 
сітьової економіки; принцип мультиплікативності, принцип структурності, 
принцип наступності й ін. 

Інституційний підхід до сітьової економіки передбачає, що добробут гос-
подарюючих суб’єктів залежить не стільки від наявних ресурсів, скільки від тих 
інституційних рамок, в межах яких суб’єкти можуть їх використовувати. При 
обґрунтуванні методології дослідження сітьової економіки необхідно перенести 
акцент на структуру соціальних, правових й організаційних інститутів, як фор-
мальних, так і неформальних, способи їх впливу на раціональність поведінки 
учасників мережі. На нашу думку, до принципів дослідження сітьової економі-
ки з точки зору інституційного підходу, можна віднести наступні: принцип не-
однорідності, принцип навчання, принцип холізму; принцип виживання найси-
льніших, принцип закріплення стійких відносин у відповідних інститутах, що 
визначають рамки раціональної діяльності чи інституційне закріплення відно-
син. 

Таким чином, діалектична методологія дослідження сітьової економіки до-
зволяє розглядати загальнофілософські аспекти її функціонування. Системна 
методологія пояснює і допомагає усвідомити появу нових властивостей систе-
ми за рахунок формування великої кількості зв’язків. Інституційна методологія 
дозволяє сконцентрувати увагу на контрактних і неформальних взаємодіях між 
учасниками мережі, дозволяє аналізувати соціально-економічні аспекти взає-
модії.  

Такий підхід дозволяє виділити більш істотні і латентні особливості еко-
номічних явищ і процесів, визначити загальні закономірності функціонування 
сітьової економіки. Відповідно до такого підходу сітьова економіка являє со-
бою систему організації, регулювання, контролю, правил і форм діяльності 
суб’єктів в процесі взаємодії для узгодження різнорідних інтересів учасників, 
досягнення певної мети, вирішення конкретних завдань.  
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Основні корпоративні та інвестиційні «зелені» банківські продукти та по-
слуги, що вже набули поширення на світовому банківському секторі, подані в 
таблиці 8. 

Таким чином, глобальна зміна клімату, вже позначилися на діяльності бан-
ківських установ й, очікується, що в найближчі роки її вплив значно зросте та 
призведе до розвитку нових «зелених» продуктів та послуг.  

Таблиця 3 

Корпоративні та інвестиційні «зелені» банківські продукти та послуги 

Назва продук-

ту/послуги 

Опис продукту/послуги Пільгові умови 

Проектне фінан-
сування 

Надання грошових ресурсів ком-
паніям для фінансування масш-
табних інфраструктурних проек-
тів із захисту навколишнього се-
редовища 

Пільгові кредитні став-
ки, пролонгований те-
рмін позики 

Часткова креди-
тна гарантія 

Продаж фінансовими установами 
облігацій випущених муніципа-
літетом для фінансування проек-
тів захисту навколишнього сере-
довища 

Немає 

Випуск зелених 
цінних паперів 

Випуск забезпечених активами 
цінних паперів для фінансування 
великомасштабних інфраструк-
турних проектів спрямованих на 
захист навколишнього середо-
вища,  
Надання грошових ресурсів під 
великомасштабні інфраструкту-
рні проекти за рахунок випуску 
забезпеченими активами цінних 
паперів для фінансування проек-
тів захисту навколишнього сере-
довища. 

Немає 

Випуск зелених 
облігацій 

Фінансування великомасштаб-
них інфраструктурних проектів 
за рахунок випуску облігацій, що 
випускаються для фінансування 
проектів захисту навколишнього 
середовища. 

Немає 
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Закінчення табл.3 

Технологічний 
лізинг 

Купівля зелених технологій на 
умова лізингу. 

Пільгові кредитні став-
ки 

Зелені приватні 
інвестиції 

Банк капіталізує капітал інститу-
ційних інвесторів, щоб вкласти 
гроші в проекти по охороні на-
вколишнього середовища. 

Пільгові кредитні став-
ки 

Індексування Вставлення індексів для екологі-
чних товарів та послуг, щоб при-
ватні інвестори мали можливість 
обрати найбільш підходящі для 
них проекти для фінансування. 

Немає 

Торгівля вики-
дами 

Надання позик, кредитів або ін-
ших послуг для купівлі сертифі-
катів викидів. 

Немає 

Погодні дерива-
тиви 

Фінансові інструменти, що мо-
жуть бути використані для зни-
ження ризику пов’язаного з не-
сприятливими або непередбачу-
ваними погодними уморвами. 

Немає 

Опціони катаст-
роф 

Контракти, що купується та про-
даються на ринку, які при умові 
настання катастрофи обумовле-
ного порядку переводяться на 
грошові ресурси. 

Немає 

Свопи борг-
природа 

Свопи, що дають можливість де-
бітору вивільнити ресурси для 
впровадження діяльності по збе-
реженню навколишнього середо-
вища. 

Немає 

Джерело: авторська розробка. 

Тому банківським установам необхідно розробити ряд заходів та інстру-
ментів щодо зниження впливу екологічних ризиків та використання новоство-
рених можливостей створення прибутків в нових умовах існування. Останнє 
передбачає створення набору продуктів та послуг, що були б рентабельними та 
мали б екологічну спрямованість. 

Однак не лише банківський сектор зазнав змін у відповідності до нових 
потреб людства. Глобальна зміна клімату також досить помітно вплинула на 
розвиток сектору страхування, що через зростання екологічних катастроф став 
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Основу сітьової економіки становлять економічні мережі, які можуть роз-
глядатися, по-перше, як нова організаційно-правова форма взаємодії й інтегра-
ції учасників економічної діяльності, самостійних в економічному відношенні, 
тобто їх об’єднання через систему угод, контрактів, координацію їхньої діяль-
ності і залучення нових партнерів. По-друге, як інститут, що визначає правила 
взаємодії й інтеграції економічних суб’єктів, які поділяють близьку систему 
цінностей. До складу економічної мережі входять на рівноправних умовах са-
мостійні суб’єкти, які будують свої відносини на партнерських засадах і за 
принципом спільної власності на рівні мережі. Економічна мережа оптимально 
сполучає централізацію і децентралізацію між членами. Вона забезпечує мобі-
льність, гнучкість, міцність й ефективність відповідно до нових умов і вимог. За 
своєю суттю, економічна мережа представляє новий інститут в сучасній еконо-
міці, що сполучає в собі як ринкові механізми, так і характеристики підприємс-
тва, що представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика ринку, фірми і мережі 

Критерій  

порівняння 
Ринок Підприємство Економічна мережа 

Сутність Вільна взаємодія 
підприємців і 
споживачів 

Планове функціо-
нування 

Вільна взаємодія і 
співробітництво 
суб’єктів мережі 

Базова оди-
ниця еконо-
мічного ана-
лізу 

Трансакція Контракт найму Взаємодія всередині 
мережі, зв’язки і кон-
тракти 

Метод коор-
динації 

Ціновий меха-
нізм 

Адміністративні 
рішення 

Ціновий механізм і уз-
годженість цілей 

Динамічний 
фактор 

Конкуренція Стимули підпри-
ємця і персоналу 

Співробітництво уча-
сників мережі, конку-
ренція у зовнішніх 
зв’язках 

Правова ос-
нова і форма 
погодження 

Комерційне пра-
во і торгівельні 
контракти 

Цивільне право і 
контракт найму 

Контракти, спільна чи 
перехресна власність, 
спільна ресурсно-
сировинна база, фор-
мальні і неформальні 
інститути 
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ln y=1,06 +0,18 lnX1 +0,01 lnX2 +0,39 lnX3 +0,12 lnX1t-1 +0,02 lnX2t-1  - 

- 0,66 lnX3t-1  +0,01 lnX1t-2  +0,12 lnX2 t-2  -0,35 lnX3t-2                                     (6) 

де - у - податкове навантаження на обіговий капітал підприємства; 
       X1 – нарахована сума податку на додану вартість, грн.; 

       X2 - нарахована сума податку на прибуток, грн.; 

       X3 - сума обігового капіталу підприємства, грн.; 

У порівнянні з моделлю (4) до моделі (5) не включено податок з власників 
транспортних засобів та збір за забруднення навколишнього природного сере-
довища, оскільки на ці податки практично не впливають фактори запізнення. 
Крім того, статистичний аналіз даних цих податків у сукупності, що аналізува-
лася, показав їх статистичну незначимість. 

На підставі даних регресійної статистики та дисперсійного аналізу побудо-
ваної моделі, можна зробити висновок про те, що дана модель на 62,5% пояс-
нює мінливість результативної ознаки ln y. Величина R-квадрат, в свою чергу, 
дорівнює 73,4 %, що відображає ступінь визначеності та характеризує якість 
побудованої моделі, або міру якості підгонки  регресійної моделі значень ln y, 
що спостерігалися. Множинний R виражає ступінь залежності незалежних 
змінних хі та залежної змінної ln y та дорівнює 85,7%. F = 6,74  та  значимість  
F, що  виявився значно меншим за 0,01, дозволили перевірити значимість рів-
няння регресії вцілому, тобто  відповідність побудованої математичної моделі  
експериментальним даним, та достатність включених до рівняння пояснюючих 
змінних. За р-значеннями коефіцієнти регресії значимі. 

Для практичної апробації побудованих моделей та підтвердження їх досто-
вірності було спрогнозовано значення змінних по підприємствах на 2010-2012 
р. р. за допомогою побудови ліній тренду, на підставі яких визначено рівень по-
даткового навантаження на обіговий капітал підприємства за допомогою запро-
понованих вище моделей та порівняно отримані результати. В результаті порів-
няння розрахунків податкового навантаження на обіговий капітал підприємства 
за різними методиками, розробленими автором, отримані близькі значення. На-
явні відхилення (в середньому приблизно 3 %) пояснюються тим, що для під-
вищення точності результату розрахунку навантаження на обіговий капітал під-
приємства за лінією тренду необхідна більша кількість спостережень змінних, 
що враховуються у моделі. 

Але в цілому, з рівнем надійності 99 % підтверджується достовірність за-
пропонованого підходу до оцінки податкового навантаження на обіговий капі-
тал підприємства у вигляді багатофакторної лінійної моделі (5) та моделі з лаго-
вими змінними (6). 

Для  визначення оптимального рівня податкового навантаження на обіго-
вий капітал підприємства автором було проаналізовано показники фінансово-
господарської діяльності машинобудівних підприємств Харківського регіону 
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частковою залежністю суми збору за забруднення навколишнього природного 
середовища від кількості викидів в атмосферу забруднюючих речовин пересув-
ними джерелами забруднення (транспортні засоби, що є у розпорядженні під-
приємства). Однак, на підставі аналізу можна зробити висновок, що на резуль-
туючу змінну У впливають змінні Х1,Х2,Х3,Х4,Х11, Х13,Х14. 

В результаті проведених розрахунків отримана наступна лінійна залеж-
ність: 

У=0,001+1,13Х1+0,87 Х2+14,65 Х3-17,21 Х4-0,01 Х11-0,02 Х13+0,09 Х14       (4) 

Коефіцієнт регресії R = 0,9430 свідчить про те, що, якщо змінний фактор 
збільшити на одиницю виміру, то результативний показник у середньому змі-
ниться на 94,3%. Розрахований коефіцієнт детермінації показав, що побудова-
ною моделлю пояснюється 95,85 % зміни податкового навантаження, тобто 
практично повністю визначається врахованими факторами.  Запропоновану мо-
дель (4) можна використовувати для аналізу та прогнозування податкового на-
вантаження на обіговий капітал підприємства, виходячи з коефіцієнту множин-
ної кореляції, що наближається до 1. Розраховані коефіцієнти, в тому числі дис-
персійне відношення Фішера свідчать про те, що побудована регресійна модель 
в цілому значима. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що модель (4) є більш зруч-
ною для практичного використання та задовольняє математичним вимогам зна-
чимості при рівні надійності 99%. 

Виходячи з цього, розрахунок податкового навантаження на обіговий капі-
тал підприємства може бути розрахований наступним чином: 

 (5) 

При аналізі даних часових рядів та побудови динамічної моделі необхідно 
враховувати, що вплив одних економічних факторів на інші здійснюється не 
миттєво, а з деяким часовим запізнюванням. Виходячи з цього, при побудові 
моделі виникає необхідність враховувати змінні, вплив яких характеризується 
певним запізнюванням, тобто лагові змінні. 

Таким чином, при розрахунку податкового навантаження на обіговий капі-
тал підприємства слід, з одного боку, враховувати вплив таких факторів запіз-
нювання (лагів) як проведення податкових камеральних та документальних пе-
ревірок з податку на прибуток та ПДВ, що можуть викликати донарахування та, 
як наслідок, збільшення податкового навантаження, отримання бюджетного 
відшкодування з податку на додану вартість, що може призвести до зменшення 
податкового навантаження, коригування податкових зобов’язань та податкового 
кредиту з податку на додану вартість за попередні періоди, подання до податко-
вого органу уточнюючих декларацій, а, з іншого боку, - стан розрахунково-
платіжної дисципліни підприємства та його контрагентів.  
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Закінчення табл.1 

Пріоритетна 
форма капі-
талу 

Матеріальні ре-
сурси і фізичний 
капітал 

Придбання і за-
стосування знань 
чи людського ка-
піталу 

Виробництво, поши-
рення і комерціаліза-
ція знань, технологій і 
людського капіталу 

Ризики Опортуністична 
поведінка 

Неналежне вико-
нання функцій 

Технологічні обме-
ження, суперечність 
інтересів 

Стимули Прибуток Економія трансак-
ційних витрат 

Досягнення індивіду-
альних і колективних 
цілей 

Класифікація економічних мереж здійснюється за різними ознаками: за 
стійкістю, ступенем відкритості, формами власності, часом існування, геогра-
фічним положенням, організаційно-правовою формою тощо [2, 4, 6]. На наш 
погляд, існуючу класифікацію економічних мереж доцільно доповнити такою 
ознакою, як сфера діяльності.  

В даному випадку необхідно виділити виробничі мережі, інформаційні, 
соціально-економічні, інфраструктурні й інноваційні. Виробнича мережа охоп-
лює підприємства, які мають стійкі чи потенційно існуючі технологічні й орга-
нізаційні зв’язки, і спільно реалізують різні товари і послуги. 

 Основою інформаційної мережі є використання інтелекту, знань і нових 
інформаційних технологій як основного відновлюваного ресурсу стійкого соці-
ально-економічного розвитку. Інфраструктурні мережі – це комплекс відповід-
них умов, що забезпечують сприятливий розвиток економіки і задовольняють 
потреби всього населення, а також умов ефективного вирішення важливих со-
ціальних завдань розвитку суспільства.  

До інфраструктурних мереж необхідно віднести транспортні мережі, ме-
режі зв’язку, фінансові мережі й інституційні мережі. Соціально-економічна 
мережа – це сукупність стійких контактів чи подібних до них соціальних відно-
син між індивідами або групами. Інноваційні мережі зв’язують воєдино весь 
процес створення, поширення і впровадження інновацій.  

Переваги інноваційних мереж полягають в тому, що вони, по-перше, є ба-
зою для виявлення нових форм і сутностей, оскільки основою їх існування є 
винаходи.  

По-друге, розростання мережі стрімко прискорює цикл «наука – виробниц-
тво – впровадження». 
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більш ризиковим видом бізнесу та менш рентабельним. За даними ООН, з 
1970 р. ліквідація наслідків цунамі, землетрусів і повеней коштувала світовій 
економіці понад 2 трлн дол. США. Протягом останніх кількох років стихійні 
лиха стаються вчетверо частіше, ніж у 1970 р., а фінансові втрати всемеро вищі. 
Щороку вартість ліквідації наслідків стихій збільшується на 12%, а у найближчі 
10 років щорічна сума втрат може сягнути 1 трлн дол. США. У 2007 р. світові 
збитки від 142 природних і 193 техногенних катастроф становили близько 70 
млрд дол. США, з них 28 млрд дол. США виплатили страхові компанії [xv]. 
Саме тому, нині страховий ринок розглядає зміну кліматичних умов більше як 
загрозу ніж як можливість. Дослідження проведене Британською Асоціацією 
Страховиків вказує на те, що до 2050 р. річні витрати по задоволенню страхо-
вих полісів від ризиків спричинених зміною клімату досягнуть 3,3 млрд євро, а 
за умов надзвичайних погодних умов ця сума може досягти 20 млрд євро. От-
же, зміна клімату підвищує можливість пошкодження майна на 2–4 % в рік. 
[xvi]. 

Так як ціноутворення на ринку страхування базується на використанні по-
передніх даних, то це може призвести до недооцінки погодних ризиків більш 
ніж на 30 % через наявність часового лагу між попередніми даними, що вико-
ристовуються для встановлення ціни та майбутнім періодом в якому будуть на-
ставати страхові події. Наприклад, у глобальній страховій компанії Allianz при-
близно 35–40 % страхових подій настає внаслідок природних катастроф (в пе-
реважній більшості від наводнення або штормів) [13]. За таких умов страховий 
бізнес стає більш ризиковим, що знижує його рентабельність. Це в свою чергу 
потребує значних змін в самій концепції страхового бізнесу як напрямку еко-
номічної діяльності.  

Сьогодні галузь страхування ще може протистояти новоутвореним ризи-
кам внаслідок зміни клімату. Однак страхові внески в найближчі роки повинні 
зрости, щоб повністю покрити підвищену невизначеність та потенційний вплив 
впровадження концепції сталого розвитку на діяльність компаній у майбутні 
роки. Зростання страхових премій напряму вплине на економічну ефективність 
страхування та побічно на доступність та попит на страхові послуги, особливо 
це питання буде актуальним для низько-прибуткових домогосподарств. Підви-
щення страхових премій, можливо, призведе до зростання існуючих ставок на 
відмову від страхування (ситуація за якої приймається рішення не укладати до-
говір страхування для захисту від ризику. У цьому випадку не створюються не-
обхідні для покриття збитків засоби й не проводиться самофінансування, а зби-
тки у випадку їх настання списуються за рахунок витрат діяльності підприємст-
ва) та зростання попиту на неповне майнове страхування (ситуація за якої за-
значена в договорі вартість майнового інтересу, що страхується, є нижчою від 
його дійсної вартості. Тобто страхувальник має договір страхування на страхо-
ву суму, яка явно недостатня для відновлення застрахованого майна у випадку 
його повної загибелі). Однак, впровадження концепції сталого розвитку може 
створити й певні можливості для розвитку страхування.  
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Основні ризики та можливості, що виникають в секторі страхування вна-
слідок зміни клімату та впровадження концепції сталого розвитку показано в 
таблиці 4.  

Таблиця 4 

Ризики та можливості для страхового бізнесу,  

що виникають у зв’язку зі зміною клімату 

Напрямок 

страхової  
діяльності 

Ризики для  

страхового бізнесу 
Можливості для  

страхового бізнесу 

Майнове • зниження ліквідності та 
платоспроможності страхо-
вика внаслідок зростання чи-
сла страхових випадків 

• втрата клієнтів через зрос-
тання строку виплати стра-
хових премій 

• зростання вартості пере-
страхування 

• неефективна або помилко-
ва оцінка ризиків 

• зростання вартості страхо-
вих відшкодувань через по-
дорожчання ремонтних робіт 

• зростання попиту на стра-
хові послуги та альтернатив-
ні методи передачі ризику 

• подорожчання диференці-
ації ризиків 

• створення нових напрям-
ків діяльності (наприклад 
страхування Кіотських прое-
ктів, управління відшкоду-
ваннями від стихійних лих, 
страхування прототипного 
обладнання) 

Звичайне • впровадження неочікува-
них законодавчих та право-
вих норм 

• невдалий вихід нових про-
дуктів на ринок 

• зростання кількості форс-
мажорних обставин 

• розширення сфери діяль-
ності за рахунок новостворе-
них екологічних ринків, то-
варів та послуг 

Життя • неефективне визначення 
показників тривалості життя 
через потепління на північ-
ній півкулі 
• зниження рентабельності 
внаслідок зростання кількос-
ті страхових випадків через 
екологічні катастрофи 

• зростання попиту на стра-
хові поліси внаслідок зрос-
тання захворюваності 

• зростання попиту внаслі-
док зростання добробуту в 
країнах, що розвиваються  
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При цьому інноваційна мережа розглядається як спосіб переважно м’якої 
інтеграції. Вона характеризується певною структурою взаємозв’язків між учас-
никами інноваційного процесу, основаною на довготермінових і стійких органі-
заційно-господарських, виробничо-коопераційних, інформаційних й інших 
зв’язках (зафіксованих контрактами та закріплених спільною або перехресною 
власністю і ресурсно-сировинною базою), а також на неформальних (соціаль-
них й інституційних) відносинах, які відіграють помітну роль в інноваційній ді-
яльності. Інноваційна мережа має переваги в умовах сучасного суспільства 
(табл. 2). 

Таблиця 2 

Порівняльний аналіз ринкової і сітьової форми  
організації інноваційної діяльності 

Форма організації інноваційної діяльності 
Ознака 

Ринкова Сітьова 

Пріоритет систем-
ного підходу 

Рівноправність відносин 
економічних агентів 

Підпорядкованість інтересів 
інноваційній мережі 

Розміщення проду-
ктивних сил 

Економічне Соціально-економічне 

Обіг інноваційних 
товарів і капіталу 

Регулюється конкурент-
ними перевагами 

Направлений на задоволення 
соціально-економічних по-
треб в інноваціях 

Адаптивність до 
змін зовнішнього 
середовища 

Сприйнятливість до 
змін, які передаються 
через цінові сигнали 

Високий ступінь координації 
учасників економічної діяль-
ності 

Відповідність умо-
вам глобалізації 

Використовується для 
підвищення ефективно-
сті ринкових відносин 

Сприяє широкому (аж до по-
вного) впровадженню в світо-
ву економіку 

Інноваційні мережі мають наступні особливості: 

• на відміну від традиційних інноваційно-активних підприємств, 
суб’єкти, які входять в інноваційну мережу, спільно використовують 
сукупні активи, що робить сітьову структуру більш гнучкою, збільшу-
ючи її здатність адаптуватися до мінливого економічного середовища; 

• в управлінні потоками ресурсів інноваційна мережа активно викорис-
товує ринкові механізми, які базуються на обміні інформацією та ак-
тивній взаємодії учасників мережі; 
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    Х7 - доля готової продукції в обігових коштах підприємства; 

       Х8 - доля товарів в обігових коштах підприємства; 
     Х9 - доля дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги  в обі-

гових коштах підприємства; 
     Х10  - доля дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в 

обігових коштах підприємства; 
     Х11 - доля дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими ава-

нсами в обігових коштах підприємства; 
     Х12 - доля іншої поточної дебіторської заборгованості в обігових коштах 

підприємства; 
     Х13 - доля грошових коштів та їх еквівалентів в обігових коштах підпри-

ємства; 
     Х14 - доля інших оборотних активів в обігових коштах підприємства; 
   Таким чином, наведене рівняння у спрощеному виді має наступний ви-

гляд: 

     (3) 

Виходячи з проведеного дисперсійного аналізу, можна зробити висновок 
про те, що побудована лінійна модель визначення податкового навантаження на 
обіговий капітал підприємства є в цілому значима відповідно до коефіцієнтів: 
регресії R = 0,9504; детермінації, що вказує на те, що побудованою моделлю по-
яснюється 96,59 % зміни податкового навантаження, тобто практично повністю 
визначається врахованими факторами; множинної кореляції 0,9828, що набли-
жається до 1, тому цю запропоновану модель  можна використовувати для ана-
лізу та прогнозування податкового навантаження на обіговий капітал підприєм-
ства. Дисперсійне відношення Фішера =48,6848 свідчить про те, що мінливість 
розрахованих значень майже в 16 разів перевищує мінливість залишку моделі. 
Цього достатньо, щоб стверджувати, що побудована регресійна модель в цілому 
значима. 

Водночас, враховуючи низьку значимість вільного члену рівняння та громі-
здкість формули, доцільним, на думку автора, є уточнення моделі на підставі 
розрахунку та побудови кореляційної матриці, що містить коефіцієнти кореляції 
між кожною змінною в сукупності даних з кожною іншою змінною цієї сукуп-
ності та дозволяє оцінити наявність мультиколініарності між незалежними 
змінними. Так, при аналізі побудованої кореляційної матриці підтверджено від-
сутність мультиколініарності між незалежними змінними (найвищий показник 
коефіцієнту кореляції виявлено між змінними Х3 та Х4, що може бути пояснено 
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автомобілі  чи оновлювати основні фонди другої групи, що дозволить збільши-
ти суму амортизаційних відрахувань, що, в свою чергу, дозволить знизити нара-
ховану суму податку на прибуток. Альтернативою, з іншого боку, може виступа-
ти користування орендованими транспортними засобами. Що стосується збору 
за забруднення навколишнього природного середовища, то  невиконання нале-
жних вимог діючого законодавства за викиди та розміщення забруднюючих ре-
човин, а саме несвоєчасну передачу на утилізацію  спеціалізованим підприємс-
твам, загрожує штрафними санкціями у 10-тикратному розмірі. 

Натомість, невключення до розрахунку показника податкового наванта-
ження на обіговий капітал сум земельного податку (орендної плати за земельні 
ділянки)  та комунального податку обумовлено тим, що перший не залежить від 
результатів господарської діяльності та сплачується відповідно до розрахунку, а  
сума другого залежить лише від фонду заробітної плати підприємства. Обрані 
для аналізу машинобудівні підприємства не є платниками акцизного збору. 

З точки зору обігових коштів,  до розрахунку необхідним є включення сум 
запасів підприємства, сум незавершеного виробництва, готової продукції, дебі-
торської заборгованості за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюдже-
том, за виданими авансами, іншої поточної дебіторської заборгованості, грошо-
ві кошти та їх еквіваленти, а також суми інших необоротних активів. Водночас, 
невключення таких видів обігових коштів як векселі одержані та дебіторська 
заборгованість з внутрішніх розрахунків пояснюється тим, що вони мають най-
меншу питому вагу у складі обігових коштів досліджуваних підприємств, не-
суть ризик непокриття, а розрахунки з внутрішніми дебіторами не пов’язані зі 
сплатою податків. 

Для розрахунку використана звітна інформація підприємств машинобуду-
вання за 5 років, в  результаті чого отримано лінійну модель податкового наван-
таження підприємства на його обіговий капітал:  

У= 0,000250984 +1,06Х1+0,96Х2+12,57Х3-4,89Х4+0,07Х5-0,03(Х6 + Х12+ Х13+ 
Х14) -0,08Х7+0,06Х8+0,02Х9-0,35Х10-0,01Х11,                                (2) 

де У - податкове навантаження на обіговий капітал підприємства; 
     Х1- відношення суми ПДВ до сплати до суми обігових коштів підприєм-

ства; 

       Х2 - відношення суми податку на прибуток до суми обігових коштів під-
приємства; 

    Х3 - відношення суми податку з власників транспортних засобів до суми 
обігових коштів підприємства; 

    Х4 - відношення суми збору за забруднення навколишнього природного 
середовища до суми обігових коштів підприємства; 

    Х5 -  доля запасів підприємства в обігових коштах; 

    Х6 - доля НЗВ в обігових коштах підприємства; 
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• інноваційні мережі практикують розробку спільних проектів, що поси-
лює зацікавленість учасників мережі і призводить до підвищення ефек-
тивності функціонування всієї мережі; 

• інноваційні мережі стають об’єднанням постачальників, виробників, 
торгівельних компаній, фінансових і кредитних організацій на основі 
взаємного володіння акціями, що створює додаткові можливості для 
реалізації економічно ефективної взаємодії, розробки спільної ринкової 
стратегії і підвищення зацікавленості всіх учасників мережі. 

Формування економічних інноваційних структур та інститутів представляє 
собою процес аналізу факторів і обставин, підбору і поєднання відповідних еко-
номічних об’єктів в єдину мережу. В теперішній час існуючі сітьові механізми 
організації взаємодії суб’єктів, пов’язаних з виробництвом і реалізацією інно-
ваційної продукції, не в повній мірі враховують можливості зазначених інтег-
рованих утворень щодо підвищення ефективності інноваційної діяльності. При 
формуванні інноваційних мереж необхідно враховувати фактори, що визнача-
ють вектор сучасного розвитку, – демографічний, екологічний і технологічний 
фактори. Ці фактори розвитку створюють умови для формування інноваційних 
мереж. До таких умов, передусім, належать гуманізація економічного зростан-
ня, екологізація технічного прогресу, демілітаризація науки і технологій, глоба-
лізація науково-технологічного перевороту тощо. Ці фактори і умови поро-
джують необхідність формування нової інноваційної парадигми розвитку люд-
ства і всіх країн, та розробки методологічних принципів формування іннова-
ційних мереж.  

Загальними методологічними принципами формування інноваційних ме-
реж є слідування ідеям Й. Шумпетера [5] про конкуренцію на основі інновацій 
як головного фактора економічної динаміки і про роль інституційного контекс-
ту інноваційної діяльності як фактора, що прямо впливає на її зміст і структуру. 

На наш погляд, економічна наука виробила головні принципи, за якими 
можуть формуватися інноваційні мережі та які мають враховуватися на мегарі-
вні (міжнародному) при побудові міжнаціональних інноваційних мереж, на ма-
крорівні (державному) при побудові національних інноваційних мереж, на ме-
зорівні (регіональному і галузевому) при побудові регіональних і галузевих ін-
новаційних мереж, а також на мікрорівні (підприємства) при побудові іннова-
ційних команд. До таких принципів належать: принцип добровільності, прин-
цип єдності, принцип самостійності учасників мережі, принцип визначення вза-
ємозв’язку між членами мережі, принцип економічної стійкості, принцип діале-
ктичного розподілу прав і відповідальності, принцип постійного оновлення і 
розвитку, принцип цілеспрямованої концентрації власності, принцип забезпе-
чення оптимальних взаємин індивіда і команди, принцип координації й ін. 

Учасниками мережі є самостійні господарюючі суб’єкти, які добровільно 
беруть участь в єдиній економічній мережі на основі партнерського контракту. 
Склад учасників інноваційної мережі представлений на рис. 1. 
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Закінчення табл.4 

Інше • зростання втрат від припи-
нення господарської діяль-
ності (наприклад, внаслідок 
недосконалості надання ко-
мунальних послуг тощо) 

• створення інструментів 
альтернативної передачі ри-
зику (наприклад, вуглецеві 
облігації) 

• розширення сфери діяль-
ності внаслідок формування 
нових ризиків (наприклад, 
страхування НДДКР для ни-
зько вуглецевих технологій, 
торгових ризиків експорту 
технологій, вуглецевих това-
рів тощо) 

Джерело: Climate change and financial sector: an agenda for action. – London: Allianz 

Group & World Wide Fund for Nature. – 2005. – 58 p. 

З табл. 4 видно, що глобальна зміна клімату створила ряд ризиків та мож-
ливостей для страхового бізнесу. До основних ризиків слід віднести зростання 
кількості страхових випадків, вартості перестрахування. Ці ризики негативно 
позначаться на діяльності страхового сектору економіки, що може призвести до 
зниження ліквідності та платоспроможності страхових компаній. В свою чергу 
глобальна зміна клімату створює передумови для розширення ряду страхових 
продуктів та послух, що забезпечить страхові компанії додатковими грошовими 
ресурсами.  Отже, внаслідок глобальної зміни клімату утворився екологічний 
ризик, що негативно позначається на страховій діяльності та в майбутньому 
призведе до зростання вартості страхових послуг. З іншого боку, зміна клімати-
чних умов сприяє створенню попиту на традиційний трансфер ризику та від-
криває можливості для впровадження нових продуктів та послуг, що забезпечи-
ли б створення нових джерел отримання прибутку. Сьогодні чимало страхових 
компанії вже надають низку «зелених» страхових послуг, основними з яких є 
страхування «зелених» технологій. Послуги страхування, що виникли внаслі-
док зміни клімату, подано в таблиці 5. 

Таблиця 5 

«Зелені» послуги страхування 

Продукт/послуга Опис продукту/послуги Пільгові умови 

«Зелені» поліси 
автострахування 

Страховий поліс вартість якого 
залежить від пройденого авто-
шляху: чим менший пробіг тим 
нижча вартість. 

Пільгова ціна 
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Закінчення табл.5 

«Зелені» поліси 
страхування жит-
ла або приміщень 

Страховий поліс покриває ризи-
ки пов’язані з будівництвом «зе-
леного» помешкання. 

Немає 

«Зелене» страху-
вання бізнесу 

Страхування ризиків пов’язаних 
з шкідливим впливом на навко-
лишнє середовище. 

Немає 

Страхування вуг-
лецевих товарів 
(викиди СО2 то-
що) 

Страхування ризиків пов’язаних 
з випуском вугільних облігацій. 

Немає 

Джерело: авторська розробка. 

З табл. 5 видно, що глобальна зміна клімату сприяє формуванню нових 
страхових продуктів та послуг. Саме тому, цю галузь фінансового ринку, з од-
ного боку, можна розглядати як механізм страхового захисту окремих суб’єктів 
господарювання, а з іншого – як один з багатьох інструментів реалізації конце-
пції сталого розвитку. Особливе місце тут відводиться страхуванню екологіч-
них ризиків [xvii].   

Сьогодні, зміна кліматичних умов є найбільшою фінансовозначущою еко-
логічно проблемою, що непокоїть інвесторів. Це виражається через значну кі-
лькість секторів, що значно залежать в побудові своїх стратегій діяльності від 
зміни клімату. Саме тому, розуміння того як та наскільки змінюється клімат 
буде впливати та збільшувати величину інвестицій за умови, що акціонерний 
капітал буде захищеним, є дуже важливим та актуальним.  

Хоча є багато свідчень того, що зміна клімату зацікавлює велике число ін-
весторів, все ж існує велика недовіра щодо прибутковості таких інвестицій. 
Найвагомішим інвестиційним бар’єром є недостатність розуміння наслідків та 
масштабів зміни клімату та політики урядів щодо цієї зміни.  

Інвестори очікують зміну нормативно-правових норм у діяльності підпри-
ємств у зв’язку зі зміною кліматичних умов. Також, наявність співставних да-
них щодо рівня шкідливих викидів компаній, так як і засобів оцінки ризиків за-
лишається обмеженою.  

Різні ланки управління активами – інституційні інвестори, консультанти, 
фондові менеджери та компанії – мають різні проблеми. Але однозначним є те, 
що кожен з них може прийняти певні рішення для того, щоб розробити відпові-
дні методи фінансової оцінки зміни клімату.  

Таким чином, зміна клімату також вплинула й на сектор управління акти-
вами.  
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Рис. 1. Учасники інноваційної мережі 

Ядром економічної інноваційної структури сітьового типу є суб’єкт чи 
група суб’єктів, які відіграють головну роль в мережі в усіх сферах. На ядро 
припадає основна інноваційна діяльність мережі. Інші члени мережі збираються 
навколо ядра, виконують свої функції, узгоджені з ядром. З цієї точки зору ін-
новаційні мережі можуть бути двох типів: з ядром і без нього. Ядерна іннова-
ційна мережа – це мережа, в якій ярко виражене хоча б одне ядро. Рівномірна 
інноваційна мережа без ядра учасника – це мережа, в якій всі учасники рівно-
правні незалежно від їх функції, значення, завдання, розміру й інших ознак. 

На основі теоретичного аналізу різних видів інноваційних мереж можна 
виділити різні їх форми і види в реальній економіці. Першою моделлю іннова-
ційної мережі на мегарівні сучасної економіки є глобальний науковий простір, 
який за своїми властивостями можна охарактеризувати як багатоядерну дина-
мічну інноваційну мережу. Ядрами світової інноваційної мережі в XXI сторіччі 
є США, Японія, ФРН, Франція і Великобританія. Ці країни помітно випере-
джають інші країни світу. На ці 5 держав припадає близько 80% світових асиг-
нувань в наукові дослідження, і в них зосереджено понад 50% світового науко-
вого потенціалу. Формування глобальних світових інноваційних мереж має від-
буватися на основі формування бластерів інновацій. Бластери являють собою 
конгломерати бізнесу, індустрії та науки навколо інновацій, аналогів яких в сві-
ті не існує. З цієї точки зору Україні необхідно формувати інноваційну політику 
в областях, де її позиції є найбільш сильними ще з часів набуття незалежності. 
Зокрема, Україна має конкурентні переваги в таких областях як створення но-
вих видів продукції важкого машинобудування, унікальних технологій життє-
забезпечення, перспективні інтелектуальні системи, створення принципово но-
вих енергосистем, новітні розробки в аерокосмічній області тощо. 

Другою моделлю інноваційних мереж вже на макрорівні економіки є наці-
ональні інноваційні системи (НІС). По суті НІС – це стабільні рівномірні інно-
ваційні мережі, де центром управління є держава, навколо якої на довгостроко-

 

Канали товароруху (капіталіза-

ція і комерціалізація інновацій) 

 

Інноваційна мережа 

Контактні аудиторії: 
кредитні держава 

фінансові кола 
групи населення 

Торгові посередники 
 

Маркетингові посередники 

(менеджмент інновацій) 

Кредитно-фінансова  
система 

Конкуренти: 
споживачі 

постачальники 
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Відповідно до цього, розглянемо наступну лінійну залежність: 

   (1) 

де - ПДВ- сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету; 

       ПНП- сума податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету 

       ПВТЗ - сума податку з власників транспортних засобів, та самохідних 
машин механізмів,  що підлягає сплаті до бюджету; 

       ЗЗ- збір за забруднення навколишнього природного середовища; 
       З- запаси підприємства; 
       НЗВ - незавершене виробництво; 

       ГП- готова продукція; 

       Т- товари; 

       ДЗТ- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 

       ДЗБ - дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 

       ДЗВА - дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими аван-
сами; 

       ІПДЗ- інша поточна дебіторська заборгованість; 

       ГК - грошові кошти; 

       ІОА - інші оборотні активи. 

В даному випадку для аналізу обрані наведені показники, виходячи з того, 
що суми податку на прибуток, що підлягають сплаті до бюджету займають зна-
чну питому вагу  у складі податкових витрат підприємства. Аналогічно суми 
ПДВ, незважаючи на те, що фактичним платником податку є кінцевий споживач 
продукції (робіт, послуг), але з одного боку в більшості випадків існує вірогід-
ність того, що сплату цього податку не буде повністю перенесено на кінцевого 
споживача, а з іншого - слід врахувати можливість бюджетного відшкодування з 
ПДВ, що  дозволить вивільнити додаткові грошові кошти в короткостроковому 
періоді та знизити податкове навантаження на обіговий капітал підприємства. 
При цьому, податок з доходів фізичних осіб, не заважаючи на його обсяги, що 
підлягають сплаті, не включено до розрахунку, оскільки джерелом його сплати є 
саме дохід (заробітна плата) робітників, а підприємство виступає податковим 
агентом та лише перераховує ці кошти. 

Включення до розрахунку сум нарахованого податку з власників транспор-
тних засобів та самохідних машин та механізмів обумовлено можливістю вибо-
ру оптимізаційних дій: сплачувати податок за більш високими ставками на старі 
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ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОПЕРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Анотація. Дана стаття присвячена розробці методичного підходу до оці-
нки податкового навантаження на обіговий капітал промислового підприємс-
тва на підставі побудови лінійної регресійної моделі та регресійної моделі з ла-

говими змінними для досягнення цілей організації оперативного податкового 

планування на промисловому підприємстві 
Ключові слова: податкове планування, оперативне податкове планування, 

податкове навантаження на обіговий капітал підприємств, модель оцінки по-
даткового навантаження на обіговий капітал промислового підприємства. 

І. Вступ.  

В сучасних умовах господарювання, що характеризуються кризовими яви-
щами в економіці, скороченням ринків збуту, недоступністю або високою варті-
стю кредитних ресурсів, особливого значення набуває оперативне управляння 
обіговими коштами підприємства як найбільш мобільною та змінною частиною 
його капіталу та джерелом здійснення його діяльності вцілому, а також сплати 
податків зокрема. Одним з шляхів ефективного управління обіговими коштами 
підприємства виступає організація на ньому оперативного податкового плану-
вання та оцінка податкового навантаження на підприємстві. Останньому питан-
ню на сьогодні приділяється значна увага багатьох спеціалістів[1-7], однак не-
вирішеним залишається питання визначення податкового навантаження на обі-
говий капітал підприємства, що й обумовило актуальність обраної теми дослі-
дження. 

ІІ. Постановка завдання.  

Зважаючи на це, метою даного дослідження, є розробка методичного під-
ходу до розрахунку показника податкового навантаження на обіговий капітал 
підприємства. Базою дослідження виступали підприємства машинобудування 
Харківського регіону. 

ІІІ. Результати дослідження.  

В загальному вигляді автором запропоновано визначення податкового на-
вантаження на обіговий капітал підприємства як відношення сум нарахованих 
(сплачених) податків, тобто податкових витрат підприємства, до вартості обіго-
вого капіталу. При цьому, слід відзначити певні переваги даного підходу, такі як 
простота у розрахунку та точність, та деякі недоліки - неможливість  визначен-
ня впливу окремих показників на рівень податкового навантаження.  
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вій основі групуються суб’єкти інноваційної діяльності й інші структури, які 
забезпечують ефективність наукової, творчої, інтелектуальної й інноваційної 
діяльності.  

Наступним видом інноваційної мережі на мезорівні є регіональні і галузеві 
інноваційні комплекси, які формуються на базі кластерного підходу. Кластери 
представляють собою одноядерні стабільні мережі. Ядром кластера виступає 
велике підприємство або сукупність подібних підприємств, які за допомогою 
вертикальних, а також горизонтальних зв’язків взаємодіють з іншими організа-
ціями, які беруть участь в кластері. Крім ядра кластера існують також допоміж-
ні організації, які забезпечують необхідні технології, інформацію, капітал, ін-
фраструктуру. В Україні поки можна говорити про наявність потенційних клас-
терів, серед яких – хімічні в Сумській і Київській області, металургійні та ма-
шинобудівні – в Дніпропетровська, Запорізька, Донецька і Луганська області, 
енергетика – Донецька область, лісовидобувний – в Закарпатській, Івано-
франківській і Житомирській областях. Деякі кластери виникли ще за радянсь-
ких часів. Наприклад, сільськогосподарський – в Чернігівській і Полтавській 
областях, туристичний – в Криму, Прикарпатті і Закарпатті. Інституційне закрі-
плення кластерів, прийняття відповідних державних програм дозволить регіо-
нам більш результативно виконувати свої функції зі створення необхідної ін-
фраструктури для реалізації стратегічних проектів, в тому числі і в інноваційній 
сфері.  

Ще однією формою інноваційної мережі вже на мікрорівні є інноваційно-
активні підприємства. Це одноядерні динамічні інноваційні мережі. Ядром та-
кої мережі є інноваційні команди, навколо яких групуються інші підрозділи 
підприємства. Інноваційні команди – це порівняно новий напрям в менеджменті 
інноваційної діяльності. Відмітною рисою інноваційних команд є не просто го-
товність до ризику і напруженої боротьби, а готовність освоювати той ринок, 
на якому вони свідомо збираються працювати. До складу інноваційної команди 
можуть входити вчені, конструктори, винахідники, підприємці, менеджери, ма-
ркетологи, фінансисти й ін. Інноваційні команди мають володіти здатністю до 
прийняття гнучких і правильних рішень, необхідним комплексом базових знань 
в області бізнесу і змісту інновацій, розподілом повноважень, впливом на ці-
льовий або виникаючий ринок, доступністю інвестицій. 

IV. Висновки.  

В теперішній час саме економічні структури й інститути сітьового типу 
відповідають вимогам соціальної, економічної й організаційної сфер суспільно-
го життя. Вони ототожнюються зі створенням і виробництвом інновацій, їх ка-
піталізацією і впровадженням в економічний оборот. Стратегія побудови і роз-
витку економічних інноваційних структур та інститутів сітьового типу перед-
бачає аналіз, розробку і впровадження складної, взаємоув’язаної системи дій, 
цілеорієнтованих на досягнення конкретних параметрів розвитку інноваційної 
сфери, що приводить до перетворення інших сфер економіки.  
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Сьогодні компанії з управління активами вже надають ряд «зелених» по-
слуг, що сприяють захисту навколишнього середовища або підвищують ефек-
тивність використання ресурсів. Основні „зелені” послуги, що надають такі 
компанії відображено в таблиці 6. 

Таблиця 6 

«Зелені» послуги компаній з управління активами 

Продукт/послуга Опис продукту/послуги Пільгові умови 

Грошові зелені 
фонди 

Фонд інвестуючи в який клієнт 
отримує переваги у економічній 
діяльності, наприклад, пільгову 
ставку податку на прибуток. 

Немає 

Зелені фонди Інвестиційний фонд, який аку-
мулює кошти для вкладення їх в 
діяльність по збереженню на-
вколишнього середовища. 

Немає 

Фонд катастроф-
них облігацій 

Акумулювання коштів банком 
для випуску катастроф них облі-
гацій. 

Немає 

Вугільні фонди Акумулювання коштів банком 
для випуску вугільних облігацій. 

Немає 

Джерело: авторська розробка. 

ІV. Висновки 

Таким чином, зміна кліматичних умов збільшить рівень витрат фінансово-
го сектору економіки, особливо, якщо не буде введено спеціальної політики для 
їх зниження.  

Банківські установи та інвестори потребують чіткої урядової політики та 
нормативної бази зі зниження наслідків зміни клімату, яку вони мають розро-
бити та дотримуватися під час прийняття інвестиційних та позикових рішень.  

Для страхового ринку, ситуація є дещо іншою, адже цей сектор в будь-
якому випадку буде в майбутньому мати більші збитки ніж сьогодні. Інтегрова-
ні фінансові організації повинні усвідомлювати, що зміна клімату може впли-
нути на загальний ризик всього бізнесу розбавляючи деякі вигоди диверсифіка-
цією.  

Таким чином, інтегровані фінансові організації повинні розробляти страте-
гії управління зростаючим ризиком, що виникає внаслідок зміни клімату.  
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Сама система стратегічного планування і управління утворює цілісний ме-
ханізм стимулювання інноваційної активності населення, підприємств і держа-
ви. Механізм реалізації стратегії побудови і розвитку економічних інновацій-
них структур і інститутів сітьового типу спрямований на вирішення трьох стра-
тегічних завдань.  

По-перше, активізація реалізації проривних проектів. Тут необхідним є 
формування центрів компетенцій, створення і підтримка підприємств, конку-
рентоздатних на глобальному ринку.  

По-друге, створення технологічної бази нового покоління на базі створен-
ня мережі, яка поєднує найбільші наукові центри і малі лабораторії.  

По-третє, створення умов для модернізації масових виробництв, включаю-
чи системну підтримку інвестиційної та інноваційної активності, формування 
системи узгодження розвитку технологій, співфінансування розвитку техноло-
гій, створення середовища малих інноваційних компаній тощо. 

Таким чином, формування механізму реалізації стратегії побудови і розви-
тку економічних інноваційних структур та інститутів сітьового типу дозволить 
Україні в доволі стислі терміни реалізувати накопичений потенціал, вирішити 
багато соціально-економічних завдань, зайняти лідируюче положення на світо-
вих ринках. 

Література: 

1. Абалкин Л. Вызовы нового века – М.: Институт экономики РАН, 
2001. – 287 с. 

2. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. – Таганрог: ТРТУ, 
1998. 

3. Горфинкель В.Я., Швандар В.А. Экономика предприятия: Учебник. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 670 с. 

4. Рюэгг-Штюрм Й. Сетевые организационно-управленческие формы – 
мода или необходимость? // Менеджмент и маркетинг. – 2000. – № 6. 

5. Шумпетер Й.А. История экономического анализа (в трех томах). – 
Том 3. – М.: Институт «Экономическая школа», Высшая школа эко-
номики, 2001. 

6. Arrow K. J. General economic equilibrium: purpose, analytic techniques, 
collective choice / K. J. Arrow // Economic sciences, 1969-1980 / ed. by 
A. Lindbeck. Singapore, 1992.  

7. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance. – London, 
Printer Publishers, 1987.  
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• формування стійких навичок використання ПК як основного  інструмен-
та по опрацюванню різноманітної інформації;  

• вивчення складу облікових задач, особливостей їх розв'язування в умо-
вах використання різних технологій оброблення економічної інформації; 

• набуття вмінь виконувати комп’ютерно орієнтовану постановку типових 
бухгалтерських, контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудитор-
ських задач, розробляти алгоритми їх розв'язання з використанням пакетів при-
кладних програм;  

• вивчення можливостей і принципів використання найбільш поширених 
бухгалтерських програм і фінансово-аналітичних систем, формування навичок 
їх застосування в практичній діяльності. 

IV. Висновки.  

Запропонована наскрізна програма підготовки студентів в напрямку вико-
ристання інформаційних технологій, яка регламентуючи типові форми, програ-
мні засоби та  час роботи з ПК,  буде сприяти підвищенню ступеню готовності 
фахівців з обліку і аудиту до використання сучасних інформаційних технологій 
у своїй фаховій діяльності. 

Література:  

1. Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, 
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2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку/ За ред. Ф.Ф.Бутинця.– 
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го обліку: історія, теорія, перспективи. – Житомир: АСА, 2001.- 416с. 
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Национальные стандарты. – К.,2001. – 139 с. 
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1С. Общие принципы// Бухгалтерия. – 2002.- № 4/1 (471).- С.32-35.  

8. Каримов И.К. Компьютерные технологии в учебном процессе выс-
шей школы. – К.: ИСМО, 1999. – 68 с. 
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Закінчення табл.1 

Управлінський 
облік 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE, ІАС 

51 
7 Облік у бюдже-

тних установах 
ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE, ІАС 

17 

238 

 Аудит ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, ІАС, IE, 
Audit Ехрегt 

34  

Облік у зарубі-
жних країнах 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE 

17 

Облік у галузях 
економіки 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE 

34 

Інвестування 
ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel, КП, 
IE, Ргоjесt Ех-

регt 
34 

 

Виробничо-
комп'ютерна 
практика 

ЧР, ОР, ПІ, 
РЗ, ПР 

IE, Word, Excel, 
Ргоjесt Ехрегt, 
Audit Ехрегt 

51 

 

8 
Інформаційні 
системи і тех-
нології в обліку 

ВП,  РЗ, КЗ 
1С:Бухгалтерія, 
КП, Парус- Бух-

галтерія 
34 238 

 
Внутрішньогос-
подарський ко-
нтроль 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word,Excel, КП, 
Internet Explorer 

17  

 

Організація і 
методика еко-
номічного ана-
лізу 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word,Excel, КП, 
Internet Explorer 

34  

 Облік у банках 
ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word,Excel, КП, 
Internet Explorer 

34  

 Менеджмент ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word,Excel, КП, 
Internet Explorer 

34  

 Маркетинг ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word,Excel, КП, 
Internet Explorer 

34  

 
Випускна робо-
та бакалавра 

ПІ, РЗ, ОР, 
КЧ 

Excel, Word,     
Парус- Бухгал-

терія, 
1С:Бухгалтерія 

51  

 
 В результаті реалізації пропонованої наскрізної програми підготовки сту-

дентів в напрямку використання інформаційних технологій вирішуються на-
ступні основні завдання:  
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Сумський національний аграрний університет 

РОЛЬ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ В УКРАЇНІ 

Анотація.  Досліджено питання сутності та ролі фінансових посередни-

ків на сучасному етапі, як ефективного механізму залучення інвестиційних ре-
сурсів у розвиток економіки України. Розглянуто проблеми  розвитку фінансо-

вих посередників за останні два роки, зокрема їх чисельність та обсяги наданих 
послуг. Визначено цілі та завдання подальшого розвитку фінансових посеред-

ників  з урахуванням світових тенденцій. 

Ключові слова: фінанси, фінансові посередники, ринок фінансових по-
слуг, фінансові інститути, інвестиції. 

І. Вступ.  

Фінансовий сектор – одна з найважливіших сфер національної економіки, 
де відбувається формування та розподіл фінансових ресурсів і послуг, та яка 
пов’язана з діяльністю фінансових установ.  

Фінансовий ринок забезпечує накопичення і розподіл інвестиційних ресур-
сів та надання фінансових послуг, взаємодію надавачів і споживачів цих послуг 
за правилами, визначеними законами та іншими актами законодавства.  

Сучасна ринкова економіка характеризується складною системою госпо-
дарювання, в якій тісно взаємодіють суб’єкти господарювання та фінансово-
кредитні інститути. На сьогодні одним і з основних складових цього полісисте-
много утворення  є фінансові посередники.  

Розвиток фінансових посередників доводить, що цей сегмент ринкової 
економіки відіграє провідну роль у забезпеченні економічного зростання, ви-
ступаючи механізмом акумуляції та перерозподілу вільних фінансових ресур-
сів. 

На жаль, вітчизняний ринок фінансових посередників ще не став ефектив-
ним механізмом залучення капіталу в розвиток економіки країни, що зумовлює 
проведення наукових дослідженнь у цій сфері. 

 Питаннями розвитку  фінансових посередників присвячено чимало науко-
вих досліджень, зокрема, Є. Боброва, Н.Внукової, А.Загороднього, В.Зимовця, 
Г.Терещенко, О.Юркевич та багатьох інших.  

Утім дослідження переважно стосувались питань функціонування посере-
дників як окремих сегментів ринку і майже  відсутні комплексні дослідження й 
системний підхід щодо визначення напрямів їх розвитку в умовах інтеграції в 
єдиний ринок фінансових послуг ЄС.  
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МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье исследовано развитие мировой экономики, факторов и основных 
направлений глобализации мировой экономики 

Действенность влияния глобализационных процессов на экономику зави-
сит, прежде всего, от степени адаптации национальных  народно-
хозяйственных механизмов на объективный процесс мировой глобализации. 
Обязанность государственных органов в этой диалектической связи глобализа-
ции и деятельности национальных органов ее регулирования – обеспечить ди-
намизм национальной  экономики, содействовать  развитию действующих на ее 
просторах отечественных, иностранных и совместных предприятий, бороться за 
справедливое распределение преимуществ от реализации между странами, сво-
дить к минимуму влияние ее негативных последствий 

Исследованию направлений формирования стратегии вхождения Украины 
в мировое экономическое пространство в последнее время уделяется большое 
внимание. Это нашло отражение в трудах ученых-экономистов  Беседина В.,  
Будкина  В., Дудченко М.,Музыченко А. и др. 

Целью данной статьи является исследование развития мировой экономи-
ки, факторов и основных направлений глобализации мировой экономики. 

Основная часть.  

Эволюция мирового хозяйства во второй половине XX века связывается с 
поступательным развитием экономики отдельных, прежде всего, промышлен-
но развитых стран. При этом основной ее тенденцией развития стала ин-
тернационализация хозяйственной жизни.  

Движение по всему миру гигантских потоков капитала, товаров, людей и 
интенсивный обмен информацией определяют лицо и динамику уходящего ве-
ка.  

Для собирательного обозначения всех этих процессов применяется термин 
"глобализация". 

В ходе конкурентной борьбы между странами сложилась система между-
народного разделения труда (МРТ), которое находит свое выражение в ус-
тойчивом производстве товаров и услуг в отдельных странах сверх внутрен-
них потребностей в расчете на международный рынок.  

Оно основывается на международной специализации, которая предполага-
ет наличие пространственного разрыва между отдельными стадиями производ-
ства или между производством и потреблением в международном масштабе. 
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ІІ. Формування цілей статті.  
Метою дослідження є визначення динаміки розвитку фінансових посеред-

ників в умовах  світової фінансової кризи та поступової інтеграції українського 
ринку в єдиний ринок фінансових послуг ЄС, а також формування завдань для 
ефективного функціонування фінансових посередників з використанням статис-
тичних методів.  

ІІІ. Результати.  

Зміна зовнішнього середовища, зокрема прояви світової фінансової кризи, 
виявила низку проблем на ринках фінансових послуг, серед яких: недостатня 
капіталізація фінансових установ, недосконалість вимог до якості та диверсифі-
кації і ліквідності активів для окремих фінансових ринків, дисбаланс між очіку-
ваною доходністю і спроможністю компенсувати прийняті ризики, відсутність 
ефективної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, низький рі-
вень прозорості діяльності фінансових установ, недостатня інституційна спро-
можність інститутів державного регулювання, що позначилося на неспромож-
ності вживати ефективних заходів з нагляду та регулювання ринків фінансових 
послуг.  

Поглиблення спеціалізації в діяльності економічних суб'єктів і диверсифі-
кація напрямків укладання капіталу об’єктивно посилюють роль професійного 
посередництва на фінансовому ринку України.  

Розглядаючи змістовно-структурну характеристику поняття «фінансове 
посередництво», слід зазначити, що «фінансові посередники або фінансові ін-
ститути являють собою організації, що випускають фінансові зобов'язання (ви-
моги до себе) і продають їх як активи за гроші». [3]  

У національній практиці на офіційному рівні термін «фінансовий посеред-
ник» уперше було узагальнено вжито в Постанові Кабінета Міністрів України 
«Про заходи щодо розвитку фондового ринку та вдосконалення його державно-
го регулювання».[5] З набранням чинності Закону України «Про фінансові по-
слуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» законодавче вста-
новлюються :  

- загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг;  
- пріоритети в здійсненні регулятивних та наглядових функцій з боку 

держави за діяльністю фінансових посередників. [2]  

Сучасні фінансові посередники розглядаються як спеціалізовані професій-
ні оператори ринку, інвестиційно-кредитні установи, що перерозподіляють ре-
сурси між постачальниками і споживачами фінансового капіталу, між інвесто-
рами або кредиторами та реципієнтами коштів на основі дії принципу зв'язку в 
динаміці руху активів.  

На сьогодні фінансовими посередниками виступають:  банки,  фінансові 
компанії,  кредитні спілки, страхові компанії,  пенсійні фонди та ін.  

-  464  -

Випуск 265                             Економіка: проблеми теорії та практики  

Продовження табл.1 

Макроекономіка ПІ, КЗ, ОР Word,  IE, КП  18 

3 
Теорія ймовір-
ностей та мате-
матична статис-
тика 

КТ, КЗ, РЗ Excel, НП, КП 36 
90 

 Бухгалтерський 
облік РЗ, КЗ Excel, КП, ІАС 36  

Економіко-
математичне 
моделювання 

РЗ, КЗ Excel, КП 54 

Економіко-
математичні 
моделі в управ-
лінні і економіці 

РЗ, КЗ Excel, КП 36 

Бухгалтерський 
облік ЧР, КТ, КЗ Excel,  КП, ІАС 36 

Мікроекономіка ПІ, КЗ, ОР IE , КП, Word 18 

4 

Економіка під-
приємства 

ПІ, ОР, КТ, 
КЗ,ЧР 

Word, Excel, КП, 
IE, НП  

36 

180 

Фінанси КТ, КЗ,ЧР Word, Excel, КП 34 

Податковий об-
лік ОР,КТ, КЗ,ЧРExcel,  КП, ІАС 34 

Фінансовий об-
лік  

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE, ІАС, 
Ргоjесt Ехрегt 

51 

Економіка праці 
і соціально-тру-
дові відносини 

ПІ, КЗ, РЗ, ОР
Word, Excel,  
КП, IE, ІАС 

34 

5 
 

Національна 
економіка ПІ, КЗ, РЗ, ОР

Word, Excel,  
КП, IE 

34 

187 

Гроші та кредит ПІ, КЗ, РЗ, ОР
Word, Excel,  

КП, IE 
34 

Регіональна еко-
номіка 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE 

51 

Економічний 
аналіз 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE 

34 

Фінансовий об-
лік 

ПІ, КТ, КЗ, 
РЗ, ОР 

Word, Excel,  
КП, IE, ІАС, 
Ргоjесt Ехрегt 

51 

6 

Національна 
економіка ПІ, КЗ, РЗ, ОР

Word, Excel,  
КП, IE 

34 

204 
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 III. Результати.  

При формуванні наскрізної програми підготовки студентів в напрямку ви-
користання інформаційних технологій приймалися до уваги, перш за все, мето-
дична доцільність застосування різних форм і засобів, узгодження змісту підго-
товки і забезпечення її наступності на різних етапах навчання з наростанням 
елементів творчості і професійного рівня.  

При цьому були виділені  наступні форми використання інформаційних 
технологій: 

КЗ – контроль знань,  
КТ – комп'ютерний тренінг,  
ЧР – числові розрахунки,  
ОР – оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт,  
ПІ – пошук інформації,  
ПР – формування практичних навичок роботи з ПК,  
ВП – вивчення конкретних програмних засобів та технологій обробки ін-

формації,       
РЗ – розв'язування задач за допомогою комп'ютерних технологій,  
КЧ – виконання комп'ютерної частини дипломної роботи.  
Як основні засоби до уваги приймалися браузер Internet Explorer (ІЕ), зага-

льнодоступні пакети офісних програм, найбільш поширені бухгалтерські про-
грами, інформаційно-аналітична система "Парус-Консультант" (ІАС), а також 
контролюючі (КП) та навчаючі (НП) програми власної розробки навчального 
закладу. 

Посеместрове планування використання ПК і комп'ютерних технологій 
при підготовці бакалаврів за напрямом "Облік і аудит" наведене в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Посеместрове планування використання ПК і комп'ютерних технологій 

Час ро-

боти з 
ПК, 

Всьо-

го за 

се-
местр,

Се-
местр 

Дисципліна  
Вид викорис-
тання ПК 

Програмні 
засоби 

год. год. 

1 2 3 4 5 6 

Економічна ін-
форматика  ПР, ВП, КЗ 

Windows, Word, 
Excel, MathCad, 

КП 
36 

1 

Вища матема-
тика  РЗ, КТ, КЗ MathCad,  КП 18 

54 

Економічна ін-
форматика ПР, ВП, КЗ 

Access, Power 
Point, IE, КП 

36 

Вища матема-
тика  РЗ, КТ, КЗ MathCad,  КП 18 

2 

Статистика ЧР, КТ, КЗ Excel, НП, КП  18 

72 
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Найголовніше завдання фінансових посередників - спрямовувати рух капі-
талу до найефективніших споживачів. Базовою основою їх функціонування є 
реалізація кредитно-інвестиційних угод та заміна прямого фінансування непря-
мим через випуск власних вторинних зобов'язань. Логічно, що предметом праці 
для посередників на ринку стають цінні папери й гроші.  

Фінансові посередники є інституційними учасниками фінансового ринку. 
На відміну від індивідуальних учасників інституційні є колективними учасни-
ками, які провадять різного виду професійну фінансову діяльність й розподіля-
ють прибуток між засновниками відповідно до правових норм і конкретної уго-
ди.  

Згідно з вимогами чинного законодавства фінансові посередники можуть 
виконувати функції :  

- з консолідації збережень індивідуальних інвесторів і подальше дивер-
сифіковане вкладення накопиченого капіталу в різні проекти. Індивідуальні 
збереження з інвестиційними намірами є особливим видом збережень, і для ба-
гатьох непрофесійних учасників ринку звернення до інституційних фінансових 
консультантів - переважна форма участі у масштабних проектах;  

- із забезпечення рівноваги на ринку капіталів через погодження пропо-
зицій і попиту на фінансові ресурси. За рахунок масштабів діяльності й портфе-
льного управління активами посередники гармонізують відносини між поста-
чальниками і споживачами капіталу, ліквідують дисбаланс між пропозицією і 
попитом на вільні кошти, забезпечуючи при цьому ефективний розподіл і пере-
розподіл ресурсів на первинному і вторинному ринках. Професійна організація 
андеррайтингу як задоволення потреб клієнтів щодо гарантованого розміщення 
їхніх активів є винятковою прерогативою інституційної форми посередництва;  

- з перерозподілу і зниження фінансових ризиків. Професійні посередни-
ки при купівлі чи продажу фінансових активів саме торгують ризиками, пере-
розподіляючи їх між консервативними й агресивними учасниками ринку - між 
більш несхильними і менш несхильними до ризику економічними суб'єктами. 

Не виникає сумнівів, що фінансові посередники є життєво важливими для 
зростання, розвитку і стабільності ринкової економіки, вони підтримують роз-
виток корпоративних структур, забезпечують фінансування запровадження ін-
новацій тощо. 

Науковці відзначають, що особливу роль у формуванні конкурентоспро-
можності української економіки й підвищенні результативності виробництва 
відіграє спроможність ринку мобілізувати значні обсяги вільного капіталу й 
оперувати ними.   

Йдеться про розмаїття механізмів фінансування й інвестування, а також 
надання фінансових послуг інвесторам професійними учасниками ринку фінан-
сових послуг.[1]  
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Нарастание процесса углубления специализации и кооперирования про-
мышленного производства привело к модификации видов МРТ и соотношений 
между ними.  

Так, произошел переход от межотраслевого к внутриотраслевому разделе-
нию труда, что в свою очередь усиливает специализацию не только стран, но и 
компаний. 

Особую роль играют внешнеэкономические связи в глобальных ин-
теграционных процессах. Для современного этапа развития мировых хо-
зяйственных связей характерны динамизм, либерализация, диверсификация 
форм и видов внешнеэкономической деятельности. Одной из важных тенден-
ций в развитии мировых хозяйственных связей является диверсификация 
форм сотрудничества. Помимо традиционных форм внешнеэкономических 
связей внешней торговли и инвестиционного сотрудничества - в последние 
годы активно развиваются научно-техническое сотрудничество, промыш-
ленная кооперация, валютно-финансовое, военно-техническое сотрудничество, 
туризм и т.д. Другими словами, осуществляется глобализация мировой эко-
номики, вызванная развитием экономических связей между странами, либера-
лизацией торговли, созданием современных систем коммуникации и информа-
ции, мировых технических стандартов и норм, определяемая тремя основ-
ными факторами: отход от государственного регулирования в пользу рыноч-
ных механизмов, преодоление национальных границ в ходе интеграции от-
дельных стран, развитие информационных технологий. 

Однако наряду с эти процессом в мире ширится сближение и взаимодейст-
вие стран на региональном уровне, формируются крупные региональные инте-
грационные структуры, которые развиваются в направлении создания относи-
тельно самостоятельных центров мирового хозяйства (идет процесс так назы-
ваемой "регионализации глобализации"). 

Мировая экономика является сложной системой, включающей множество 
разнообразных элементов, основу которой образуют международное и ог-
раниченное рамками отдельных государств, национальное производство ма-
териальных и духовных благ, их распределение, обмен и потребление. Каждая 
из этих фаз мирового воспроизводственного процесса, как в глобальном 
масштабе, так и в рамках отдельных государств в зависимости от их места и 
доли в целом, оказывает влияние на функционирование всей мировой хо-
зяйственной системы. 

Процесс интернационализации мирового хозяйства в 90-х годах, по срав-
нению с 8 0-ми, имеет качественно новые черты, заключающиеся в следующем: 

• После распада мировой социалистической системы большое число 
стран оказалось жестко включенным в систему мирохозяйственных связей. 

• Либерализация внешнеэкономических связей и международных расчетов 
охватывает значительно большее число стран. 
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• Широкое применение нашли единые для всех стран стандарты на техно-
логию, загрязнение окружающей среды, деятельность финансовых институ-
тов, бухгалтерскую отчетность, национальную статистику и т.д. Эти стандарты 
распространяются также на образование и культуру. 

• Внедрение одинаковых критериев макроэкономической политики, уни-
фикация требований к налоговой политике, к политике в области занятости и 
т.д. 
Этому во многом способствует деятельность таких международных 
организаций, как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая  
организация (ВТО) и др. 

Тем не менее, несмотря на интенсификацию процесса глобализации, миро-
вая экономика еще далека от глобальной: половина населения развивающихся 
стран живет в замкнутой экономике, не затронутой международным экономи-
ческим обменом и движением капиталов. 

Современное мировое хозяйство неоднородно. В него входят государства, 
отличающиеся социальной структурой, политическим устройством, уровнем 
развития производительных сил и производственных отношений, а также харак-
тером, масштабами и методами международных экономических отношений. 

Важной проблемой мирового хозяйства становится взаимодействие раз-
ноуровневых систем, которые характеризуются не только степенью развитости, 
но и степенью вовлеченности в МРТ и мировое хозяйство. Особенность ны-
нешнего развития мировой экономики - интеграция, причем интеграция все-
общая: капиталов, производств, труда. Возникнув первоначально в Европе (Ев-
ропейское экономическое сообщество - ЕЭС, Совет Экономической Взаимопо-
мощи - СЭВ), она за последние годы охватила новые страны и регионы и раз-
вивается по следующим направлениям: 

• интернационализация производительных сил; 

• интернационализация международного разделения труда; 

• увеличение масштабов и качественное изменение характера традицион-
ной международной торговли овеществленными товарами; 

• международное перемещение финансов, обеспечивающее переплетение 
и взаимозависимость экономической деятельности в различных странах; раз-
витие сферы услуг; 

• международный обмен научно-техническими знаниями; 

• международная миграция рабочей силы; 

• международное сотрудничество, направленное на решение глобальных 
проблем современности (охрана природы, освоение Мирового океана, космоса, 
помощь голодающему населению развивающихся стран и др.). 
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Уже сьогодні вирішення завдань подальшого розвитку фінансових посере-
дників в Україні є одним з найважливіших пріоритетів довгострокової економі-
чної політики держави. Насамперед  потрібно забезпечити підвищення ліквід-
ності ринку фінансових інструментів і привабливість довгострокових інвести-
цій, розширити перелік операцій і фінансових послуг, що створить умови для 
ефективного функціонування фінансових посередників як механізму залучення 
інвестицій у розвиток реального сектору вітчизняної економіки. 

Проведений аналіз динаміки фінансових посередників за останні два роки 
показав, що їх чисельність зменшилась (таблиця 1), зокрема скоротилась кіль-
кість страхових компаній на 4%  або на 16 установ, кредитних установ на 7% 
або на 62 установи, натомість зросла кількість ломбардів на 18,7%, хоча їх  дія-
льність для економіки держави не визначається особливою важливістю.  

Таблиця 1  

 Динаміка фінансових установ  

Фінансові установи 2008р. 2009р. Темп зростання, % 

1.Страхові компанії 469 450 95,9 

2.Кредитні установи 

 з них 

- кредитні спілки 

- інші кредитні уста-
нови 

- юридичні особи пу-
блічного права 

878 

 

829 

 

20 

 

29 

816 

 

755 

 

32 

 

29 

92,9 

 

98,4 

 

160,0 

 

100,0 

3.Ломбарди 314 373 118,7 

4. Фінансові компанії 193 208 107,7 

5.Довірчі товариства 2 2 100,0 

6.Недержавні пенсій-
ні фонди 

109 109 100,0 

7.Адміністратори 
НПФ 

50 49 98,0 

8.Інші фінансові 
установи 

1 1 100,0 

Разом 2016 2008 99,6 

Загальною тенденцією на ринках фінансових послуг, як і в основних галу-
зях економіки, став спад темпів росту ділової активності на кінець року.  
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ  ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ  

З НАПРЯМУ “ОБЛІК  І  АУДИТ” 

Анотація. Запропонована наскрізна програма підготовки майбутніх фахі-
вців з обліку і аудиту в галузі використання сучасних комп’ютерних технологій.  

Ключові слова: навчальний процес, облік і аудит, комп’ютерні технології, 
програмне забезпечення. 

I. Вступ.  

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується активним проник-
ненням новітніх інформаційних технологій в усі сфери діяльності людини, що 
зумовлює необхідність всебічної інформатизації процесу підготовки майбутніх 
фахівців будь-якої галузі. Особливо це стосується фахівців з обліку і аудиту, 
оскільки в цій галузі активне використання комп’ютерної техніки та відповід-
ного програмного забезпечення давно вже стало запорукою успішної діяльності 
[1-3]. 

Питання комп’ютеризації обліку і аудиту досліджувалися в працях бага-
тьох вітчизняних та зарубіжних вчених, які розглядали загальні принципи і під-
ходи до проблеми [1-3]; аналізували конкретні програмні засоби [4-5] та мето-
дологію вирішення окремих завдань обліку за допомогою ПК [6-7].  В той же 
час методологічні проблеми підготовки майбутніх фахівців до роботи в умовах 
всебічної інформатизації обліку і аудиту потребують подальшого розвитку до-
сліджень, зокрема, в напрямку забезпечення ефективності та якості такої підго-
товки [8].  

II. Постановка задачі.  
Підготовка фахівців будь-якої галузі в вищих навчальних закладах України 

ведеться у відповідності з навчальними планами, погодженими з МОН України. 
План навчального процесу складається з нормативної та вибіркової частин, в 
кожній з яких виділяються цикли гуманітарної, природничо-наукової та загаль-
ноекономічної і професійної підготовки. Тільки нормативна частина плану міс-
тить 37 дисциплін. При вивченні різних дисциплін засоби комп’ютерної техніки 
використовуються в різній мірі, що зумовлюється як типовими програмами ди-
сциплін, так і традиційною методикою їх викладання, готовністю конкретних 
викладачів до використання новітніх технологій. Прагнення забезпечити непе-
рервність та ефективність підготовки студентів в напрямку використання інфо-
рмаційних технологій зумовлює необхідність створення наскрізної програми 
такої підготовки з виділенням типових форм і програмних засобів, оцінкою по-
трібного часу. 

-  423  -



Економіка: проблеми теорії та практики                             Випуск 265 

основні інструменти: грошова емісія, операції з державними цінними паперами 
на відкритому ринку, зміна норми обов'язкових резервів, маніпулювання облі-
ковою ставкою. 

ІV. Висновки.  

Проведене нами дослідження дає підстави зробити висновок, про те, що 
проблема державного регулювання економічного зростання України на сього-
дні є дуже актуальною й зумовлена необхідністю термінового впровадження на 
державному рівні низки заходів для стабілізації підприємницького середовища, 
правового поля тощо. В умовах глобалізації потреба в державному регулюванні 
лише посилюється, а його методи вдосконалюються.  

В умовах глобальної економіки в рамках однієї країни неможливо ефекти-
вно вирішити зростаючі соціально-економічні проблеми, з цих позицій  міжде-
ржавне регулювання є механізмом згладжування економічних криз,  забезпе-
чення сталого економічного зростання, а також гарантування успішного вирі-
шення соціальних проблем. 
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Обсяги основних наданих послуг, портфель договорів протягом року збе-
рігали спадаючу динаміку.   

Розмір активів фінансових установ на кінець 2009 року у порівнянні до 
2008 року залишається майже незмінним зважаючи на негативні наслідки фі-
нансової кризи і склав 61,0 млрд.грн.  

Так, станом на 31.12.2009 найбільшу частку становлять активи страховиків 
(69%), активи кредитних установ (19,4%) та фінансових компаній (сукупно 
9,2%). [4] 

Таким чином, зниження показників діяльності у цих сферах найбільше по-
значиться на загальних показниках ринку небанківських фінансових послуг.  

Таблиця 2 

Обсяги фінансових послуг  

Види  установ 
2008р. 

(млн.грн) 

2009р. 

(млн.грн) 

Темп зростання, 

 % 

Страхові компа-

нії  
-надходження 
страхових премій  

 

 

24 008,6 

 

 

20 442,1 

 

 

85,1 

Кредитні спілки  

- видані кредити  

- внески на депо-
зитні рахунки  

 

5 572,8 

3 951,1 

 

3 909,1 

2 959,3 

 

70,1 

74,9 

Фінансові компа-

нії  
- обсяг послуг  

 

1 796,0 

 

1 753,7 

 

97,6 

Інші кредитні 
установи  

- видані кредити  

 

 

2 901,0 

 

 

1 805,4 

 

 

62,2 

Недержавні пен-

сійні фонди  

- пенсійні внески  

 

 

582,9 

 

 

754,6 

 

 

129,4 

Ломбарди  

- видані кредити 
під заставу  

 

 

2 126,0 

 

 

3 505,0 

 

 

164,9 

Аналіз річних обсягів наданих послуг за видами фінансових установ (таб-
лиця 2) показав, що зменшились надані послуги страховими компаніями на 
15%, зменшились видані кредити кредитними спілками на 30%, іншими креди-
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В системе международных экономических отношений наряду с товарными 
рынками функционируют мировой финансовый рынок, международный рынок 
труда, мировой информационный рынок, международная валютно-финансовая 
система. 

Движение капитала, иностранные инвестиции, долгосрочные междуна-
родные, государственные кредиты придают мировой финансовой системе, за-
вершенный вид.  

Страновые различия в обеспеченности трудовыми ресурсами, в возможно-
стях и условиях занятости населения определяют возникновение и развитие 
межгосударственных потоков рабочей силы, что обусловливает формирование 
международного рынка труда.  

Возрастание роли информационного обеспечения, интеллектуальной соб-
ственности, широкое внедрение системы патентования, лицензирование изо-
бретений и открытий, межгосударственные соглашения по защите автор-
ских прав создают предпосылки для развития мирового информационного 
рынка. 

Таким образом, МЭО являются мирохозяйственными отношениями ры-
ночного типа, выступающими как особый фактор международной экономиче-
ской интеграции. 

Международная экономическая интеграция (МЭИ) - процесс хозяйствен-
ного и политического объединения стран на основе развития глубоких устойчи-
вых взаимосвязей и разделения труда между отдельными национальными хо-
зяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных 
сферах. 

Таким образом, мировые хозяйственные отношения, проявляющиеся в ин-
тернационализации производства и интеграции, приводят к усилению взаимо-
связи отдельных национальных экономик, формированию целостности мирово-
го хозяйства. 

В основе предпосылок и движущих сил глобализации мировой экономики 
лежит ряд факторов, относящихся к ведущим сферам современной жизни: 

Экономический фактор. Огромная концентрация и централизация капита-
ла, рост крупных корпораций. 

Политический фактор. Государственные границы постепенно утрачивают 
свое значение, становятся все более прозрачными, дают все больше возможно-
стей для свободы передвижения всех видов ресурсов. 

Международный  фактор. Динамика глобализации связывается с датами 
крупных международных событий. Так, называют три вехи, стимулировавшие 
процессы глобализации.  

Это, прежде всего, конференция Европейских сообществ в Люксембурге в 
1985г., которая приняла Европейский акт (вступил в силу в 1987г.), провозгла-
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сивший свободы в международном движении товаров, людей, услуг и капитала. 
Далее, это конференция Генерального соглашения о тарифах и торговле 

(ГАТТ) в Пунта дель Эсте в 1986г., открывшая Уругвайский раунд переговоров 
(главным образом о снижении тарифов и других ограничений в торговле), кото-
рый продолжался восемь лет. 

И, наконец, это воссоединение Германии, ликвидация СЭВ и Варшавского 
пакта. 

Технический фактор. Средства транспорта и связи создают невиданные 
прежде возможности для быстрого распространения идей, товаров, финансовых 
ресурсов. 

Общественный фактор. Ослабление роли традиций, социальных связей и 
обычаев способствует мобильности людей в географическом, духовном и эмо-
циональном смысле. 

Либерализация, дерегулирование рынков товаров и капитала усилили тен-
денцию к интернационализации экономической деятельности. 

Современные процессы глобализации развертываются, прежде всего, меж-
ду промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь захватывают 
нынешние развивающиеся страны (в прошлом в большинстве своем колониаль-
ные владения). 

Главной формой интернационализации хозяйственной жизни длительное 
время была международная торговля, а точнее, торговля между метрополиями и 
колониями в виде обмена готовых изделий на колониальные аграрно-сырьевые 
товары. Основные направления и товарный состав международной торгов-
ли существенно изменились: преобладающее место занял товарооборот между 
самими развитыми странами, а его товарное наполнение составляют ма-
шины, оборудование, наукоемкие, высокотехнологические предметы и другие 
готовые изделия. По своему содержанию это преимущественно не межотрас-
левая, а внутриотраслевая торговля, основанная на внутриотраслевой специа-
лизации отдельных стран. 

Основой глобализации стала интернационализация не обмена, а про-
изводства, институциональной формой которой выступают транснациональные 
корпорации (ТНК), стремительно развивающиеся в последние десятилетия.  

Совершенно новое явление, характерное для современных процессов гло-
бализации, - становление и прогрессирующий рост финансовых рынков (ва-
лютных, фондовых, кредитных), оказывающих громадное влияние на всю сферу 
производства и торговли в мировой экономике. 

Процессы глобализации по своему значению и последствиям не ог-
раничиваются лишь экономической сферой. Они воздействуют и на другие 
стороны человеческого общества: культуру, мораль, жизненные ценности, 
искусство, политические и социальные представления и установки миллионов 
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тними установами на 38%, натомість спостерігається збільшення виданих кре-
дитів під заставу ломбардами майже на 65% та на 29%, збільшились внески до 
недержавних пенсійних фондів. Така ситуація є наслідком світової фінансової 
кризи . 

Загальними негативними тенденціями 2009 року, що позначилися на роз-
витку фінансових посередників, були:   

• відтік портфельних інвестицій з українського фондового ринку;   

• обмеженість доступу до зовнішніх та внутрішніх кредитних ресур-
сів;   

• суттєве скорочення попиту на світових ринках на продукцію україн-
ського експорту, що загрожує скороченням виробництва, доходів 
громадян та зайнятості населення;    

• стагнація фондового ринку;  

• збільшення ризиків, пов'язаних з інвестуванням активів фінансових 
установ, та неповернення наданих позик (кредитів);    

• зменшення довіри населення до фінансових установ взагалі та  валю-
тно-курсова нестабільність;    

• відсутність достатніх механізмів захисту споживачів фінансових по-
слуг у разі затягування або відмови фінансовою установою виконан-
ня своїх зобов'язань за укладеними договорами.  

ІV. Висновки.  

Отже, світова фінансова криза та нестабільність вітчизняної економіки 
призвели до того, що  зменшилась кількість фінансових посередників та обсяги 
наданих ними фінансових послуг, що є негативним явищем для конкурентосп-
роможності національної економіки в умовах поступової інтеграції українсько-
го ринку в єдиний ринок фінансових послуг ЄС.  

З огляду на світові тенденції глобалізації та євроінтеграції можна визначи-
ти такі цілі й завдання подальшого ровитку фінансових посередників в Україні: 

 - зростання конкурентоспроможності фінансових посередників за рахунок 
підвищення рівня прозорості, капіталізації та ліквідності наданих фінансових 
послуг в результаті залучення дрібних інвесторів та забезпечення захисту їхніх 
інвестицій, розширення спектру фінансових інструментів; 

- підвищення рівня поінформованості громадян про можливі напрями інве-
стування  заощаджень на ринках фінансових послуг; 

- підвищення рівня наданих фінансових послуг професійними учасниками 
ринків;  

- формування сприятливого податкового клімату для учасників ринку із 
метою збільшення обсягів інвестицій; 
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Розподіл регулюючих функцій і розмежування повноважень між націона-
льним і міждержавним рівнями регулювання, також як і масштаби державного 
втручання в економіку кожної країни, співвідношення адміністративних та еко-
номічних методів регулювання  у всіх країнах світу не були постійними, раз і 
назавжди визначеними.  

Державне регулювання на різних  рівнях з плином часу зазнавало певних 
змін. 

У глобальних умовах державне регулювання економічного зростання в 
Україні має здійснюватися за допомогою інструментів фіскальної, бюджетної, 
податкової, грошово-кредитної та інших напрямів державної економічної полі-
тики. 

Інструментами фіскальної політики є державні закупівлі, що характеризу-
ють бюджетні видатки, і податки, які визначають бюджетні доходи.  

У межах бюджетної політики держава здійснює пряме фінансування уста-
нов сектору загального державного управління, фінансування інвестиційних 
програм, обслуговування державного боргу.  

Бюджетна політика України постійно перебуває в центрі уваги науковців, 
економістів, політиків, інших фахівців, що зумовлено її вагомим місцем серед 
інструментів економічної політики в умовах голбалізації. У бюджетній політиці 
найяскравіше виявляються інтереси різних верств суспільства.  

Державні фінанси істотно впливають на реальну економіку та її зростання, 
тому динаміка основних макроекономічних показників може виступати одним 
із критеріїв успішності того або іншого варіанта бюджетної політики.  

Крім того, слід відзначити, одним з вагомих критеріїв бюджетної політики 
є законодавча база, формування якої в Україні відбувається нерівномірно, що 
зумовлено унікальністю трансформаційного періоду. 

Головною метою державних органів влади, відповідно до чинного законо-
давства, є фінансова підтримка місцевого самоврядування, участь у формуванні 
доходів місцевих бюджетів, здійснення контролю за законними, доцільними, 
економічними, ефективними витратами коштів і належним їх обміном.  

Держава повинна гарантувати органам місцевого самоврядування дохідну 
базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 
соціальних потреб. 

Податкова політика застосовується для поповнення державних фінансових 
ресурсів, а також для стимулювання економічного зростання, науково-
технічного прогресу, здійснення структурних перетворень, підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняних виробників на світовому ринку товарів та по-
слуг. 

Грошово-кредитна політика здійснюється з метою впливу на грошову про-
позицію, для досягнення якої Національний банк України використовує такі 
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Протягом більшої частини ХХ століття від державних органів влади 
суб’єкти господарювання очікували збільшення витрат і більш активного втру-
чання в економіку. Однак багато економістів, не заперечуючи активної ролі 
держави, вважають, що її масштаби мають бути мінімальними, а її втручання в 
економіку гранично обмеженим. 

Органи державної влади покликані відігравати активну роль у регулюванні 
економічних процесів, у забезпеченні стабільного економічного зростання, не-
обхідного для економічної безпеки країни, вживанні заходів з соціального захи-
сту населення і його соціального забезпечення.  

Політика економічного зростання — це діяльність держави, яка спрямова-
на на забезпечення зростання обсягу виробництва за умов збільшення потен-
ційного ВВП та підтримання помірної інфляції.  

Державне регулювання економічного зростання має дві складові:  

• перша – це стимулювання сукупної пропозиції шляхом збільшення 
потенційного ВВП на основі залучення в економічний обіг більшої 
кількості ресурсів, забезпечення науково-технічного та технологіч-
ного прогресу;  

• друга – утримання темпів зростання сукупного попиту, що адекватні 
темпам зростання сукупної пропозиції і потенційного ВВП, бо від 
того, наскільки збігаються зазначені темпи, залежить рівень інфляції. 

У розвиненій ринковій системі держава покликана забезпечувати інсти-
туційно-правову структуру економіки та усувати недоліки ринку. З цієї позиції 
необхідно зосередити зусилля держави на вирішенні таких пріоритетних фун-
даментальних проблем: 

 вироблення реалістичної економічної політики; 

 підтримка розвитку освіти, охорони здоров’я, а також галузей націона-
льної економіки у період реструктуризації; 

 забезпечення макроекономічної стабільності; 
 забезпечення законності і підтримка правопорядку; 

 забезпечення захисту навколишнього середовища [3, c. 74]. 

Проте, заходи державного регулювання розвиваються в міру ускладнення 
процесів економічного розвитку та під впливом змін характеру взаємодії між 
національною економікою та глобальним середовищем.  

Якщо раніше державне регулювання було виключно атрибутом національ-
ної економіки, то сьогодні необхідно звернути увагу про виникнення міждер-
жавного регулювання, що здійснюється за участі міждержавних економічних 
організацій. Глобальна економіка регулюється за пріоритету економічних, а не 
адміністративних методів. 
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-  удосконалення державного нормативно-правового регулювання на ринку 
фінансових послуг. 

Виконання зазначених завдань дасть змогу створити надійну основу  для 
ефективного і конкурентоспроможного функціонування фінансових посередни-
ків, які зможуть стати механізмом залучення фінансових ресурсів у розвиток 
національної економіки і відіграватимуть важливу роль у забезпеченні еконо-
мічного розвитку  України. 
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людей. В системе глобализированной экономики под эгидой ТНК находятся и 
средства массовой информации: телевидение, возможности которого с 
появлением спутниковой связи безгранично расширились, издательская 
деятельность, кино- и видеопроизводство и многое другое, даже спорт. 

Еще одно новое существенное обстоятельство. Глобализация сегодня со-
провождается другим, в известном смысле аналогичным по своему содержа-
нию, но противоречащим ей процессом, а именно: регионализацией экономи-
ческой деятельности - глобализацией в ограниченных масштабах, охватываю-
щей группу стран, создающих объединения, в которых происходят большая 
или меньшая либерализация торговли, движение капитала и людей в рамках 
соответствующей интеграционной группировки. 

Глобализация экономической деятельности развертывается в основном на 
двух уровнях: микро- и макроэкономическом. 

На микроэкономическом уровне происходит общая стратегическая ориен-
тация компаний, всемирная по своему характеру - будь то ориентация на рынки 
сбыта по всему миру или на такие же источники снабжения, а так же на разме-
щение производства в разных странах.  

Так складывается фундамент глобализации, и по мере развития этого 
процесса он нуждается в поддержке государственной власти, ее макро-
экономической политики. Если главный источник и генератор глобализации за-
ключается во всемирно ориентированной стратегии на уровне отдельных 
фирм и компаний, то на общенациональном уровне отражаются макроэконо-
мические последствия этого процесса, которые, в свою очередь, вызывают те 
или иные политические реакции, поддерживающие эту тенденцию или тор-
мозящие ее. Главное содержание этой поддержки в государственной внешне-
экономической политике заключается в понятии "либерализация". 

Глобализация экономической деятельности настоятельно требует ее ли-
берализации, то есть сокращения или устранения ограничений на путях меж-
дународных финансовых операций.  

Именно это и происходит на протяжении последних десятилетий, и этим, 
прежде всего, занималось межправительственное Генеральное соглашение о 
тарифах и торговле, а с 1995г. продолжает заниматься его преемница - Все-
мирная торговая организация (ВТО). От общего уровня открытости мировой 
экономики, от степени ее либерализации во многом зависит и дальнейший про-
гресс в области глобализации. 

Поэтому глобализация и либерализация - две стороны одного и того же 
процесса, и противоречия между ними отражают неизбежные внутренние 
противоречия этого процесса, где сталкиваются интересы разных эко-
номических, политических и социальных сил, интересы различных сфер хо-
зяйства, промышленных и финансовых групп и компаний, отраслей и стран.  
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Отсюда и непрекращающиеся дискуссии по поводу того, что несет с со-
бой глобализация, - положительные или отрицательные последствия, а если и 
то и другое, то какие моменты все же преобладают и что это, в конечном счете, 
- благо или зло? 

Экономическая глобализация тесно связана и с другими глобальными про-
блемами современности, в частности, с охраной окружающей среды и стреми-
тельным ростом населения всей планеты. 

Процессы глобализации мировой экономики постепенно охватывают все 
сферы общественной жизни стран: производство (в форме транснациональных 
компаний), торговлю, включая фондовые и инвестиционные рынки. Эти про-
цессы определяются тремя основными факторами: 

• отход от государственного регулирования в пользу рыночных механиз-
мов; 

• преодоление национальных границ в ходе интеграции отдельных эконо-
мики; 

• развитие информационных технологий. 

В этих условиях естественно изменяется и роль государства, поскольку в 
результате международной конкуренции существенным образом ограничи-
ваются (за счет вынужденной открытости экономики) возможности для госу-
дарственного произвола при усилении контроля за денежной и фискальной 
политикой не только со стороны международных организаций, но и со сто-
роны финансовых рынков. Эффективность государства, по мнению спе-
циалистов, должна проявляться в таких сферах, как развитие образования, 
здравоохранения, уменьшение социального неравенства. При этом оно должно 
рассматриваться не как непосредственный участник экономического роста, а 
как гарант: 

• основ законности; 

• стабильности политической и макроэкономической обстановки; 

• социального обеспечения и образования; 

• защиты окружающей среды. 

Выводы.  

В современной мировой экономике действуют две основные тенденции: 

• Усиление целостности мирового хозяйства, его глобализация, что вызвано 
развитием экономических связей между странами, либерализацией торговли, 
созданием современных систем коммуникации и информации, мировых 
технических стандартов и норм. 

• Экономическое сближение и взаимодействие стран на региональном 
уровне, формирование крупных региональных интеграционных структур, раз-
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ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В статье предлагается развитие теоретических основ и предоставление 
практических рекомендаций по внедрению системы контроллинга на предпри-

ятиях машиностроительной промышленности Украины. Рассмотрены причи-

ны необходимости использования системы контроллинга на современных про-

мышленных предприятиях, обосновано эффективное размещение службы кон-

троллинга в организационной структуре управления.  
Ключевые слова: контроллинг, внедрение, иерархия управления пред-

приятием. 

I. Введение.  
Создавая предпосылки полной экономической самостоятельности, рынок 

выдвигает жесткие финансовые и экономические требования, объективность 
которых ориентирует предприятия на эффективную деятельность.  

Стремление к достижению высоких успехов и признания на рынке ведет к 
внедрению передовых, прогрессивных методов работы, созданию новой  дейст-
венной системы внутреннего учета и отчетности,  качественному перевороту в 
структурах и рычагах контроля, возрастанию роли управления.  

Рассматривая машиностроение как основную неизменную составляющую 
промышленности Украины, необходимо отметить, что, завершая двадцатилет-
ний период адаптации к рыночной среде, машиностроительные предприятия до 
сих пор сохраняют определенную традиционность в подходах к управлению.  

Сохранившаяся линейно-функциональная организационная структура 
управления ориентирована только на оценку результатов деятельности отдель-
ных единиц бизнеса (центров ответственности), а не на удержание и развитие 
конкурентных преимуществ, и эффективный жесткий контроль над издержка-
ми. Об этом свидетельствует то, что 49,1 % предприятий машиностроения Ук-

раины закончили первое полугодие 2010 г. с убытком в 1 968 млрд грн. [1]. 

На сегодняшний день стоит острая потребность во внедрении такой систе-
мы управления предприятий машиностроительной отрасли, которая была бы  
ориентирована не только на учет, нормирование, анализ, планирование и кон-
троль текущих дел, но и на достижение глобальных стратегических целей в бу-
дущем и эффективное своевременное принятие оптимальных управленческих  
решений.  
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ІІ. Постановка завдання.  

Метою статті є з’ясувати основні теоретичні аспекти державного регулю-
вання в контексті європейської інтеграції та  проаналізувати інструменти дер-
жавного регулювання економічного зростання в глобальних умовах. 

ІІІ. Результати.  

Глибокі перетворення в усіх сферах суспільного життя, подальша демокра-
тизація суспільства, національне відродження України зумовили необхідність 
докорінного перегляду підходів до державного регулювання. 

Побудова незалежної демократичної держави та світові інтеграційні про-
цеси вимагають створення якісно нової системи державного регулювання, із 
урахуванням як реалій сучасного життя і перспектив соціально-економічного 
розвитку, так і досвіду державного регулювання розвинутих країн світу та віт-
чизняний історичний досвід. Завдання виняткової ваги для України – безумовне 
забезпечення курсу європейської та євроатлантичної інтеграції, утвердження і 
наповнення реальним змістом статусу України як регіонального лідера [1 с.67].   

Проведення аналізу наукових досліджень в контексті світової інтеграції 
України в галузі державного регулювання дають можливість перш за все орга-
нам державної влади отримати відповідь на гострі питання суспільства про міс-
це і роль держави у глобальних процесах інтеграції. 

Говорячи про глобальну економіку як про процес зростання взаємозв'язку і 
взаємозалежності економічних систем різних країн, слід звертати увагу на вза-
ємопроникнення товарів і технологій, фінансових та інформаційних потоків. На 
наш погляд, в першу чергу в основі глобалізацій цих процесів лежить інтегра-
ція сфери матеріального виробництва, а не сфери фінансового розподілу. Тому 
саме, інтернаціоналізація виробництва та міжнародний поділ праці викликали 
необхідність залучення   національної економіки до світової економічної сис-
теми – як частини єдиної глобальної економіки. 

Глобальна економіка, з одного боку, є системою, здатної до саморегулю-
вання, проте з іншого, піддається активному державному  регулюванню.  

Оскільки, наявність недоліків ринкового саморегулювання зумовлюють 
необхідність державного регулювання економіки. Держава через свою особли-
ву роль у суспільстві за всіх часів більшою чи меншою мірою втручалась в еко-
номічні процеси. 

Саме тому, у сучасних умовах розвитку спостерігається підвищення нау-
кового інтересу до державного регулювання. Зміни у міжнародній економіці, 
що відбуваються за останні десятиліття, змусили науковців активізувати процес 
переосмислення ролі держави в економічному розвитку країни.  

Слід з’ясувати, яким чином загальні тенденції зміни ролі і місця держави в 
економічній системі можуть вплинути на процеси, які відбуваються сьогодні в 
нашій країні.  
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В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ 

В даній статті обґрунтована  необхідність державного регулювання еко-

номічного зростання в умовах глобалізації. Визначені основні інструменти 

державного регулювання економічного зростання на національному рівні в гло-

бальних умовах. 
Ключові слова: державне регулювання, глобальна економіка, європейська 

інтеграція, економічне зростання, інструменти державного регулювання.  

І. Вступ.  

Зростаюча економічна взаємозалежність країн всього світу в результаті на-
рощення обсягу і різноманітності транскордонних переміщень товарів, послуг 
та міжнародних потоків капіталу, визначається фахівцями, як  глобалізація. 
Глобалізація розглядається, як результат інтеграційних процесів, що відбували-
ся протягом усього останнього століття. Сьогодні всім зрозуміло, що жодну 
країну світу не оминуть процеси глобалізації. В умовах європейської інтеграції 
України та глобалізації світової економіки ключовим питанням є пошук нових 
підходів, інструментів, методів, форм державного регулювання економічних 
процесів.  

Питання, щодо можливості та необхідності економічного розвитку нашої 
країни актуалізувалася в останні роки у зв'язку з пошуком нової моделі еконо-
мічного зростання, яка мала б бути адекватної сучасному стану економічної си-
стеми країни і найбільш значимим викликам зовнішнього середовища. Пробле-
ма вибору заходів державного регулювання та моделі національного економіч-
ного зростання детально досліджено у працях українських та зарубіжних вче-
них як Л.Антонюк, Б.Баласси, О.Білоруса, І.Бураковського, Р.Вернона, О. Вла-
сюка, О. Гаврилюка, А. Гальчинського, В. Гейця, Б. Губського, Дж. Даннінга, 
Д. Деніелса, Дж. Кейнса, О. Киреєва, Ю. Козака, Я. Корнаї, Д. Лук’яненка, З. 
Луцишин, Ю. Макогона, О. Мозгового, Б. Панасюка, Є. Панченка, Ю. Пахомо-
ва, О.Плотнікова, М.Портера, А.Поручника, Л.Радеби, П.Робсона, О.Рогача, 
В.Рокочої, В.Ростоу, А.Рум’янцева, А.Ругмана, Ф.Рута, П.Самуельсона, В. Сі-
денка, С.Соколенка, Дж.Сороса, Дж.Стигліця, П.Тодаро, Т.Циганкової, В. Чу-
жикова, І.Школи, Й.Шумпетера, А.Філіпенка. 

Однак, відсутність досліджень і розробок існуючої наукової бази, а голо-
вним чином узагальнених праць присвячених питанням розвитку системи дер-
жавного регулювання в контексті адаптації його до світових стандартів стало 
головним аргументом при визначення мети дослідження. 
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Такой системой, на наш взгляд, является система контроллинга. 
На  современном  этапе  многие ученые  уделяют  большое  внимание  ис-

следованию  сущности  контроллинга, среди зарубежных авторов можно выде-
лить М. Блауга, Д. Норта, Д. Хэйя [2] и др.  

В их работах подробно характеризуется теория и практика контроллинга, 
основные подходы к его изучению и институциональные аспекты, однако их 
исследования опираются на национальный опыт, который существенно разли-
чается в разных странах.  

Это накладывает отпечаток  на  теоретические подходы к  построению 
системы контроллинга  и  применяемый практический  инструментарий.  

В  то  же  время  все  ученые  высоко оценивают возможности и перспек-
тивы контроллинга.   

Контроллинг как один  из  наиболее  эффективных  управленческих  инст-
рументов  современности изучали такие украинские ученые как Пушкарь М. С. 

[8], Цигилик И. И., Шепитко Г. Ф., Карминский А. М. [3], Мищенко В.А. и 
др. 

Отмечая многообразие подходов к раскрытию различных сторон, иссле-
дуемой в статье тематики, следует отметить, что разработанные учеными моде-
ли внедрения системы контроллинга в готовом виде сложно использовать для 
предприятий машиностроения.  

Они нуждаются в разработке теоретических и практических рекомендаций 
в целях совершенствования системы принятия управленческих решений. 

II. Постановка задачи.  

Поставленная проблема, недостаточный уровень ее освещения и решения в 
экономической литературе определили такую цель исследования: развитие 
теоретических основ и разработка практических рекомендаций по формирова-
нию эффективной системы контроллинга на предприятиях машиностроения. 

Для достижения цели определены следующие задачи:  

• выявить роль  контроллинга на современном этапе развития 
национальной экономики;   

• обосновать необходимость применения системы контроллинга на 
всех уровнях хозяйствования;  

• систематизировать варианты встраивания системы контроллинга в 
иерархию управления предприятием;  

• осуществить декомпозицию процесса участия контроллинга в 
управлении предприятием и предложить собственную структурно-
логическую модель ее внедрения. 

 

-  471  -

Економіка: проблеми теорії та практики                             Випуск 265 

Лобко О.Б.  

СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНСТИТУ- 
ЦІЙНОГО ФАКТОРУ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ..............581 

Медвідь В.Ю.  

СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ РОЛЬ  
В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ..........................................589 

Гаркавий В.В.  

СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІД- 
ПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇНАХ ..............................595 

Стелюк Б.Б., Морозов Ю.Д.  

ОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ .....................................................................................................600 

Метеленко Н.Г.  

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ  
НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ........................................................605 

Буц Ю.В., Ткаченко Т.О.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ 
ЕКСКАВАТОРНИХ БРИГАД ...............................................................................631 

Кравцова А.Д., Яремчук І.О.  

ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА АУДИТОРА ...................................................................640 

Ткачик Ф.П.  

АЛГОРИТМ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕС- 
ТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ .........................................................................................646 

Куц Л.Л., Вашків О.П.  

ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ У ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ПІД- 
ПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ...................................................652 

Кулєшова І.П.  

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ – ЯК ОБ`ЄКТ СТРАТЕГІЧ- 
НОГО ПЛАНУВАННЯ ..........................................................................................665 

Пащук Л.В.  

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО  
АПАРАТУ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ........................................................................................673 

Мірошник М.В.  

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ ЯК  
ІНТЕГРОВАНОЇ ФУНКЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ .......................680 

Випуск 265                             Економіка: проблеми теорії та практики  

вивающихся в направлении создания относительно самостоятельных центров 
мирового хозяйства. 

Глобализация несет с собой не только преимущества, такие как обострение 
международной конкуренции, экономия на масштабах производства, повыше-
нию 
производительности труда в результате рационализации производства на 
глобальном уровне и распространения передовой технологии, а также кон-
курентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом 
масштабе, она чревата негативными последствиями или потенциальными 
проблемами. 

Литература: 
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2003.-№7. С.19-28. 

2. Белоус О. Императивы стратегии развития Украины в условиях глобали-
зации / О.Белоус // Экономика Украины- 2001.№11. С.4–13; С.28–30 
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ПЕРСПЕКТИВИ РЕГІОНАЛЬНОГО АСПЕКТУ УКРАЇНСЬКОГО СПІВ-

РОБІТНИЦТВА З ФЕДЕРАТИВНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ НІМЕЧЧИНА 

Аннотація. У статті на базі статистичних даних головного управління 
статистики в Житомирській області проведено комплексний аналіз регіональ-
ного аспекту українського співробітництва з Федеративною Республікою Ні-
меччина, визначено стримуючі чинники та подальші перспективи розвитку та-

кого співробітництва. 

Ключові слова: експорт, імпорт, регіон, зовнішнє співробітництво. 

І. Вступ.  

Явище глобалізації, як власне і глобалізаційні процеси, сприймаються сьо-
годні як синонім розвитку світового співтовариства. Посилення взаємопроник-
ності та взаємозалежності сучасних політичних, економічних та культурних 
процесів, започаткування значущих передумов для набуття основними сферами 
міждержавної взаємодії ознак гомогенності, погіршення національної та тери-
торіальної самоідентифікації призвели до виникнення компенсуючого фактору 
у вигляді процесів регіоналізації.  

Явище регіоналізму можна розцінювати як реакцію суспільства, повязану 
зі зміщенням акцентів державного розвитку на забезпечення добробуту та гар-
монійного розвитку людини та місцевої громади.  

Незважаючи на те, що сприяння розвитку окремих регіонів уже давно 
ввійшло у практику найбільш успішних країн світу, усвідомлення важливості 
регіональної активності в Україні і досі залишається недостатнім.  

ЇЇ позиція як повноправного та гідного учасника світової спільноти вима-
гає перегляду існуючої практики регіонального розвитку та врахування інозем-
ного досвіду для розробки та впровадження більше ефективної його моделі. 

Еволюція явища регіональної політики, особливості її розробки та реаліза-
ції досліджувались у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема Авіло-
вої А.В. [1], Букової І.А. [2], Булановської Т.А. [1], Бурнаєвої Є.М. [1], Вітков-
ського О.В. [3], Волкова А.М. [1], Зімакова А.В. [1], Кузнецова А.В. [1], Семьо-
нової Н.М. [4], Трофімової О.Є. [1], Туровського Р.Ф. [5], Хесина Є.С. [1], Чет-
верикової А.С. [1], Щедріна А.В. [1] тощо.  

Аспекти регіонального розвитку та його ефективності в Україні вивчали 
Варналій З.С. [7], Макогон Ю. [8], Михальнюк Т. [9], Мокій А.І. [7], Новікова 
О.Ф. [7], Романюк С.А. [7], Санжаровський І. [9], Соловйов В.П. [10], Фліссак І. 
[11], Чужиков В.І. [7]. Однак питання вивчення моделі здійснення міжнародної 
співпраці регіонів України, дослідження та вдосконалення її ефективності і досі 
залишається відкритим. 
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III. Результаты.  

Контроллинг как инструмент управленческого процесса находится на пе-
ресечении учета, информационного обеспечения, контроля и координации и за-
нимает особое место в управлении предприятием: он связывает воедино все 
функции, интегрирует и координирует их, причем не подменяет собой управле-
ние предприятием, а лишь переводит его на качественно новый уровень.  

Он является своеобразным механизмом саморегулирования, обеспечи-
вающим обратную связь в контуре управления.  

Его основная задача – нацеливать систему управления предприятием на 
достижение поставленных целей.  

Поэтому контроллинг является сложной конструкцией, объединяющей в 
себе столь разные элементы, как установление целей, планирование, учет, кон-
троль, анализ, управление информационными потоками и выработку рекомен-
даций для принятия управленческих решений.  

Вследствие своей интегрированности контроллинг обеспечивает целост-
ный взгляд на деятельность предприятия в прошлом, настоящем и будущем, 
комплексный подход к выявлению и решению встающих перед современным 

предприятием проблем [5]. 

 Учитывая вышеизложенное, и научные труды [3, 4, 5],  выделим основные 
причины необходимости внедрения на украинских машиностроительных пред-
приятиях новой системы управления с использованием системы контроллинга:  

- повышение нестабильности как внешней, так и внутренней среды; 

- необходимость в непрерывном отслеживании изменений;  

-  повышение гибкости и надежности функционирования предприятий;  

- усложнение систем управления предприятием требует механизма коор-
динации внутри системы управления и построения специальной системы ин-
формационного обеспечения управления; 

-  недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала;  
- низкая оперативность получения фактической информации о текущей 

деятельно филиалов и компаний в целом; 

- устаревшие методы планирования, калькуляции, учета  и анализа, не по-
зволяющие  обеспечить менеджмент необходимой релевантной информацией 
для  принятия обоснованных решений; 

- отсутствие согласованности или несбалансированность целей отдельных 
подразделений в рамках всего предприятия; 

 - дублирование или отсутствие некоторых функций, наличие конфликт-
ных ситуаций при их выполнении. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень.  

Бухгалтерський облік інвестиційної нерухомості потребує удосконалення в 
методико-організаційних аспектах, а також узгодженості законодавчо-норма-
тивних документів.  

Тому, запропоновані удосконалення бухгалтерського обліку інвестиційної 
нерухомості дозволять гармонізувати вітчизняний бухгалтерський облік і зме-
ншити невідповідності та проблемні питання обліку інвестиційної нерухомості. 

Література: 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 “Фінансові витрати”, 
затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 
року № 415. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 “Інвестиційна неру-
хомість”, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 2 ли-
пня 2007 року № 779. 
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6. Міронова О. І. Інвестиційна нерухомість та фінансові витрати: спів ста-
вність окремих норм П(С)БО 31 “Фінансові витрати” і П(С)БО 32 “Інве-
стиційна нерухомість” // Вісник Житомирського державного технологі-
чного університету: економічні науки. − 2009. − № 1(51) − С. 74 − 78. 
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Тому, для узгодження із міжнародними стандартами фінансової звітності у 
П(С)БО 32 бажано внести таку норму. 

Визнання інвестиційної нерухомості варто припиняти при вибутті або ви-
лученні інвестиційної нерухомості, коли не очікується жодних економічних ви-
гід від її використання, що визначено у п. 66 МСБО 40. Натомість, згідно з п. 30 
П(С)БО 32 визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті 
об’єкта інвестиційної нерухомості внаслідок продажу, передачі до статутного 
капіталу, при невідповідності критеріям визнання активу з інших підстав, при 
переведенні з інвестиційної нерухомості до операційної. Тобто інших підстав 
не зазначено. У П(С)БО не підкреслено умови припинення визнання інвести-
ційної нерухомості, коли від неї не очікується жодних економічних вигід. Тому 
у п. 30 рекомендується включити таку умову [4, с. 280]. 

Варто зазначити, що вітчизняні П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість” і 
П(С)БО 31 “Фінансові витрати” мають певні протиріччя. Зокрема, у додатку до 
П(С)БО 31 [1] зазначено, що кваліфікаційним активом може бути інвестиційна 
нерухомість, а саме будівлі, які потребують добудови, реконструкції, реставра-
ції та іншого поліпшення. Однак, відповідно до пп. 5.4, нерухомість, що пере-
буває в процесі будівництва або поліпшення з метою її використання у майбут-
ньому як інвестиційна нерухомість не може розглядатись як інвестиційна неру-
хомість [6, c. 75].  

Якщо аналізувати таку ж норму у МСБО 40, то відповідно до п. 10 не є ін-
вестиційною нерухомістю нерухомість, що перебуває в процесі будівництва чи 
поліпшення для майбутнього використання як інвестиційної нерухомості. 
МСБО 16 “Основні засоби” застосовується для такої нерухомості доти, поки 
будівництво або поліпшення не завершаться, після чого така власність стає ін-
вестиційною нерухомістю та до неї застосовується цей Стандарт.  

Але варто відзначити, що, згідно з п. 58 МСБО 40, якщо суб’єкт господа-
рювання починає повторно поліпшувати існуючу інвестиційну нерухомість для 
продовження її майбутнього використання як інвестиційної нерухомості, то не-
рухомість залишається інвестиційною нерухомістю і не підлягає перекласифі-
кації в нерухомість, зайняту власником.  

Тому, як у П(С)БО 32, так й у П(С)БО 31 слід конкретизувати інвестиційну 
нерухомість, яку слід вважати кваліфікаційним активом, тобто визначити необ-
хідність впровадження норми щодо повторного поліпшення інвестиційної не-
рухомості. 

Слід відзначити, що на сьогодні відсутні рекомендації з обліку інвестицій-
ної нерухомості. Тому пропонується у Методичних рекомендаціях з бухгалтер-
ського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 30 вересня 2003 року № 561, навести приклади відображення опе-
рацій із інвестиційною нерухомістю на рахунках бухгалтерського обліку, а та-
кож організацію документального оформлення таких операцій. 
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Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что контрол-
линг содействует оптимизации организационно-функциональной  структуры  
предприятия, определяя функциональное назначение и вертикально-горизон-
тальные связи основных структурных подразделений, участвующих в бизнесе.  

В рамках этого процесса совершенствуется схема  управления  и  распре-
деления  функций  между  службами  подразделений. 

 Следует отметить, что при создании службы контроллинга на промыш-
ленных предприятиях, необходимо учитывать следующие требования:  

�  служба контроллинга должна иметь возможность беспрепятственно по-
лучать необходимую ей информацию из всех служб предприятия (бухгалтерии, 
планово-экономической службы, службы сбыта), а также быстро доводить ин-
формацию до сведения высшего руководства;  

�  служба контроллинга должна иметь возможность и полномочия органи-
зовывать с помощью других служб сбор информации, не содержащейся в суще-
ствующих документах;  

�  служба контроллинга должна иметь возможность внедрять новые проце-
дуры и методы сбора и обработки информации, а также методы управления 
предприятием;  

�  служба контроллинга должна быть полностью независимой от той или 
иной службы предприятия и подчиняться высшему руководству. 

Построение системы контроллинга зависит от размеров предприятий и 
масштабов их деятельности.  

Алгоритм проведения институциализации системы контроллинга на пред-

приятиях промышленности приведен на рис. 1 [6, с.66]. 

Внедрение системы контроллинга сопровождается появлением новых за-
дач, требующих исполнителей.  

Следовательно, необходима организационная единица, которая возьмет на 
себя реализацию этих функций.  

Анализ исследований  Юсуповой С. Я [4], Лауты Ю. С. [5] и Карминского 

А. М. [3] позволил нам систематизировать варианты встраивания системы кон-
троллинга в иерархию управления предприятием, что изображено в табл.1. 

Из рассмотренных случаев целесообразно использовать первый вариант, 
как наиболее соответствующий системе контроллинга, учитывая преимущества 
системы контроллинга данного вида и специфику управления в нашей стране.  

В случае штабной организации контроллинг наделяется правами давать 
консультации, готовить решения для линейных отделов предприятия, что по-
зволит снизить нагрузку и повысить эффект от их работы.  
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ІІ. Постановка задачі.  
Виклики сучасного сьогодення вимагають від українських регіонів значної 

диверсифікації напрямків свого розвитку, акумуляції та ефективного викорис-
тання існуючих ресурсів, мінімізації існуючих недоліків, постійного пошуку та, 
фактично, створення нових перспектив та напрямків взаємодії. Лише активна 
позиція, позиція випереджального розвитку, спроможна сьогодні забезпечити 
ефективність українських регіонів та, як наслідок, держави в цілому. Існуючий 
в Україні стереотип «регіональний розвиток – розвиток виключно всередині ре-
гіону чи країни» перешкоджає міжнародній співпраці регіонів та досягненню 
синергетичного ефекту від її здійснення.  

Входження України до складу Європейського Союзу вимагатиме від укра-
їнських регіонів ефективної синхронізації своїх процесів економічного та соці-
ального розвитку з європейськими, вірогідність чого без тривалої та плідної 
співпраці з європейськими землями, розпочатої вже зараз, є низькою.  

Метою дослідження є оцінка вітчизняної практики міжнародного співробі-
тництва регіонів, визначення її недоліків, окреслення шляхів її удосконалення 
та перспектив подальшого розвитку з позиції активізації ролі України як учас-
ника міжнародної спільноти. 

IІІ. Результати.  

Важливу роль у світовому господарстві відіграють країни-лідери Європей-
ського Союзу, до яких належить і Федеративна Республіка Німеччина 
(Bundesrepublik Deutschland). Це країна з високорозвинутою економікою, що 
здійснює помітний вплив на формування міжнародних економічних відносин. 
Німеччина посідає перше місце у Європі за кількістю виробленої промислової 
продукції. Традиційно вона виступає одним із основоположників створення бі-
льшості міждержавних організацій і блоків у сферах економіки, фінансів, бан-
ківської системи, а також окремих галузях промисловості і сільського госпо-
дарства.  

Німеччина є членом „Великої вісімки” країн світу, Європейського Союзу 
(ЄС), Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Західноєвропей-
ського союзу та входить до 10-ти країн-лідерів за рівнем ВВП, посідаючи 5-ту 
позицію. Обсяг виробництва ВВП Німеччини станом на 01.01.2010 р. становив 
$2 447 млрд. дол. США, (довідково: у 2008 р. він дорівнював $2 833 млрд. дол. 
США, у 2007 р. – $2 585 млрд. дол. США, у 2006 р. – $2 764 млрд. дол. США, а 
станом на 01.01.2005 р. – $2 362 млрд. дол. США) [13]. 

Незважаючи на те, що за підсумками 2009 р. зниження рівня експорту ви-
кликало у ФРН скорочення обсягу ВВП, зовнішня торгівля залишається однією 
із найбільш динамічних галузей економіки цієї країни та стимулятором її еко-
номічного зростання.  

Німеччина вважається одним з найважливіших експортерів та імпортерів 
світової економіки. 
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Інтенсивний розвиток німецько-українських торговельно-економічних від-
носин з моменту проголошення незалежності України сприяв динамічному зро-
станню двосторонньої торгівлі. Серед торговельних партнерів України Німеч-
чина посідає друге місце (після Російської Федерації), а серед торговельних 
партнерів-європейських країн – перше. За підсумками 2009 р. частка ФРН у за-
гальних обсягах українського експорту складала 3,1%, а в обсягах імпорту ся-
гала 8,5% (серед європейських країн-партнерів України частка німецького екс-
порту становила 12,2%, а імпорту – 23,7%) [13; 16]. 

Економічний стан будь-якої сучасної країни світу визначається обсягом та 
структурою її зовнішньої торгівлі. Це твердження також можна застосувати і до 
регіонів. Зокрема для Житомирської області фактор зовнішньоторговельних 
зв’язків має домінантне значення, оскільки в умовах скорочення внутрішнього 
попиту на промислову продукцію через негативні наслідки світової фінансово-
економічної кризи зовнішня торгівля перетворилася на визначальний чинник 
оздоровлення економіки області та практично єдине джерело надходження ва-
лютних ресурсів, украй необхідних для придбання товарів критичного імпорту 
та модернізації і структурної перебудови регіонального виробництва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динаміка обсягів експорту-імпорту товарів області 
з Федеративною Республікою Німеччина [14] 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств Житомирської області спря-
мована на постійний пошук нових ринків збуту продукції. Географія їх зовніш-
ніх зв‘язків безперервно розширюється. Так, у 2009 р. господарюючі суб’єкти 
Житомирщини здійснювали зовнішньоторговельні операції з партнерами із 96-
ти країн світу, і одне з найважливіших значень серед них відводилось саме Ні-
меччині.  
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З цього можна зробити висновок, що інвестиційна нерухомість може пере-
бувати лише на землі, у той час як у визначенні інвестиційної нерухомості у 
МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” [3] про таке обмеження нічого не сказа-
но. Слід зазначити, що на практиці інвестиційна нерухомість може розташову-
ватися й на воді. Тому у вітчизняному П(С)БО 32 варто видалити словосполу-
чення “на землі”. 

У п. 7 МСБО 40 наводяться приклади інвестиційної нерухомості, зокрема:  
Таблиця 1 

Приклади інвестиційної нерухомості  
згідно з МСБО 40 “Інвестиційна нерухомість” 

№ Приклади інвестиційної нерухомості 

1 Земля, утримувана власником для довгострокового збільшення капіта-
лу, а не для короткострокового продажу у ході звичайної діяльності. 

2 Земля, утримувана для майбутнього, але ще не конкретно визначеного 
користування. 

3 Будівля, яка є власністю підприємства і надана в оренду згідно з дого-
вором операційної оренди. 

4 Будівля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згідно з 
однією чи кількома угодами про операційну оренду. 

Таких складових інвестиційної нерухомості не визначено у П(С)БО 32, че-
рез що виникають суттєві проблеми при визначенні об’єктів інвестиційної не-
рухомості. Тому такий  перелік варто навести у національному положенні (ста-
ндарті) бухгалтерського обліку. 

Також існують деякі семантичні неточності між П(С)БО 32 і МСБО 40 у 
термінології, зокрема, у термінах “операційна нерухомість” (П(С)БО 32) та “не-
рухомість, зайнята власником” (МСБО 40). Таке подання терміну в українсько-
му варіанті є плутаним, оскільки виникає асоціація, пов’язана із поділом госпо-
дарської діяльності підприємства на операційну, інвестиційну та фінансову. 
Тому, на нашу думку, у даному випадку варто у П(С)БО 32 використовувати 
поняття “нерухомості, зайнятої власником” [5, c.8 − 9]. 

У п. 33 МСБО 40 зазначено, що суб’єктові господарювання, який викорис-
товує для оцінки інвестиційної нерухомості справедливу вартість, після первіс-
ного визнання слід оцінювати всю його інвестиційну нерухомість за її справед-
ливою вартістю. Такої норми не визначено у П(С)БО 32. Тобто, якщо після пер-
вісного визнання суб’єкт господарювання вирішує використовувати справедли-
ву вартість, то П(С)БО 32 не вимагає, щоб він її повинен застосовувати до всієї 
інвестиційної нерухомості.  
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ГАРМОНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  
НЕРУХОМОСТІ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

Досліджено і запропоновано шляхи удосконалення бухгалтерського обліку 
інвестиційної нерухомості. Основну увагу приділено питанням узгодженості 
вітчизняної практики відображення інвестиційної нерухомості з МСБО 40. 

Постановка проблеми.  

Сучасний стан розвитку вітчизняної системи бухгалтерського обліку вису-
ває вимоги щодо її гармонізація із міжнародними стандартами фінансової звіт-
ності. Однак цей процес проходить не досить якісно, що зумовлює ряд неточ-
ностей у вітчизняних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку. Одним 
із таких стандартів є П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  

Серед науковців і практиків ведуться постійні дослідження питань щодо 
бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості. Зокрема, ці питання висвіт-
лено у працях С. Ф. Голова, В. М. Костюченко, О. І. Міронової, 
В. М. Пархоменка, В. В. Сопка тощо. Однак ряд питань у законодавчо-
нормативних документах залишились недоопрацьованими, такі як: визначення 
переліку активів, які можна віднести до інвестиційної нерухомості, семантичні 
недоліки деяких термінів, оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою 
вартістю, узгодженість П(С)БО 32 з іншими нормативними документами. 

Мета статті.  
Метою статті є надання пропозицій щодо удосконалення нормативної бази 

бухгалтерського обліку інвестиційної нерухомості. Для досягнення поставленої 
мети необхідно вирішити такі завдання: уточнити перелік об’єктів, які можна 
віднести до інвестиційної нерухомості; визначити шляхи усунення семантичних 
неточностей перекладу термінів у П(С)БО 32; визначити шляхи удосконалення 
оцінки інвестиційної нерухомості. 

Виклад основного матеріалу.  

Однією з головних проблем обліку інвестиційної нерухомості є визначення 
місця розташування та переліку об’єктів, які можуть входити до інвестиційної 
нерухомості. Так, згідно з П(С)БО 32 [2] під інвестиційною нерухомістю слід 
розуміти власні або орендовані земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташо-
вані на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та / або збіль-
шення власного капіталу, а не виробництва та постачання товарів, надання по-
слуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.  
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Поскольку контроллинг понимают как специальную форму поддержки ру-
ководства, то создание штабного подразделения, которое подчинено высшему 
руководящему уровню, следует считать эффективным решением для закрепле-
ния в иерархии предприятия способа мышления, ориентированного на резуль-
тат.  

 

Рис. 1 – Алгоритм внедрения системы контроллинга  
на предприятияхпромышленности  [6, с. 66 ] 
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У 2009 р. із підприємствами цієї країни суб’єктами господарської діяльно-
сті області було здійснено зовнішньоторговельних операцій на суму 
89 млн. дол. США (рис. 1), що на 30% менше, ніж у 2008 р., але становить май-
же 12% від загального товарообороту Житомирщини.Експортних операцій було 
здійснено на суму 36,6 млн. дол. США, а імпортних – на 52,3 млн. дол. США, 
або відповідно на 23% і 35% менше, ніж у 2008 р. За підсумками 2009 р. частка 
ФРН в загальних обсягах експорту та імпорту області становила 10% і 13%, а в 
експорті та імпорті з країн Європи – 24% і 29% відповідно [14]. 

На Житомирщині спостерігається стабільне зростання обсягу зовнішньо-
торговельного обороту з Німеччиною, причому домінуючою в структурі остан-
нього є частка імпорту. Протягом 2005-2008 рр. експортні показники зросли на 
40%, в той час як імпорт збільшився на 64%. Проте останній, 2009 рік, протя-
гом якого стабільність розвитку світової економіки зазнала негативного впливу 
кризових факторів, дещо деформував це усталене співвідношення. 

Динаміка торгівельного обороту Житомирщини і ФРН характеризується 
від'ємним сальдо, причому останнє набуло ознак хронічності (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динаміка сальдо зовнішньої торгівлі товарами  

Житомирської області з ФРН [14] 

Так, у 2005 р. показник сальдо складав -19 млн. дол. США, але до 2008 р. 
він зріс на 70% і становив вже близько -33 млн. дол. США. За підсумками 
2009 р. завдяки скороченню обсягів експортно-імпортних операцій рівень зов-
нішньоторгівельного сальдо між Житомирською областю та Німеччиною зме-
ншився у порівнянні із 2008 р. майже вдвічі, проте усе ще залишався негатив-
ним і становив -15,7 млн. дол. США. 
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Постійний характер негативного сальдо у зовнішньоторгівельному обороті 
з Німеччиною свідчить про низьку конкурентоспроможність вироблених у об-
ласті товарів порівняно з продукцією німецьких виробників. Саме тому істот-
ним позитивом є активізація роботи по сертифікації продукції, впровадженню 
нових технологій та організації спільних виробництв, що відбувається останнім 
часом в області. Яскравим прикладом є здійснення сертифікації на таких під-
приємствах Житомирщини як ЗАТ «Житомирські ласощі», ВАТ «Житомир-
ський маслозавод», ТОВ «Фабрика Класум» тощо. Згідно з експертними про-
гнозами, реалізація цих та інших заходів покращить конкурентоздатність виро-
блених в області товарів та прискорить їх просування на ринки Німеччини. 

Розглядаючи товарну структуру житомирсько-німецької торгівлі, слід за-
уважити на її специфічних особливостях. Так, Україна в цілому є одним з най-
більших торгових партнерів Німеччини у придбанні продукції машинобудуван-
ня та поставок текстильних та деревообробних виробів. У свою чергу, основ-
ними статтями експорту Житомирщини були і залишаються одяг текстильний, 
чорні метали та вироби з них, деревина та вироби з неї, котли, машини, апарати 
і механічні пристрої. Основними статтями імпорту в область виступають котли, 
машини, апарати і механічні пристрої, засоби наземного транспорту (крім залі-
зничних), фармацевтичні вироби, какао та продукти з нього, бавовна (тканини).  

Зокрема, у 2009 р. найбільшою в загальному обсязі експорту області до 
ФРН була частка одягу текстильного – 55%, виробів з чорних металів – 19%, 
деревини і виробів з деревини – 12%, котлів, машин, апаратів і механічних при-
строїв – 5%, чорних металів – 3% (рис. 3) [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура експорту товарів до Німеччини [14] 
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Рис. 2 – Структурно-логическая модель участия контроллинга в управлении 
предприятием 
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На підставі аналізу головних факторів і тенденцій, які впливають на фор-
мування і реалізацію стратегії оновлення парку повітряних суден вітчизняного 
аеропорту, сформовано основні етапи стратегії оновлення парку повітряних су-
ден Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» (табл. 1.1). 

IV. Висновки 

Технічне переозброєння й оптимізація парку повітряних суден забезпечить 
льотну придатність парку повітряних суден аеропортів України, дозволить зна-
чно збільшити потужність вітчизняних аеропортів. А також підняти вітчизняні 
авіаційні послуги на якісно новий рівень обслуговування. 

Наукова новизна статті полягає у поглибленні теоретичних положень, роз-
робці методичних і практичних рекомендацій щодо формування стратегії онов-
лення парку повітряних суден авіапідприємств. Теоретичне та практичне зна-
чення отриманих результатів полягає в тому, що основні положення статті ада-
птовані до умов діяльності авіатранспортних підприємств України. Подальші 
наукові розробки у цій галузі економічних знань можуть бути пов’язані з дер-
жавним регулюванням та стимулюванням  процесів створення та використання 
певних джерел фінансових ресурсів суб’єктами господарювання. 

Література: 

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avia.gov.ua 

2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ostriv.in.ua 

3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbp.com.ua 

4. Концепція Державної програми розвитку міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» на період до 2020 року, затверджена Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2007 р. № 5-р. 

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua 
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форма фінансування (фінансування з держав-
ного бюджету, самофінансування, зовні по-
зик); забезпечується законодавчо-нормативна 
та методична база для ефективного освоєння 
інвестицій; місцеві бюджетні та державні ін-
вестиції спрямовуються на розбудову соціа-
льно-економічної інфраструктури аеропорту; 
здійснюється сприяння розвитку аеропорту як 
високоприбуткового підприємства. 

4. Контроль 
Контроль 
виконання 
рішень 

Узгоджується головна мета оновлення парку 
повітряних суден авіапідприємства з захода-
ми щодо формування стратегії оновлення па-
рку повітряних суден ДП МА «Бориспіль» 
для  сприяння розвитку аеропорту і покра-
щення іміджу України як транспортної дер-
жави на міжнародному ринку авіаперевезень. 
У разі необхідності проводиться оптимізація 
стратегії. 

Відновлення парку повітряних суден у світі здійснюється шляхом: 

• створення умов часткового безвідсоткового кредитування експлуа-
тантів для закупівлі нової авіаційної техніки із державного бюджету 
на термін до трьох років з повним поверненням стартових коштів в 
бюджет;  

• забезпечення безперервного зв'язку розробника, виробника та екс-
плуатанта щодо доробок авіаційної техніки та удосконалення правил 
її експлуатації та впровадження тренажерів для льотного складу; 

• надання можливості брати повітряні судна на умовах лізингу. 

Основні фактори і тенденції, які впливають на формування і реалізацію 
стратегії оновлення парку повітряних суден вітчизняного аеропорту: 

• рівень безпеки та екологічні наслідки польотів літаків [4]; 

• попит на авіатранспортні послуги; 

• потенційний об’єм авіаційних перевезень вітчизняними і за-
рубіжними авіакомпаніями; 

• пропускна спроможність аеропорту; 

• наявність достатньої кількості фінансових ресурсів, а також мож-
ливість залучення інвесторів [5]. 

• фізичний та моральний стан наявних літаків; 
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предприятии, нами была осуществлена декомпозиция процесса участия кон-
троллинга в управлении предприятием и предложена собственная структурно-
логическая модель ее внедрения (рис. 2). 

Так, контроллинг как целенаправленная экономическая деятельность раз-
решает рассматривать одновременно множество взаимозависимых экономиче-
ских, социальных, организационных, управленческих и других проблем  как 
целостную систему. Поэтому контроллинг является основой организации и 
производства, нормативной базой для выработки и принятия рациональных 
управленческих решений на всех уровнях управления, что позволит нацеливать 
систему управления предприятием на достижение поставленных задач. 

IV. Выводы.  

С развитием рыночных отношений границы внедрения системы контрол-
линга для предприятий всех отраслей промышленности национальной эконо-
мики расширяются. На сегодняшний день все большую популярность обретает 
система контроллинга как мощный механизм преодоления проблем предпри-
ятий на микро- и  макроуровне, использование прогрессивных управленческих 
концепций, направленных на экономное использование  ресурсов и ориентацию 
на достижение стратегических целей.  

Для эффективной реализации системы контроллинга на предприятиях  
должны создаваться соответствующие специализированные службы. Этот про-
цесс очень сложный, зависит от целей использования контроллинга и масшта-
бов организации, и требует постоянного пересмотра и совершенствования. 

Перспективой дальнейших исследований является оценка эффективности 
внедрения системы контроллинга на предприятиях машиностроения. 
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"Новотекс", ТОВ "Юкрейніан клеузінг кампані", АТЗТ ВКФ "Леся". Згадані 
підприємства головним чином спеціалізуються на виготовленні чоловічих та 
жіночих моделей одягу.  

Зважаючи на те, що Житомирщина виступає одним із основних експорте-
рів деревини та виробів з неї в Україні, істотна кількість обласних підприємств 
по переробці деревини підтримують пожвавлені зовнішньоекономічні зв’язки із 
відповідними підприємствами Німеччини. Наприклад, ДП "Словечанський ліс-
госп АПК" у 2009 р. експортував до ФРН 410 куб. м заготовок на європіддони 
на загальну суму 30 тис. грн. Активну співпрацю налагодили з німецькими кон-
трагентами такі підприємства як Баранівське, Ємільчинське, Коростенське, Но-
воград-Волинське, Олевське лісомисливські господарства, ТОВ "Форест", ТОВ 
"Лісресурс", МПТВП "Райдуга", ПП "Сапфір ЮМ".  

Здійснюється торгівля з ФРН і у машинобудівній промисловості області, 
зокрема на підприємствах ВАТ "Бердичівський машинобудівний завод "Про-
грес", ВАТ "Коростенський завод хімічного машинобудування", 
ЗАТ "Трубосталь", ВАТ Малинський дослідно-експериментальний ливарноме-
ханічний завод "МДЕЗ", ТОВ ВО "Техна" тощо. 

Щодо імпорту німецьких товарів до області, найбільшою в його структурі 
у 2009 р. була питома вага котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв – 
20%, наземних транспортних засобів – 14%, бавовни та фармацевтичної проду-
кції – 11%, какао та продуктів з нього – 8%, вовни – 3% (рис. 4) [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Структура імпорту товарів  

з Німеччини до Житомирської області у 2009 р. [14] 

Водночас варто відзначити, що протягом останнього часу в області погли-
билась негативна тенденція до скорочення імпорту інвестиційних товарів, що, 
зрозуміло, не сприяє оновленню основних виробничих фондів на житомирських 
підприємствах. 

Бавовна 
(тканини) 

11%

Фармацевтич-

на продукція
 11%

Какао та 
продукти з 
нього
 8%

Машинобудів-

на продукція
20%

Наземні 
транспортні 

засоби 

 14%

Вовна
 3%

-  317  -



Економіка: проблеми теорії та практики                             Випуск 265 

Згадуючи найбільш активних підприємств-імпортерів області, не можна 
оминути увагою підприємства харчової промисловості ВАТ "Пивобезалко-
гольний комбінат "Радомишль" та ЗАТ "Житомирські ласощі", що імпортують 
із Німеччини сировину (какао-порошок, какао-масло, хміль) та обладнання (для 
виробництва та розливу пива та квасу). ЗАТ "Дніпровуд" та ТОВ "Фабрика 
Класум" також ввозять комплектуючі до меблів, фурнітуру, замки, інструменти 
тощо. 

Слід зауважити, однак, що оскільки фінансові ресурси області використо-
вуються переважно для придбання товарів критичного імпорту та масового 
вжитку, незначної частки завезеного із Німеччини обладнання та виробів точної 
механіки недостатньо для відшкодування через підвищення ефективності про-
мислового виробництва вивезеного з області капіталу. 

Поряд із зовнішньою торгівлею товарами підприємства Житомирської об-
ласті здійснюють також операції з експорту-імпорту послуг. Для прикладу, у 
2009 р. обсяг зовнішньоекономічних послуг з Німеччиною становив 4,8 млн. 
дол. США. Частка ФРН в загальному обсязі експорту послуг області складала 
50,9%, імпорту – 19,9%, причому протягом 2009 р. експорт послуг скоротився 
на 11%, а імпорт – зріс на 53%.  

В структурі експорту послуг переважали транспортні послуги та послуги у 
операціях з нерухомістю, здавання у найм, послуги, що надавались юридичним 
особам, та послуги в обробній промисловості. У свою чергу, в загальному обся-
зі імпорту послуг найбільша частка припадала на послуги, пов’язані з будівни-
цтвом, послуги у операціях з нерухомістю, послуги, пов’язані з державним 
управлінням тощо [15]. 

Забезпечення нарощування експорту продукції з Житомирської області до 
ФРН значною мірою залежить від пошуку нових форм і методів роботи на ні-
мецькому ринку. Істотним є внесок у цьому напрямку Торговельно-економічної 
місії у складі Посольства України в Німеччині. Зокрема, вона забезпечує вияв-
лення нових ніш і сегментів німецького ринку, на які потенційно можуть орієн-
туватись українські (і зокрема регіональні) експортери. Водночас в умовах жо-
рсткої конкуренції зайняти нові позиції на німецькому ринку, враховуючи ви-
сокий рівень його наповнення та значні бар’єри для входження, можна лише за 
рахунок наполегливої та копіткої діяльності українських підприємств і підпри-
ємницьких об’єднань. Цьому сприятиме, насамперед, активізація маркетингової 
діяльності суб’єктів зовнішньоторговельної діяльності шляхом чіткої організа-
ції роботи із забезпечення дотримання договірної та платіжної дисципліни, під-
вищення якості та технічного рівня продукції, оптимізації цінових параметрів 
та проходження сертифікації.  

Одним з важливих напрямків підвищення ефективності економічного спів-
робітництва Житомирської області та Німеччини можна також назвати встано-
влення прямих торговельно-економічних зв’язків між територіальними струк-
турами обох країн. 
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Дніпропетровська державна фінансова академія 

РОЗВИТОК ФІНАНСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

В УКРАЇНІ 

Анотація. Досліджено стан формування доходів місцевих бюджетів, 
структуру видатків місцевих бюджетів України та новації у розвитку фінан-

сів місцевого самоврядування у зв’язку з прийняттям нового Бюджетного ко-

дексу України.  

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, видатки мі-
сцевих бюджетів, фінансова автономія, місцеве самоврядування, бюджетний 
кодекс. 

I. Вступ.  

 Необхідною умовою для утвердження засад громадянського суспільства є 
існування самостійних органів місцевого самоврядування. Суспільством відбу-
вається процес усвідомлення нової ролі місцевих органів влади України в су-
часних умовах. Таке усвідомлення необхідне для реалізації програми дій із роз-
будови місцевих фінансів, що стане фактором значного підвищення дієвості 
владних структур. Фінансовою базою органів місцевого самоврядування та ор-
ганів виконавчої влади для розв'язання проблем економічного і соціального 
розвитку відповідного регіону є місцеві бюджети.  

Місцеві бюджети займають одне з центральних місць в економічній систе-
мі кожної держави, в них зосереджується значна частина державних фінансових 
ресурсів. Саме через місцеві бюджети та інші ланки бюджетної системи держа-
ва здійснює свою соціальну політику, впливає на соціально-економічні відно-
сини, забезпечує фінансування таких сфер, як культура, охорона здоров'я, соці-
альний захист населення, а також житлово-комунального господарства.  

Місцеві бюджети також є найбільш чисельною ланкою бюджетної системи 
країни, вони відіграють важливу роль у перерозподілі валового внутрішнього 
продукту, фінансуванні державних видатків, досягнення соціальної справедли-
вості. 

За останні чотири роки намітилась тенденція до збільшення частки офіцій-
них трансферів у структурі місцевих бюджетів, що є негативною тенденцією, 
оскільки це знижує фінансову незалежність місцевих органів влади.  

Тому дослідження формування доходної частини місцевих бюджетів, фі-
нансування видатків та оцінка фінансової автономії (незалежності) місцевого 
самоврядування, розробка шляхів підвищення фінансової автономії набувають 
вагомого значення у сучасних умовам розвитку фінансової системи. 
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Antonov AN-26; Antonov AN-30; Antonov AN-72; Antonov AN-74; ATR 42; ATR 
72; Avro RJ-70 Avroliner; Avro RJ-85 Avroliner; BAC 111 One-Eleven; BAe 146-
RJ Series; BAe-3100 Jetstream 31; BAE146 RJ SERIES; BAe146-reighter; Baron 
58; Beech 1900; Beech 200 Super King Air; EECH 400 Beechjet; BEECH 99 
Airliner; Beech King AIR B 200Boeing 707-200.  

Таким чином, більшість літаків аеропорту в основному технічно та мора-
льно застарілі і вимагають великого споживання пального. 

Таблиця 1.1  

Основні етапи стратегії оновлення парку повітряних суден  

Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 

Етапи Фази Забезпечення стратегічних цілей 

Постановка 
проблеми 

Пошук 
альтернативних 

рішень 1. Розробка 
плану 

Оцінювання 
альтернатив 

Визначаються напрями оновлення парку пові-
тряних суден за допомогою елементів ринко-
вих відносин. Визначаються структурні про-
блеми аеропорту, які мають негативний вплив 
на конкурентоспроможність і потенціал зрос-
тання. 

Для оцінки роботи авіапідприємства викорис-
товуються результати SWOT-аналізу, оцінки 
значення діяльності аеропорту у складі вітчи-
зняної транспортної системи шляхом викори-
стання економічних, математичних, статисти-
чних показників та методів їх обробки.  

2. Затвер-
дження  
плану 

Прийняття 

рішення 

Встановлюються особливості територіальної 
організації діяльності авіапідприємства зале-
жно від різноманітних факторів внутрішнього 
та зовнішнього характеру.  

Проводиться аналіз та оцінка діяльності аеро-
порту для визначення ролі ДП МА «Борис-
піль» у міжнародних перевезеннях. Здійсню-
ється розробка напрямків розвитку аеропорту 
на міжнародному ринку авіаперевезень. 

3. Регулю-
вання 

Реалізація 
рішення 

Забезпечується оновлення парку повітряних 
суден ДП МА «Бориспіль»: розробляються 
тактичні середньострокові плани на базі стра-
тегічного плану; розробляються оперативні 
плани, проекти та програми; створюється 
сприятливий інвестиційний клімат для вітчи-
зняних та іноземних інвесторів; обирається 
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II. Постановка задачі 
Метою статті є подальший розвиток теоретико-методологічної бази фор-

мування стратегії оновлення парку повітряних суден України, наукове обґрун-
тування практичних рекомендацій по удосконаленню процесів оновлення авіа-
ційної техніки. 

Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлено такі завдання: 

• проаналізувати стан забезпечення повітряних суден вітчизняного 
авіапідприємства, зокрема ДП МА «Бориспіль»; 

• вивчити та узагальнити закордонний і вітчизняний досвід оновлення 
авіаційного транспорту;  

• виявити основні фактори і тенденції, які впливають на формування і 
реалізацію стратегії оновлення авіаційної техніки;  

• розробити стратегію оновлення парку повітряних суден аеропорту. 

Об’єктом дослідження є процес оновлення парку повітряних суден аеропо-
ртів України.  

Предметом дослідження є організаційно-економічні відносини у разі онов-
лення авіаційного парку вітчизняних авіапідприємств. 

Методи дослідження. Методологічною і інформаційною основою дослі-
дження є фундаментальні положення економічної теорії, наукові праці вітчиз-
няних і зарубіжних учених-економістів в області оновлення парку повітряних 
суден авіапідприємств, законодавчі та нормативні акти України, статистична 
звітність. 

III. Результати 

У 2010 році на фоні поступового відновлення економіки зростає транс-
портна активність компаній та громадян. Кількість перевезених пасажирів порі-
вняно з показником 2009 року за відповідний період зросла на 13,2 % та досяг-
ла 2509,6 тис. чоловік. Обсяги доставлених авіаційним транспортом вантажів та 
пошти залишились на рівні минулого року ─ 40,4 тис. т [1]. Найбільша кіль-
кість польотів орієнтована на Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», який поступово перетворюється на аеропорт-хаб європейського 
типу [2]. Здійснюється його подальша модернізація та реконструкція.  Одними 
із головних стратегічних цілей аеропорту є постійний розвиток інфраструктури 
аеропорту для забезпечення задоволеності споживачів аеропорту, а також інте-
грація у систему основних європейських транзитних аеропортів [3]. 

У розпорядженні аеропорту ДП МА «Бориспіль» на сьогодні перебувають 
такі моделі літаків: Airbus A300 C4; Airbus A300-600; Airbus A300B4; Airbus 
A310; Airbus A310-300; Airbus A319; Airbus A319-111; Airbus A319-132; Airbus 
320; Airbus A320-212; Airbus A321; Airbus A330; Airbus A330-200; AL60B2; 
Alouette 3 SE316;AN-12BP; AN-140; AN-28; Antonov AN-12; Antonov AN-24; 
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Проблемам формування місцевих бюджетів, управління місцевими фінан-
сами, зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування та адаптації вітчиз-
няної практики до європейських норм присвячені праці багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених, серед яких слід відзначити О.В. Величко, О.В. Гончаренко, 
В.І. Кравченко, О.П. Кириленко, М.В. Корнєєва, В.М. Опаріна, У. Оутсу, 
Г. Петері, К.В. Павлюк, С.В. Слухая, Ч. Тібу, В.М. Федосова. 

II. Постановка задачі.  
Метою даної статті є окреслення проблем та перспектив розвитку фінансів 

місцевого самоврядування. У відповідності з поставленою метою вирішуються 
такі завдання: аналіз формування місцевих бюджетів України, уточнення по-
няття «фінансова автономія» місцевого самоврядування; розробка напрямів 
зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування з урахуванням новацій 
Бюджетного кодексу України 2010 року. 

III. Результати.  

Місцеві бюджети здійснюють безпосередній вплив на задоволення різно-
манітних потреб населення, стан та якість надання державних послуг.  Водно-
час, активний вплив місцевого самоврядування на розвиток територіальної 
громади та підвищення її добробуту можливий лише за умови достатньої кіль-
кості фінансових ресурсів, що у їх розпорядженні. 

На сучасному етапі розвитку фінансової системи значну увагу приділяють 
удосконаленню системи формування доходів місцевих бюджетів, у зв’язку з 
тим, що фінансові ресурси місцевих органів влади не відповідають оптималь-
ним потребам і не забезпечують виконання функцій та повноважень, які держа-
ва покладає на них. 

Аналіз структури доходів місцевих бюджетів України впродовж 2002 - 
2009 рр., демонструє тенденцію до значного збільшення частки офіційних 
трансфертів у структурі доходів (починаючи з 2004 р.). Так, у 2008 р. частка 
офіційних трансфертів складала 43,1 %, що на 11,9 відсоткових пунктів більше, 
ніж у 2002 р., у 2009 р. - 44,8%, що на 13,6 відсоткових пункти більше, ніж у 
2002 р. (табл. 1). 

Відмічена тенденція збільшення частки офіційних трансфертів є негатив-
ною, оскільки це свідчить про послаблення фінансової автономії місцевих ор-
ганів влади.  

Якщо співвідношення між податковими доходами місцевих бюджетів і 
трансфертами, що характеризує фінансову самостійність, у 2002 р. становило 
58,3 % до 31,2 % (або 1,7); то у 2009 р. – 42,8% до 44,8 % (або 0,96). Аналіз 
структури доходів місцевих бюджетів України показує, що податкові надхо-
дження залишаються основним джерелом власних доходів, водночас їх питома 
вага за останні роки постійно знижувалася (за період 2002 – 2009 рр. – на 15,5 
відсоткових пункти), що свідчить про згасання ринкових процесів у регіонах. 
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Так, провідними складовими аналізу за вищевказаними блоками є: первин-
на, або основна (праця та земля); вторинної (капітал, що відображає результат 
впливу праці на природні ресурси та підприємництво). 

На нашу думку, дослідження саме вищевказаних складових забезпечить 
виділення та поліпшення ключових елементів впливу на формування ефектив-
ного механізму відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економі-
ки. 
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Тому з метою розвитку міжнародного співробітництва у сфері агропроми-
слового виробництва, залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор еко-
номіки регіону, встановлення і розвитку торговельно-економічних відносин у 
січні 2009 р. делегація Житомирської області здійснила візит до м. Берлін (Ні-
меччина) з метою прийняття участі у Міжнародній виставці-ярмарку «Grune 
Woche – 2009». Зокрема, під час візиту було відвідано відкриття офіційного ви-
ставкового залу України на «Міжнародному Зеленому Тижні – 2009» та презен-
товано представлену на виставці продукцію підприємств Житомирської облас-
ті.  

Крім того було проведено переговори з представниками ділових кіл Німе-
ччини, досліджено нові тенденції розвитку агропромислового комплексу ФРН 
та інших європейських країн, представлених на виставці. Представники Жито-
мирської областьі також прийняли участь у роботі круглого столу «Шляхи інте-
грації України в ЄС», ознайомилися з організацією виробництва альтернатив-
них видів палива на заводі по виготовленню біогазу (BGA-Biogasanlage Sauen 
GmbH).  

Започатковану традицію до встановлення прямих торговельно-
економічних зв’язків із німецькими підприємствами було продовжено на Жи-
томирщині і у 2010 р. Так, у січні у виставковому центрі «Мессе Берлін» (м. 
Берлін, Німеччина) відбулась Міжнародна сільськогосподарська виставка-
ярмарок «Grune Woche – 2010» («Зелений тиждень – 2010»). У цій виставці-
ярмарку від області приймали участь 3 підприємства, а саме Житомирський лі-
керо-горілчаний завод, ЗАТ «Житомирські ласощі» та ТОВ «Нива-Експо», яки-
ми було надано генеральному організатору-розпоряднику продукцію власного 
виробництва для створення загального стенду України. 

Головна концепція формування експозиції полягала у представленні, про-
дажу та дегустації вітчизняних продуктів харчування та презентації-продажу 
національних сувенірів та художніх виробів. 

Не менш ефективним методом роботи із налагодження співпраці в сучас-
них умовах визнано також встановлення прямих контактів безпосередньо з ні-
мецькими підприємствами та забезпечення розвитку міжрегіонального співро-
бітництва.  

Традиційно тісні економічні відносини підтримуються з такими регіонами 
Німеччини як Баварія, землі Баден-Вюртемберг, Північний Рейн-Вестфалія, Са-
ксонія та Бранденбург.  

Важливе значення для розвитку торговельно-економічного співробітницт-
ва Житомирщини з ФРН має діяльність двохсторонніх міжурядових комісій з 
питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва та 
інших постійно діючих інститутів, робота економічних форумів, виставок та 
презентацій.  
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Окремо слід відзначити українсько-німецьку коопераційну раду, яка є ва-
жливим механізмом регулювання проблем двосторонніх економічних відносин 
та розширення партнерських стосунків, та завдання якої полягає у покращенні 
перспектив поглиблення українсько-німецького співробітництва в енергетичній 
галузі, сільському господарстві, промисловості, туризмі та інших сферах.  

Успішною також є робота постійної українсько-баварської робочої комісії, 
діяльність якої спрямована на стимулювання налагодження ділових контактів 
між баварськими та українськими (і зокрема житомирськими) підприємствами 
та надання їм відповідної консультативної допомоги. 

Крім того, суб’єктами господарської діяльності Житомирщини активно ви-
користовуються і такі форми сприяння розвитку торговельно-економічного і 
інвестиційного співробітництва, як ініціювання створення представництв укра-
їнських підприємців у ФРН. Зокрема, з метою активізації діалогу між німець-
кими та українськими підприємствами малого та середнього бізнесу в Берліні в 
2001 р. на базі відомої фірми «Транза Шпедіціон ГмбХ» було створено пред-
ставництво Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП), яке сьо-
годні досить успішно здійснює свою діяльність.  

На забезпечення досягнення цієї мети також налагоджені взаємозв’язки з 
громадськими організаціями та впливовими економічними угрупуваннями Ні-
меччини, наприклад, Федеральною спілкою німецької промисловості, Федера-
льною спілкою оптової та зовнішньої торгівлі, Об’єднанням торгово-
промислових палат ФРН тощо. 

Ще однією важливою формою співпраці залишаються українсько-німецькі 
коопераційні біржі, за допомогою яких підприємці обох країн можуть ознайо-
мити потенційних партнерів зі своїми комерційними пропозиціями та презен-
тувати свої інвестиційні проекти.  

Як зазначалось вище, сучасність вимагає від регіонів не обмежувати між-
регіональну взаємодію лише економічною чи торгівельною сферою: регіональ-
ний розвиток повинен мати диверсифікований та різноспрямований характер.  

Так, між Житомирською областю та ФРН ведеться співпраця і у соціаль-
них сферах, зокрема у галузі охорони здоров’я. Для прикладу, в 2007 р. Вай-
морським товариством Німеччини оздоровлено 20 дітей Житомирщини, що по-
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Налагоджено співпрацю окремих медичних закладів області з медичними 
та благодійними організаціями Німеччини.  

Зокрема, центральна дитяча міська лікарня Житомирської області вже по-
над 10 років співпрацює та отримує гуманітарну допомогу від окружної органі-
зації «Німецького Червоного Хреста» Заалье – Орла м. Шлейц у вигляді медич-
ного обладнання та господарських товарів. 

Протягом 2004-2009 рр. лікарня отримала дефібрилятор, аналізатор елект-
ролітів, електрокардіограф, апарат штучного дихання, апарат УЗД, інше медич-
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де −КПВ кількість позитивних відповідей, %;  

    −КНВ кількість негативних відповідей, %; 

    −КР кількість респондентів, осіб. 

Із вищевказаної формули слідує, що значення середньої оцінки може бути 
в інтервалі від 1 до 100%. Чим вищим є абсолютний показник, тим більший рі-
вень мотивації аграрної праці. Даний методичний підхід дає змогу визначити 
рівень розвитку соціально-економічних і трудових відносин, сформувати зага-
льну оцінку психологічного клімату в колективі й виявити окремі чинники, які 
впливають на нього для подальшого їх коригування. Також недостатньо вивче-
ним питанням є кількісна оцінка мотивації трудової діяльності. Так, передусім, 
це стосується групи показників щодо визначення рівня трудової мотивації 
окремих категорій фахівців. Нами визначені ці показники (розмір середньомі-
сячної заробітної плати працівника, продуктивність праці, рівень використання 

робочого часу, втрати робочого часу, рівень соціального захисту працівників, 
коефіцієнт плинності кадрів тощо), їх використання забезпечить об’єктивну ха-
рактеристику мотивації трудової діяльності працівників.  

Існує три групи мотиваційних показників: матеріальні, соціальні та пси-

хологічні. Перша група відображає ступінь задоволення нагальних потреб агра-
ріїв (забезпечення стабільного доходу, житла тощо). Разом з тим показники 
другої та третьої груп відображають рівень забезпечення окремих матеріальних 
і нематеріальних потреб працівників (соціальна захищеність, трудові відноси-
ни, стан соціального розвитку сільських територій та ін.).  

Також визначення окремих з них повинно базуватися на стані соціально-
економічного розвитку держави та підприємства в якому працює працівник. 
Так, до розрахунку рівня платоспроможності працівника, на наш погляд, слід 
обов’язково включити його середньомісячну заробітну плату та прожитковий 
мінімум встановлений в країні тощо. Тобто використання всіх вищенаведених 
показників забезпечить умови для проведення комплексного моніторингу тру-
дової мотивації та позитивного впливу на інші складові щодо відтворення ре-
сурсного потенціалу агросфери.  

IV. Висновки.  

Отже, в результаті критичного аналізу окремих методологічних підходів з 
відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки нами встанов-
лено, що вони включають в себе окремі структурні блоки, які складають певні 
етапи дослідження щодо: вивчення понятійного апарату і напрямів еволюції те-
орії відтворення факторів виробництва, основних складових економічного ме-
ханізму суспільного відтворення аграрних ресурсів, експерименту.  
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Таблиця 1.  

Структура доходів місцевих бюджетів України, % 

Показники 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009** 

Всього доходів 100 100 100 100 100 100 100 100 

Податкові надхо-
дження 

58,3 54,2 46,2 43,9 40,8 41,7 43,1 42,8 

Неподаткові над-
ходження 

7,3 7,1 5,5 6,6 6,3 6,0 5,6 5,2 

Доходи від опера-
цій з капіталом 

2,2 3,0 4,3 3,9 3,5 4,3 3,3 2,9 

Цільові фонди 1,0 1,5 1,5 2,1 1,9 2,5 1,7 1,6 

Офіційні трансфе-
рти від органів 
державного управ-
ління 

31,2 34,2 42,5 43,5 45,0 41,7 43,1 44,8 

Кошти, що пере-
даються до бю-
джету розвитку 

    2,5 3,8 3,2 2,7 

*Джерело: За даними Міністерства фінансів України, 

** Попередні дані 

Склад та структура податкових надходжень до місцевих бюджетів України 
також зазнали суттєвих змін. Зокрема, у 2008 р. найбільша частка у структурі 
податкових надходжень належала податку з доходів фізичних осіб (77,4 %), 
друге місце посів податок на землю (11,3%), у 2009 р. - відповідно 76,4 %; та 
11,1 %. Привертає увагу незначна частка у структуру доходів місцевих податків 
та зборів, що становила у 2008 р. -1,4%. Впродовж 2001-2009 рр. відмічалася 
тенденція до її зниження, якщо у 2001 р. вона становила 3,5 %, то починаючи з 
2005 р. не перевищувала 2,5 %. Аналіз свідчить, що передбачені чинним зако-
нодавством України місцеві податки і збори не відіграють вагомої ролі у фор-
муванні доходів місцевих бюджетів. 

Сучасна система справляння місцевих податків і зборів в Україні не доста-
тньою мірою відповідає загальновизнаним світовою практикою принципам са-
модостатності та економічної доцільності. Місцеві податки і збори, їх ставки не 
враховують реальних можливостей платників, а отже, не виконують стимулю-
ючої функції та свідчать про обмежені можливості використання регулюючого 
потенціалу бюджетної політики.  
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ПАРКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН 

Анотація. У статті розглянуто механізм формування стратегії оновлен-

ня парку повітряних суден авіаційних підприємств з  метою збільшення поту-
жності вітчизняних аеропортів. Обґрунтовано, що сучасний стан вітчизняної 
авіаційної техніки характеризується низькою якістю та надійністю. Для ви-

рішення даної проблеми запропоновано стратегію оновлення парку повітряних 
суден аеропорту. 

Ключові слова: авіаційне підприємство, оновлення парку повітряних су-
ден, стратегія. 

I. Вступ 

Одним із головних напрямів розвитку цивільної авіації є оновлення парку 
літаків сучасними повітряними суднами, що забезпечать можливість польотів 
вітчизняних авіаперевізників в країни Близького та Далекого Сходу. Фізичне 
старіння парку повітряних суден викликає велике занепокоєння в умовах низь-
кої фінансової спроможності авіаційних підприємств. Більшість авіаційних 
компаній, що є експлуатантами повітряних суден, прагнуть отримати фінансові 
прибутки, не зважаючи на зниження рівня безпеки польотів, що призводить до 
порушень норм робочого часу екіпажів, незабезпечення ними належних умов 
відпочинку в іноземних аеропортах. Застарілі морально і фізично повітряні су-
дна не дають можливості конкурувати з закордонними перевізниками на авіа-
ційному ринку. Це призводить до зниження обсягів перевезень, скорочення ча-
стки ринку українських авіаперевізників, витискування українських авіакомпа-
ній з ринку авіатранспортних послуг. 

Для вирішення проблем оновлення парку повітряні судна необхідно вирі-
шити цілий ряд задач як теоретичного так і практичного характеру, більшість з 
яких економічні. Методологічними питаннями функціонування транспорту, у 
тому числі різними аспектами оновлення рухомого складу, займалися такі вчені 
як І.Я. Аксьонов, В.П. Александрова, М.Н. Бідняк, А.І. Воркут, В.Т. Єлагін, 
В.М. Загорулько, М.І. Котлубай, Ю.Ф. Кулаєв, В.М. Лівшиць, В.В. Мова та ін. 
Разом з тим, не зважаючи на актуальність проблеми, до цього часу відсутні ком-
плексні теоретичні і практичні дослідження з економічних проблем оновлення пар-
ку повітряних суден в умовах становлення і розвитку ринкових відносин.  

Таким чином, відсутність комплексного економічного обґрунтування оно-
влення парку повітряних суден авіакомпаній та аеропортів України обумовили 
актуальність і вибір теми цього дослідження.  
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На шляху до євроінтеграції, замість стримування утворення фінансово-
промислових груп, антимонопольне регулювання має бути націлене на цінове 
регулювання їх функціонування, підпорядкування їх діяльності загальнонаціо-
нальним інтересам шляхом участі держави в управлінні ними та розвиток конт-
рактної системи. Від захисту прав виробників акцент в регулюванні має змісти-
тись  на захист прав споживачів для збалансування інтересів виробників і спо-
живачів. 
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Наведене свідчить про недостатньо задіяні механізми стимулювання орга-
нів місцевого самоврядування щодо ефективного використання фінансового 
потенціалу регіону. Регіональні органи влади практично не зацікавлені у пошу-
ку резервів зниження рівня дотаційності певного регіону. Чинний в Україні по-
рядок фінансування видатків місцевих бюджетів закріплює положення, згідно 
якого збільшення податкових надходжень зменшує обсяг трансфертів місцевим 
бюджетам.  

Слід зауважити, що дотаційність не є винятком чи особливістю місцевих 
бюджетів України. Як показують результати досліджень, в країнах Північної 
Європи (як в унітарних, так і з федеративним устроєм) питома вага власних по-
даткових надходжень у доходній частині місцевих бюджетів коливається від 10 
до 80%, причому частка неподаткових надходжень для усіх країн змінюється 
від 0 до 23% [9, с.34]. Багатьма науковцями і практиками доведено, що доходи, 
що закріплюються за місцевими бюджетами в Україні, є недостатніми для фі-
нансування усіх видів витрат. Причому причини дотаційності багатьох регіонів 
багато в чому визначаються суб’єктивними факторами, тобто дотаційність є 
штучно створеною, оскільки механізм розподілу податкових надходжень між 
різними рівнями бюджетної системи  був жорстко закріплений у Бюджетному 
кодексі України 2001 р. 

Склад доходів місцевих бюджетів та форми мобілізації ресурсів до них за-
лежить від побудови фінансової та бюджетної систем. Тому на сучасному етапі 
розвитку фінансової системи виникає необхідність у реформуванні бюджетної 
системи, напрацювання нових форм і методів бюджетного регулювання й за-
стосування прогресивних бюджетних технологій та менеджменту на усіх стаді-
ях бюджетного процесу, що сприятиме підвищенню фінансової автономії орга-
нів місцевого самоврядування. На вирішення окреслених та інших проблем 
спрямований оновлений Бюджетний кодекс України (№ 2457-VI), який набув 
чинності з восьмого липня 2010 р. 

Цей документ, як законодавче підґрунтя бюджетної реформи в Україні на 
основі національної системи цінностей, має інноваційну спрямованість. Конце-
птуальними засадами інноваційних змін є: запровадження середньострокового 
бюджетного планування та розвиток програмно-цільового методу бюджетуван-
ня; удосконалення системи управління державним боргом; забезпечення фінан-
сової самодостатності місцевих бюджетів; модернізація бухгалтерського обліку 
в державному секторі; впровадження європейської моделі державного внутріш-
нього фінансового контролю та підвищення бюджетної дисципліни. Впрова-
дження в реальну практику новацій, втілених в оновленому Бюджетному коде-
ксі України має сприяти зміцненню фінансової основи місцевого самовряду-
вання шляхом забезпечення стабільних власних доходів до місцевих бюджетів. 
Підтверджена багаторічною практикою формула „від сильних місцевих бюдже-
тів – до заможної держави” набуває реальних рис реформування бюджетної си-
стеми і формування сучасної активної бюджетної політики в Україні. 
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го з них чинників (характеристика матеріальної та моральної складової стиму-
лювання селян). Також доцільно розрахувати внутрішню мотивацію (ВМ), зов-
нішню позитивну мотивацію (ЗПМ) та зовнішню негативну мотивацію (ЗНМ) 
відповідно до таких формул [6, с.127]: 

                                    2

СЗРВМ +
= .                                               (1.1) 

                                    2

ССКЗЗПМ ++
=  .                                        (1.2) 

                                   УПЗНМ= .                                                    (1.3) 

Таким чином, оцінкою рівня різних типів мотивації трудової діяльності 
буде значення, яке знаходиться в межах від одного до п’яти (в тому числі дріб). 
Завдяки отриманим результатам визначається мотиваційний комплекс (тип 
співвідношення трьох видів мотивації: внутрішньої, зовнішньої позитивної та 
зовнішньої негативної) особистості, групи або колективу. Найкращими, опти-
мальними мотиваційними комплексами, на наш погляд, є такі два типи співвід-
ношень [6, с.128]: 

                                        ЗНМЗПМВМ ≥≥ .                                     (1.4) 

                                    ЗНМЗПМВМ ≥= .                                   (1.5) 

Нераціональним комплексом трудової мотивації є визначений нами насту-
пний тип мотивації:  

                                      ВМЗПМЗНМ ≥≥ .                                        (1.6) 

Усі вищевказані комплекси включають проміжні щодо їх дієвості інші 
комплекси трудової мотивації. Так, у процесі інтерпретації необхідно врахову-
вати ступінь домінування  одного типу мотивації аграрної праці над іншим. 
Тобто після опитування респондентів (в окремих структурних підрозділах і го-
сподарстві в цілому) визначаються всі вищевказані складові. Також в анкету 
слід включити питання щодо специфіки роботи, її позитивних і негативних сто-
рін, що впливають на формування трудової мотивації аграріїв. Завдяки резуль-
татам анкетування аналізуються всі аспекти колективу або структурного під-
розділу, а саме: кількість працівників, їх стать, вік, професійне спрямування, 
сімейний стан, оплата праці та ін. 

Відповіді за вищевказаною анкетою оцінюються в балах (+ 1 або – 1). Так, 
з метою комплексної оцінки окремого компонента склад відповідей на запитан-
ня узагальнюється. Для кожного компоненту в групі підраховується середня 
оцінка кожного мотиваційного фактора [6, с.129]: 
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не обладнання, а також медичні ліжка, матраци для ліжок, дизельну установку, 
будівельні матеріали тощо. 

Доставка гуманітарного вантажу проводиться донором самостійно із відві-
дуванням делегації «Німецького Червоного Хреста» м. Житомира. Під час пе-
ребування німецької делегації зазвичай обговорюються проблеми лікарні, мож-
ливість та перспективні напрями фінансової допомоги, а також склад наступно-
го гуманітарного вантажу. 

Центральна дитяча міська лікарня – не єдиний медичний заклад в області, 
який отримує допомогу з Німеччини. Налагоджено спрівпрацю Народицької 
районної лікарні з Баварським Червоним Хрестом, який надає гуманітарну до-
помогу одягом, медичним обладнанням та медичним інвентарем.  

IV. Висновки.  

Підсумовуючи питання поглиблення регіонального українсько-німецького 
торговельно-економічного співробітництва (і зокрема нарощування присутнос-
ті української продукції на німецькому ринку), слід наголосити на тому, що не-
зважаючи на ряд окремих недоліків у сфері українсько-німецьких зв’язків, 
українська економіка залишається для німецьких підприємців об’єктом підви-
щеного інтересу.  

Головними чинниками, які перешкоджають посиленню двосторонньої 
спрівпраці, є низька обізнаність учасників німецького ринку з реальними мож-
ливостями та потенціалом українських партнерів. Такий стан справ вимагає ак-
тивізації позиції української сторони, причому не лише на рівні держави, але й 
на рівні окремих регіонів. Означена активізація повинна включати узгоджену 
співпрацю між органами влади, громадськими та некомерційними організація-
ми з одного боку та суб’єктами господарської діяльності з іншого. 

Роль органів державної влади та небайдужих організацій полягає у якомога 
ширшому представленні країни або безпосередньо свого регіону у різних сфе-
рах життя ФРН, встановленні прямих контіктів з представниками влади або 
підприємствами в окремих землях, апелюванні до міжнародних органів для за-
лучення міжнародної технічної та інших видів допомоги для реалізації актуаль-
них проектів регіонів чи підприємств, ознайомленні вітчизняних (регіональних) 
виробників з існуючими можливостями та перспективними напрямками спів-
праці, зокрема сприянні максимально повному використанню вже напрацьова-
них схем спрівпраці. Органи державної влади фактично повинні здійснювати 
егіду над зовнішніми зносинами підприємств та організацій, забезпечувати за-
хист їх інтересів та інтересів регіону. 

У свою чергу, підприємства та організації регіону повинні (можна навіть 
вжити термін «зобов’язані») спряти формуванню позитивного іміджу України 
як гідного та перспективного партнеру (на рівні держави в цілому та окремих її 
регіонів зокрема) шляхом дотримання умов договорів щодо платіжної дисцип-
ліни, термінів, умов поставок тощо.  
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Також слід покращувати думку іноземних споживачів про якість продукції 
вітчизняного (регіонального) походження шляхом впровадження систем конт-
ролю за якістю та проходження означеною продукцією сертифікації у міжнаро-
дних або інших, визнаних у ЄС та Німеччині, органах сертифікації.  
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дову мотивацію в цілому. Проте всі вищенаведені заходи слід здійснювати вра-
ховуючи особисті та професійні якості будь-якого аграрія (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2 

Основні складові аналізу рівня мотивації трудової діяльності аграріїв                    
[6, с.125]  

Складові 

Матеріальні мотиви 

Зовнішня позитивна мотивація: оцінка зовнішніх (по відношенню до праців-
ника) позитивних факторів впливу: рівень заробітної плати (З), рівень соціа-
льного визнання в колективі та керівництвом (СС), можливість кар’єрного та 
професійного зростання (К), бали   

Зовнішня негативна мотивація: оцінка зовнішніх (по відношенню до праців-
ника) негативних факторів впливу: всі фактори зовнішньої позитивної моти-
вації, які не задовольняються – покарання (УП), бали 

Соціально - психологічні мотиви 

Внутрішня мотивація: сума балів, отриманих в результаті аналізу внутрішніх 
потреб та збуджень, задоволення від роботи (ЗР), самореалізації (С): праців-
ника, колективу; вплив на ефективність господарської діяльності підприємст-
ва, бали 

Сумарна оцінка психогенних потреб: визначення ступеня впливу окремих 
психологічних факторів на: впевненість у власних можливостях, внутрішній 
стан людини, бажання працювати, %. 

Сумарна оцінка соціогенних потреб: визначення ступеня впливу окремих со-
ціальних факторів на: задоволення від трудового процесу, відносини в колек-
тиві, бажання працювати, %. 

Рівень трудової мотивації 

Оцінка впливу кожного мотиваційного фактора: оцінка впливу всіх факторів 
завдяки визначенню кількості: позитивних, негативних відповідей респонден-
тів, %. 

Сила трудової мотивації: сумарна та максимальна кількість отриманих балів 
і їх частки у загальній сумі, %.  

Аналіз трудової мотивації аграріїв повинен передбачати комплексні заходи 
щодо вивчення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх по відношенню до кожно-
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На черзі – прийняття Податкового кодексу України. На сьогодні дискусій-
ним залишається питання що складу місцевих податків і механізму оподатку-
вання. Вчені вважають, фіскальний влив податку на землю явно не недостатній 
для забезпечення фінансової незалежності місцевого самоврядування. Врахо-
вуючи, що контроль за нарахування та сплатою податку на землю здійснюють 
районі податкові інспекції, то при переведенні цього податку у склад місцевих 
податків, значно збільшаться надходження до бюджету, тому що це підвищить 
зацікавленість інспекцій у якісному контролі по податку на землю, до перевіро-
чної роботи з нарахування податку обов’язково буде включено перевірки земе-
льної ділянки. 

Базовими принципами місцевого самоврядування, які сформульовані у Єв-
ропейській Хартії про місцеве самоврядування (1985 р.), є: правова, організа-
ційна та фінансова автономія органів місцевого самоврядування. 

Фінансова автономія органів місцевого самоврядування - одна з найважли-
віших характеристик місцевих бюджетів. Більшість вітчизняних вчених вважа-
ють, що фінансову автономію органів місцевого самоврядування, або територі-
альних утворень можна розглядати як здатність територій до забезпечення вла-
сними ресурсами сталого розвитку економіки. Так, А.Г. Завгородній, 
Г.Л.Вознюк фінансову автономію місцевого самоврядування визначають як 
спроможність адміністративно-територіальних одиниць та їх органів самовря-
дування здійснювати покладені на них законом функції коштами власних фі-
нансових джерел [3]. М.В Корнєєв вважає, фінансова автономія органів місце-
вого самоврядування – це законодавчо обмежена система правоспроможностей 
органів місцевого самоврядування щодо самоврядування, розподілу та викори-
стання фінансових ресурсів [4]. 

Узагальнюючи різні підходи, можна зробити висновок, що фінансова авто-
номія органів місцевої влади передбачає достатню кількість власних ресурсів 
для фінансування суттєвої частки видатків під час здійснення своїх повнова-
жень, відповідно до Конституції та законів України. Причому частка має бути 
доволі великою з метою заохочення достатньої свободи дій і підвищення відпо-
відальності органів місцевої влади в процесі здійснення їхніх видатків за період 
виконання ними своїх повноважень. Тому найбільш точно характеризує понят-
тя «фінансова автономія» таке визначення: фінансова автономія це здатність 
територіальних утворень до забезпечення власними фінансовими ресурсами 
розвитку економіки та соціальних потреб населення регіону. 

Вважаємо, що фінансова автономія має такі ключові аспекти: бюджетну 
самостійність та податкову самостійність (самостійність щодо встановлення 
податків) [2]. 

Під бюджетною самостійністю розуміють право органів місцевого само-
врядування мати власний місцевий бюджет, самостійно його розглядати й за-
тверджувати, податкова самостійність передбачає право встановлення місцевих 
податків та їх ставок, пільг і визначення податкової бази.  
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ринку, а також визначення монопольного (домінуючого) становища суб’єктів 
господарювання на цьому ринку і прийняття відповідних рішень відноситься 
виключно до повноважень Антимонопольного  комітету України.  

Не менш важливим видом порушень вітчизняного законодавства про за-
хист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії, що призводять 
до дискримінації конкурентів і споживачів та створюють небезпеку для ефекти-
вного функціонування ринкових відносин.  

  В ході дослідження також встановлено, що головною проблемою україн-
ського антимонопольного законодавства, на відміну від законодавства краї-
членів ЄС, є його спрямування на потреби виробників, задоволення економіч-
них інтересів найвпливовіших зацікавлених лобістських економічних груп. 
Підставами для підтвердження даної думки є суттєвий вплив потужних бізне-
сових груп на законодавчу діяльність, багато численність представників заціка-
вленого бізнесу у владних структурах, відсутність незалежності законодавчих 
та судових органів влади тощо.  

Варто зауважити, що зростання уваги органів державного регулювання до 
виявлення монополізованих ринків, насамперед на регіональному рівні, спри-
чиняє збільшення кількості суб’єктів монополії. Можна погодитись з тим, що в 
Україні факти попадання певних підприємств до категорії монополістів поде-
куди є випадковими і недостатньо обґрунтованими. Натомість повне панування 
на певних ринках не є підставою для визнання підприємств монополістами 
[1,2].  

Крім того, звертаючись до досвіду передових країн щодо антимонопольно-
го регулювання, Україні варто відмовитися від традиційного курсу на розкруп-
нення підприємств, який зумовив  руйнування цілісних виробничих комплексів 
у вітчизняній економіці, зростання трансакційних витрат та здорожчання про-
дукції без посилення диверсифікації виробництва, і здебільшого негативно 
вплинув на діяльність окремих підприємств та економіки в цілому. Як свідчить 
практика країн-членів ЄС, дана позиція обумовлена тим, що збільшення розмі-
рів компаній є виробничою необхідністю з позиції досягнення  мінімально ефе-
ктивного обсягу виробництва, створення сучасної ефективної виробничої стру-
ктури та підтримання конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому 
ринках. В зв’язку з цим, визначення монопольного становища виробника у віт-
чизняному антимонопольному законодавстві за розмірами підприємства є за-
старілим і нераціональним, а політика стримування концентрації - неефектив-
ною. 

ІV. Висновки.  

Проведене нами дослідження дає підстави зробити висновок, про те, що з 
обмеження концентрації вітчизняна антимонопольна політика має переорієнто-
вуватись на стимулювання ефективності за рахунок оновлення технологій, по-
силення кооперації та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва.   
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 Таким чином, монополія не є бажаною сама по собі, особливо там, де ри-
нок є потенційно конкурентним, оскільки з часом це сприятиме застою у виро-
бництві, уповільненню темпів науково-технічного прогресу. 

Слід зауважити, що саме по собі монопольне становище законом України 
не забороняється, забороненим є зловживання ним та неправомірні дії, спрямо-
вані на його досягнення, крім цього підтримання і посилення. Відповідно до 
ст.27 Господарського кодексу України монопольним визнається домінуюче 
становище суб’єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або 
разом з іншими суб’єктами обмежувати конкуренцію на ринку певного товару 
(робіт, послуг) [3].  

Водночас варто також звернути увагу на певні неточності (розбіжності), 
що прослідковуються в вітчизняному антимонопольному законодавстві. До них 
зокрема можна віднести наступні (рис 1.) 

Щодо першої розбіжності, то вона швидше відображає моральний аспект, 
ніж економічний, що спричинятиме сукупність доносів одного економічного 
суб’єкта на іншого. Аналізуючи другу розбіжність, необхідно зауважити, що в 
законі говориться, що монопольним є становище коли одному підприємству 
належить  35% ринку, що суперечить змісту цієї розбіжності. В третьому випа-
дку не обумовлено про які перешкоди йдеться, а тому існують бар’єри які є ви-
правданими (наприклад, запатентовані інновації). Реалізуючи на практиці чет-
верту розбіжність, можна досягти банкрутства підприємства і його знищення. 
Щодо примусового поділу підприємства, то на нашу думку, варто навпаки сти-
мулювати утворення потужних фінансово-промислових груп, з метою посилен-
ня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Звертаючись до остан-
ньої розбіжності, то доцільно відмітити, що антимонопольне регулювання має 
бути націлене на підпорядкування діяльності підприємств загальнонаціональ-
ним інтересам шляхом участі держави в управління ними. Крім того, існує ряд 
галузей, де конкуренція є небажаною і діє ефект субадитивності витрат.   

На практиці переважне становище монополіста на ринку встановлюється 
або підтримується, в першу чергу, завдяки тому, що на цьому ринку в нього 
немає жодного конкурента, або він не зазнає значної конкуренції внаслідок об-
меженості можливостей доступу інших суб’єктів господарювання щодо закупі-
влі сировини, матеріалів та збуту товарів, наявності бар’єрів для доступу на ри-
нок інших суб’єктів господарювання, наявності пільг чи інших обставин. 

Монопольне становище може встановлюватися щодо суб’єкта господарю-
вання, при цьому суб’єктами господарювання для цілей антимонопольно-
конкурентного законодавства можуть бути визнані крім фізичних і юридичних 
осіб, що здійснюють господарську діяльність, органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського 
управління та контролю в частині їх участі в господарській діяльності. 

Відповідно до ст.7 Закону України „Про Антимонопольний комітет Украї-
ни” від 26.11.1993 р. проведення дослідження ринку, визначення меж товарного 
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Слід додати також самостійність установлення комунальних тарифів – це 
право місцевої влади здійснювати власну тарифну політику щодо комунальних 
платежів [2]. 

З прийняттям нового Бюджетного Кодексу України зроблено суттєвий 
крок до становлення фінансової автономії місцевого самоврядування. Прийня-
тий Бюджетний кодекс України в редакції 2010 року втілив у собі бачення су-
часного розвитку бюджетної системи, передбачив регулювання найактуальні-
ших бюджетних проблем. З метою забезпечення фінансової самостійності міс-
цевих бюджетів приведено у відповідність до Конституції України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування», Європейської хартії про місцеве само-
врядування положення щодо структурних складових ланок бюджетної системи 
України, що в перспективі дасть змогу виконання делегованих і власних повно-
важень місцевими органами влади. 

Бюджетний кодекс України в новій редакції передбачає удосконалення 
управління бюджетними коштами (закріплення нових бюджетних правил) щодо 
регламентації використання коштів загального та спеціального бюджету та 
управління ними, а саме: 

- встановлено заборону без внесення змін до закону про Державний бю-
джет України (рішення про місцевий бюджет) щодо збільшення бюджетних 
призначень за загальним і спеціальним фондами державного бюджету (місцево-
го бюджету), зокрема: на оплату праці працівників бюджетних установ за раху-
нок зменшення інших видатків; на видатки за бюджетними програмами, 
пов’язаними з функціонуванням органів державної влади (органів влади Авто-
номної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування), за рахунок зме-
ншення видатків за іншими бюджетними програмами; 

- встановлено заборону відкриття позабюджетних рахунків стосовно бю-
джетних коштів (включаючи власні надходження бюджетних установ) органа-
ми влади та іншими бюджетними установами, крім освітянських закладів, яким 
законом надано відповідні права; 

- встановлено порядок використання власних надходжень бюджетних 
установ у разі перевищення їх фактичного обсягу над плановим; 

� закріплено доходи загального фонду державного бюджету та доходи міс-
цевих бюджетів, які щорічно визначаються законом про Державний бюджет 
України (ст. 29 Склад доходів Державного бюджету України, ст. 64 Склад до-
ходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та врахову-
ються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, ст. 66 Доходи місце-
вих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних 
трансфертів). 

Новий Бюджетний кодекс України фактично створює передумови збіль-
шення ресурсів місцевих бюджетів. Так, змінено та закріплено на постійній ос-
нові нормативи зарахувань збору за забруднення навколишнього природного 
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Закінчення табл..1.1 

Знос матеріально-технічної бази підприємств - + 

Технології виробництва - + 

Ефективність та якість використання земель сільського-
сподарського призначення 

 

- 

 

+ 

Природно-кліматичні умови + + 

Сезонність виробництва + + 

*Складено автором з урахуванням підходу О. Виханського [4, с.9-10]. 

Із вищенаведеної таблиці слідує, що більшість науковців і практиків ви-
значають такі ключові фактори щодо відтворення ресурсного потенціалу в аг-
рарному секторі економіки як: 

- політичні (політичний та соціально-економічний стан у країні); 
- соціально-економічні (нормативно-правова база, комплексні програми 

розвитку сільських територій, стан розвитку аграрного сектора економіки та 
ринку праці, рентабельність сільськогосподарських підприємств тощо); 

- природно-кліматичні (родючість ґрунтів, температурні умови, водна та 
вітрова ерозія, стихійні лиха та ін.); 

- сезонність виробництва (весняно-осінні польові роботи тощо). 

Отже, всі вищевказані чинники мають вирішальний вплив на відтворення 
ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки. Тому, на наш погляд, не-
обхідно вивчити їх вплив, особливо на поновлення трудових ресурсів. Так, дане 
дослідження повинно базуватися на аналізі мотивації аграрної праці, оскільки 
саме її високий рівень досягається завдяки окремим заходам щодо відтворення 
ресурсного потенціалу в сільському господарстві.  

З метою  оцінки рівня трудової мотивації, на наш погляд, слід розробити 
анкету соціологічного опитування сільськогосподарських працівників з ураху-
ванням їх професійних якостей, посади, віку, соціального статусу та ін. Нами 
розроблена така анкета. В ній передбачені окремі групи запитань щодо особли-
востей роботи, розміру доходу, професійного зростання працівника тощо. Так, 
насамперед, необхідно дослідити матеріальні й соціально-психологічні аспекти 
трудової мотивації, потім дати комплексну оцінку якості відтворення ресурсно-
го потенціалу агросфери.  

Крім цього, для проведення комплексного аналізу якості відтворення агра-
рних ресурсів, на нашу думку, необхідно, насамперед, виділити і вивчити кож-
ну вищенаведену мотиваційну складову. Також, доцільно сумарно оцінити пси-
хологічні та соціологічні потреби, силу окремих мотиваційних чинників і тру-
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сельскохозяйственной техники Украины, определяются причины сложившейся 
негативной ситуации, а также перспективы выхода из нее.  
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I. Введение.   
Важнейшая задача экономики - это удовлетворение  всевозрастающих по-

требностей в условиях ограниченных ресурсов. Часть данной  проблемы может 
быть рассмотрена с позиции экономики АПК. Так, общеизвестный факт увели-
чения численности населения земного шара при ограниченном количестве об-
рабатываемых земель, свидетельствует о том, что численность голодующих в 
мире с 15 % [6], может и далее увеличиваться, что свидетельствует о перспек-
тиве возрастания спроса на продукцию сельского хозяйства. 

Рассматривая экономику Украины, можно отметить, что в стране сосредо-
точено 22% площади сельскохозяйственных  угодий 27 стран – членов Евро-
пейского Союза. На одного жителя Украины приходится 0,8 га сельскохозяйст-
венных  угодий, в том числе 0,67 га пашни, тогда как в среднем по странам ЕС 
эти показатели составляют соответственно 0,38 и 0,22 га[3]. Следует учитывать, 
что Украина является одним из крупнейших мировых производителей зерно-
вых. Однако, сложившаяся ситуация в сфере материально-технического обес-
печения сельского хозяйства отрицательно сказывается на эффективности 
функционирования АПК и остается острой проблемой по настоящее время. Так, 
согласно информации, опубликованной на официальном сайте НАК  «Украгро-
лизинг», изношенность машинно-тракторного парка аграриев достигает 80 %, в 
связи с чем, они ежегодно теряют до 8 млн. т. урожая [9]. 

Анализ литературы.  

Исследованием проблемы материально-технического обеспечения сель-
скохозяйственного производства  занимались многие ученные. Так инноваци-
онное обеспечение обновления технико-технологической базы рассматривал 
В.В. Иванишин, восстановление материально-технической базы как основы 
роста сельскохозяйственного производства – Н.В. Добижа, оптимизацию струк-
туры уборочно-транспортных комплексов – Г. Е. Мазнев, и многие другие.  
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Отже, враховуючи вищезазначену позицію нами сформовано основні скла-
дові економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів, а са-
ме: організаційна (виробництво, відносини власності, система управління на 
всіх рівнях господарської діяльності та ін.), економічна (планування фінансово-
господарської діяльності, економічне стимулювання підприємств, сприятливі 
умов для їх інвестування та кредитування тощо). Вони взаємопов’язані між со-
бою на кінцевому етапі по відношенню до двох з  них – аналізі та контролі за 
використанням аграрних ресурсів на всіх рівнях (забезпечення умов для надан-
ня необхідної інформації власнику щодо провідних показників діяльності під-
приємства з метою їх оптимізації).  

Вважаємо, що даний підхід створить умови для комплексного вивчення 
економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресурсів, сприятиме 
впровадженню дієвих заходів щодо його вдосконалення.   

Сучасна методологія дослідження з відтворення ресурсного потенціалу 
аграрного сектора економіки, на думку окремих науковців, повинна, передусім, 
базуватися на вивченні різних важелів поновлення ресурсного потенціалу в 
сільському господарстві. З цією метою вчені пропонують визначити та проана-
лізувати провідні чинники, що впливають на його відтворення (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Провідні фактори впливу на відтворення ресурсного потенціалу  

в аграрному секторі економіки на макро та мікро рівнях* 

Захід Макро 
рівень 

Мікро 
рівень 

Політичний та соціально-економічний стан у країні + - 

Нормативно-правова база  + - 

Комплексні програми розвитку сільських територій + - 

Інвестиційний клімат  + + 

Стан розвитку аграрного сектора економіки + - 

Стан ринку праці + - 

Рентабельність сільськогосподарських підприємств  - + 

Рівень матеріального та соціально-психологічного сти-
мулювання працівників 

 

+ 

 

+ 

Науково-технічний прогрес + + 
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середовища; грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавст-
ва про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарсь-
кої та іншої діяльності (для обласних бюджетів з 50 % до 20 %, для сільських, 
селищних, міських бюджетів з 20 % до 50 %). Крім того, створено умови для 
зміцнення бюджету розвитку місцевих бюджетів шляхом розширення переліку 
джерел його формування. Частина податку на прибуток спрямовується у розмі-
рі до 2% - бюджету АРК, обласним, міським міст Києва і Севастополя бюдже-
там; до 3% - бюджетам міст республіканського АРК, обласного значення та ра-
йонним бюджетам, з них 30 % - до бюджетів сіл, селищ, міст районного зна-
чення. Зарахування частини податку на прибуток до бюджету розвитку місце-
вих бюджетів здійснюватиметься у розмірі до 5 % до базової ставки оподатку-
вання (відповідно до закону з питань оподаткування).  

Причому, 2 % встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами; 3 % вста-
новлюється районними, міськими радами (міст республіканського АРК, облас-
ного значення). Додаткова ставка податку на прибуток підприємств встановлю-
ється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними 
та міськими (міст обласного значення) радами з моменту надання такого права 
законом. 

IV. Висновки. 

Завдяки запровадженню зазначених новацій оновленого Бюджетного коде-
ксу України створено надійне законодавче підґрунтя для підвищення якості 
управління бюджетними коштами, демократизації та децентралізації бюджет-
них процесів, зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування а це в свою 
чергу має стати певним поштовхом для здійснення подальших досліджень та 
розробки науково-обґрунтованої бюджетної стратегії. 
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Метою цієї статті є спроба викласти результати дослідження процесу гар-
монізації антимонопольного законодавства та, зокрема, його розбіжностей, що 
потребують урахування досвіду країн-членів ЄС.  

ІІІ. Результати.  

Починаючи з перших днів свого незалежного розвитку Україна розглядає 
підтримку економічної конкуренції та боротьбу з монополізмом як найважли-
віші шляхи побудови розвиненої ринкової економіки, оскільки в спадщину вона 
отримала надзвичайно монополізовану економіку. А тому цілком не випадково, 
що одним з перших законодавчих актів молодої незалежної держави був закон 
України „Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конку-
ренції у підприємницькій діяльності” прийнятий 18 лютого 1992 року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Типові розбіжності,  
що існують у вітчизняному антимонопольному законодавстві 

Проте існують товари і послуги, на ринках яких може ефективно існувати 
лише один продавець, в результаті чого виникає явище монополізму. Раніше іс-
нувала теза, що монополія – це становище, коли на ринку є лише один прода-
вець, а на сьогодні українське законодавство розглядає монопольне становище 
як таке, що надає можливість продавцю обмежувати конкуренцію, навіть якщо 
поряд з ним на ринку наявні інші продавці. 

Типові розбіжності вітчизняного анти-
монопольного законодавства 

2. Монопольним (до-
мінуючим) станови-
щем на ринку є: суку-
пна частка не більш як 
трьох суб'єктів госпо-
дарювання перевищує 
50%, а не більше як 
п'яти – 70% 

3. Одним із зловжи-
вань монопольним 
становищем на ринку є 
створення перешкод 

доступу на ринок 

4.Штрафи, що передбачені 
за певні порушення анти-
монопольного законодавст-
ва, доходять до 10% вируч-
ки порушника за останній 
звітний рік 

6. Двічі у Законі України 
«Про захист економічної 
конкуренції» зустрічаєть-
ся вислів «…обмеження 
конкуренції становить за-
грозу системі ринкової 
економіки» 

5.законодавством 
передбачено 
примусовий по-
діл монополіста

1. Положення щодо добровільно-
го повідомлення про антиконку-
рентні узгоджені дії не тільки за 
себе, а й за інших учасників по-
збавляє відповідальності за них 
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ГАРМОНІЗАЦІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ  ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

В даній статті основну увагу приділено аналізу вітчизняного антимоно-

польного законодавства в контексті євроінтеграції. Досліджено також, які 
саме неточності антимонопольного законодавства підлягають в подальшому 
удосконаленню та гармонізації його з законодавством Європейського Союзу. 

Ключові слова: антимонопольне законодавство, адаптація, монополізм, 
монопольне становище, європейська інтеграція, конкуренція, фінансово-
промислова група. 

І. Вступ.  

На сучасному етапі розвитку зовнішньополітичний курс України спрямо-
ваний на інтеграцію у світове господарство. Беззаперечно, найбільший інтерес 
нашої країни полягає у можливості інтеграції до ЄС – найпотужніше і географі-
чно наближене угруповання країн.  

Проблема євроінтеграції України є одним із найбільш важливих стратегіч-
них завдань подальшого розвитку економіки. Українська економіка не може 
перебувати осторонь процесу приєднання, наприклад, до світової системи тор-
гівлі, оскільки байдужість до умов і наслідків вступу нині означає збитки та 
втрачені прибутки в майбутньому. 

Цілком зрозуміло, що однією з основних умов вступу України до ЄС є 
приведення її чинного законодавства у відповідність до законодавства ЄС, тоб-
то його адаптація. І пріоритетним напрямком такої адаптації є система антимо-
нопольного законодавства, приведення його у відповідність до норм і принци-
пів ЄС, а також запобігання прийняттю законодавчих та інших нормативно-
правових актів, що не відповідають їм. Актуальність гармонізації антимонопо-
льного законодавства зростає у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, 
яке відкрило нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції й спів-
робітництва України і Європейського Союзу.  

ІІ. Постановка задачі.  
Питаннями узгодження та адаптації антимонопольного законодавства з 

вимогами ЄС останніми роками приділяється досить багато уваги, зокрема та-
кими науковцями, як Є. Абрамова, А. Бабак, Н. Малахова, Н. Матвєєва, О. Ро-
манюк, Г. Башнянин, С. Панчишин та ін. Однак аналіз публікацій багатьох ав-
торів свідчить, що питання узгодження антимонопольного законодавства у на-
прямку вивчення типових розбіжностей вітчизняного антимонопольного зако-
нодавства з вимогами ЄС не були об’єктом комплексного дослідження. 
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У вищеподаній схемі запропонований комплексний методологічний підхід 
щодо вивчення механізму ефективного відтворення ресурсного потенціалу аг-
рарного сектора економіки. Він створить умови для об’єктивної оцінки сучас-
ного стану вивчення та розробленості досліджуваної проблеми й сприятиме ви-
діленню найбільш вагомих її компонентів у загальній методологічний структу-
рі, що в подальшому забезпечить впровадження дієвого механізму відтворення 
ресурсного потенціалу агросфери. 

Існують різні підходи вчених щодо трактування економічної категорії – 

“відтворення факторів виробництва” в ринковій економіці. Більшість з них 
подібні і відрізняються між собою тільки частково деякими окремими складо-
вими. Так, науковці що вивчали і вивчають вищезазначену проблему визнача-
ють відтворення факторів виробництва як сукупність заходів щодо поновлення 
особистих (трудові ресурси) і речових (земельні, матеріальні не матеріальні ре-
сурси тощо) елементів процесу виробництва з метою їх ефективного викорис-
тання [6, с.152; 7, с.16].  

Зважаючи на вищевказаний підхід нами визначені напрями еволюції теорії 
відтворення факторів виробництва. Так, більшість теорій щодо їх відтворення 
базуються на поліпшенні двох основних складових, а саме:  

- первинної, або основної (праця та земля);  

- вторинної (капітал, що відображає результат впливу праці на природні 
ресурси та підприємництво). 

Крім цього, доцільно зазначити, що теорії відтворення первинної (трудових 
і земельних ресурсів) та вторинної (ресурси у формі капіталу та підприємниць-
кої діяльності) складової виробничих факторів базуються на забезпеченні умов 
для розвитку науково-технічного прогресу, своєчасному наданні інформації про 
діяльність підприємства і забезпечення його стабільного економічного та еко-
логічного стану. Так, найбільш вагомими щодо відтворення факторів виробни-
цтва були розробки представників (К. Маркс, Ф. Енгельс, У. Петі, А. Маршалл, 
А. Сміт, Д. Рікардо тощо) марксиської та маржиналіської економічних теорій. 
Вчені трактували, передусім, виробничі фактори як важливі елементи, або 
об’єкти, які можуть вирішально вплинути на ефективність функціонування 
будь-якого господарюючого суб’єкта. Також даний підхід передбачає оцінку 
впливу відносини власності на ефективність відтворення факторів виробництва           
[9, с.124; 10, с.135; 11, с.10; 12, с.26]. Тобто всі вищевказані підходи науковців 
спрямовані на одночасне відтворення всіх ключових виробничих чинників за-
вдяки диференційованим заходам.   

Виявлено шляхом теоретичного аналізу, що економічний механізм суспі-
льного відтворення аграрних ресурсів – система пов’язаних між собою форм і 
методів соціально-економічного впливу на сільськогосподарських товаровиро-
бників з метою активізації виробничої, фінансової, інвестиційної діяльності та 
насичення ринку конкурентоздатною аграрною продукцією [2, с. 5; 3, с.45; 5, 
с.71]. 
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Несомненно, труды этих авторов внесли весомый вклад в экономику АПК, 
однако остается острой проблема развития отечественного сельскохозяйствен-
ного машиностроения в условиях усиления процессов глобализации и диверси-
фикации рынков. 

 II. Целью статьи является проведение мониторинга современного со-
стояния рынка сельскохозяйственной техники, выявление причин сложившейся 
негативной ситуации, а также определение приоритетных направлений и пер-
спектив дальнейшего развития изучаемой проблемы. 

III. Результаты.  

Согласно данных Министерства аграрной политики Украины[3], в 2009 г. 
энергетическая мощность сельскохозяйственных предприятиях составляла 53,9 
млн. л.с. (280,7 л.с. на 100 га посевной площади) (таблица 1).  

Таблица 1. 

Обеспеченность техникой сельскохозяйственных предприятий Украины   

в 2009 г. 

Наименование 
техники 

Кол-во ед. тех-

ники на 1000 га 

пашни 

Кол-во  

техники  

(тыс. шт.) 

Техническая  

потребность  

(тыс. шт) 

Тракторы  8 153,8 400 

Зерноуборочные 
комбайны  

3 36,8 75-80 

Свеклоуборочные 
комбайны 

16 5,1 8-9 

Кукурузоуборочные 
комбайны  

1,3 2,9 9-10 

   Исходя из данных таблицы можно отметить, что на украинских полях не-
достает  32-61%  оборудования. Недостаточность оборудования отражается со-
ответственно и на его нагрузке, которая значительно превышает показатели 
развитых зарубежных стран.  

  Вышеприведенные данные свидетельствуют о низком уровне обеспечен-
ности сельскохозяйственных предприятий техникой, помимо этого значитель-
ная доля используемого оборудования исчерпала свой амортизационный срок.  

 Проблема обеспеченности предприятий сельскохозяйственной техникой 
и проблема развития отечественной отрасли сельскохозяйственного машино-
строения является взаимосвязанной и неразрывной. Так, отсутствие спроса, 
связанное с недостатком финансовых средств аграриев отражается на снижении 
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объемов производства предприятий сельскохозяйственного машиностроения, 
что ведет к снижению их прибыли, сокращению рабочего персонала, отсутст-
вию средств и возможности внедрения инновационных технологий для разра-
ботки новых моделей, выпускаемой продукции. Что с другой стороны  отража-
ется на предложении их товара, которое значительно уступает зарубежным 
аналогам и, как следствие, не вызывает интереса со стороны покупателя. Полу-
чаем своего рода замкнутую спираль.  

Однако данная проблема могла бы быть решена при своевременно и пра-
вильно проведенной политике государства, направленной на поддержку отече-
ственного производства, а также при усиленном проведении маркетинга на 
предприятиях производящих сельскохозяйственную технику. Всё вышеизло-
женное подтверждают слова народного депутата Украины Екатерины Самой-
лик «В 18 раз за последние годы увеличился ввоз иностранной сельхозтехники, 
а это миллиарды денег, которые можно было пустить на производство отечест-
венной техники. Мы эти деньги просто инвестировали в чужие экономики» [2].                
  На современном этапе, на рынке сельскохозяйственного машиностроения 
сложилась следующая ситуация: доля импортируемой техники на внутреннем 
рынке Украины составляет около 80 % [7]  

 

Рис 1. Динамика импорта агротехники за 2007 -2009 гг.[9]. 

Рассматривая динамику импорта техники (рис. 1.) видно, что в 2008 г. на-
блюдался максимальный уровень импорта. Связанно это с тем, что до 2009 г. 
действовали государственные  преференции, распространявшиеся и на импорт-
ные закупки техники. Не менее важным фактором послужило и вступление Ук-
раины в 2008 году в  ВТО и отмена  таможенной пошлины [9]. В 2009 г. наблю-
далась сокращение импорта на 75 % по отношению к 2008 г. Это связано с ог-
раничением распространения государственной поддержки на импортную тех-
нику, аналоги которой производятся на территории Украины, которое нашло 
своё отражение в постановлении Кабинета Министров «О расширении  внут-
реннего рынка для отечественных предприятий машиностроения для агропро-
мышленного комплекса». Также наблюдалась сокращения кредитования сель-
скохозяйственных товаропроизводителей и, в целом, оказал влияние мировой 
финансово-экономический кризис.    
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ІІ. Постановка завдання.  

У результаті критичного аналізу науково-практичних джерел встановлено, 
що методологія дослідження механізму ефективного відтворення ресурсного 
потенціалу аграрного сектора економіки складається з таких основних структу-
рних блоків, які складають певні етапи дослідження щодо: вивчення понятійно-
го апарату і напрямів еволюції теорії відтворення факторів виробництва, основ-
них складових економічного механізму суспільного відтворення аграрних ре-
сурсів, експерименту (рис. 1).  

 

Рис. 1. Основні етапи дослідження механізму ефективного відтворення  
ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки.* 

*Розроблено автором.  

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО 
ВІДТВОРЕННЯ  РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  

Вивчення понятійного апарату і напрямів еволюції теорії відтворення  

Первинний (основний) Вторинний (додатковий) 

Визначення категоріального апарату і основних складових еко-

номічного механізму суспільного відтворення  

Аналіз сучасної методології з відтворення ресурсного потенціалу  

Впровадження результатів дослідження 

 Теоретична оцінка механізму відтворення ресурсного потенціалу  

Формування напрямів та заходів ефективного відтворення всіх складо-
вих ресурсного потенціалу аграрної сфери    

Апробація і можливі зміни напрямів і заходів відтворення ресурсів  

Організаційна Економічна 
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УПРАВЛІНСЬКИЙ АУДИТ ЯК ФУНКЦІЯ ВНУТРІШНІХ АУДИТОРІВ 

Анотація. В статті розглядаються важливі питання пов’язані з прийн-

яттям управлінських рішень. Аналізуються методи управлінських рішень та 

порядок їх прийняття. Наводяться сучасні недоліки  прийняття рішень, що 

впливають на ризики діяльності підприємства. Пропонується застосовувати 

можливості служби внутрішнього аудиту для оцінки адекватності та ефек-
тивності прийняття управлінських рішень. В якості інструмента моніторин-

гу рекомендується впровадження управлінського аудиту. 
Ключові слова. Внутрішній аудит, прийняття управлінських рішень, 

управлінський аудит. 
Постановка проблеми.    

В сучасних умовах, як показує практика, функції внутрішнього аудиту іс-
тотно розширюються й виходять за межі перевірки ведення обліку й підготовки 
звітності. Одним з важливих  завдань, яке повинна виконувати служба внутрі-
шнього аудиту на підприємстві є аналіз та оцінка адекватності та ефективності 
прийняття управлінських рішень. Приймати  правильні  управлінські рішення, 
це  мистецтво якому можна навчитися й постійно вдосконалюватися. Однак, іс-
нує безліч факторів, які можуть серйозно заважати процесу прийняття рішень. 
Імовірність ухвалення необґрунтованого рішення зростає, якщо: 

• організаційні непогодженості,  немає чіткого розподілу посадових 
обов'язків і вищий менеджмент поряд із ключовими питаннями за-
йнятий улагоджуванням незначних приватних проблем; 

• в менеджерів немає ясного уявлення про розподіл праці на підпри-
ємстві, про свої повноваження й про повноваження своїх підлеглих. 
Адже саме коло повноважень є основою для прийняття рішень; 

• прийняття рішень не формалізовано й щораз процедура погоджень і 
затверджень відбувається по-новому;  

• для прийняття рішень немає достатньої інформації або ж вона пере-
буває в такій формі, що не годиться в якості підстави для дій керів-
ника; 

• неясний сам процес прийняття рішень, в керівника немає повного 
подання про те, що на підприємстві  дійсно робиться, і на якій стадії 
розгляду перебувають різні справи; 
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заційного фонду, що представляє собою суму приросту загальної величини ди-
відендних виплат за період формування та використання амортизаційного фон-
ду. Даний показник визначається з позиції акціонерів, тому що їх інтереси об-
межуються підчас створення амортизаційного фонду.  
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ртість на фондових біржах, зокрема на Першій фондовій торгівельній системі 
(ПФТС). Але починаючи з середини 2008р. ВАТ «Центральний ГЗК», як і усі 
ГЗК Кривбасу стикнулось зі значними проблемами, зокрема зниженням обсягів 
виробництва та цін на свою продукцію. При цьому відсоткові ставки по креди-
тах досягли 30%. За даними Держкомстату України [4] у 2009р. порівняно з 
2008р. прогнозується загальний спад обсягів виробництва по гірничорудній 
промисловості на 30,6%, зменшення цін на продукцію – на 5,3%. Але починаю-
чи з середини 2009р. намітились деякі позитивні тенденції: прогнозується ста-
білізація обсягів виробництва та цін на поточному рівні протягом наступних 3 
років.  

В табл.1 наведено результати прогнозу на період до 2013р.  

Таким чином, у ВАТ «Центральний ГЗК» прогнозується виникнення дефі-
циту грошових коштів для подальшого проведення інвестиційних програм вже 
у 2010р. у сумі 50,4 млн.грн. Тому розглядається варіант залучення банківсько-
го кредиту під 30% річних з терміном погашення у 2013р. Як видно з табл.1, 
при цьому підприємство сплачує відсотки по кредиту на суму більш 27 млн.грн. 
В даному випадку коефіцієнт дивідендних виплат складає 4% від чистого при-
бутку протягом всього досліджуваного періоду. Загальна сума дивідендів за 
весь період дорівнює 278 млн.грн., з урахуванням дисконту (ставка по депози-
тах з незначним терміном – 20%) сума дивідендів складає 165 млн.грн. 

Нами запропоновано збільшити суму амортизації в 2008-2009рр. з метою 
повного покриття дефіциту та наповнення амортизаційного фонду рівними час-
тинами по 25,2 млн.грн. (табл.2). При цьому підприємство повністю уникає не-
обхідності сплати відсотків по кредиту, а навпаки, отримує відсотки по депози-
ту з коштів амортизаційного фонду у сумі 15 млн.грн (за ставкою 20% річних). 

В 2008-2009рр. хоча сума дивідендів зменшується, але частка дивідендів 
зберігається у чистому прибутку зберігається у розмірі 4%, що враховує інтере-
си акціонерів. Починаючи з 2010р. сума дивідендів збільшується, при цьому за-
гальна сума дивідендів за весь період не тільки не зменшилась, а навпаки, збі-
льшилась на суму економії відсотків по кредиту та отриманих відсотків по де-
позиту складає 321 млн.грн, що на 42 млн.грн більше, ніж у варіанті залучення 
банківського кредиту. Дисконтована сума дивідендів також збільшилась та 
складає 171 млн.грн.  

Таким чином, незважаючи на те, що акціонери отримують дивіденди з де-
яким запізненням, їх інтереси задовольняються, як і інтереси менеджменту під-
приємства. 

IV. Висновки.  

За допомогою запропонованої імітаційної моделі стає можливим визначи-
ти суму, на яку необхідно знизити дивідендні виплати, для того, щоб мінімізу-
вати в майбутньому відсотки по можливих кредитах на оновлення основних 
фондів. Крім того, можна визначити економічний ефект від створення аморти-
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• керівник не бачить необхідності ухвалення рішення або просто не 

здатний його приймати, причиною цього може бути страх перед ри-
зиком, страх зробити помилку або звичайна недосвідченість; 

• немає розуміння взаємозв'язку поточних, середньострокових і стра-
тегічних рішень, внаслідок чого намічені довгострокові орієнтири не 
досягаються, а поточні рішення суперечать один одному;  

• інформаційне забезпечення рішення мінімально й не пропонуються 
альтернативи;  

• аналіз і коректування виконання вже ухвалених рішень не є обов'яз-
ковою процедурою.  

   Таким чином зростає ризик прийняття необґрунтованих управлінських 
рішень, що згодом може суттєво вплинути на можливість підприємства досягти 
своїх цілій. 

    Аналіз останніх публікацій. Питання аудиту розглядаються в багатьох 
наукових робіт українських фахівців Петрик О.А., Пантелєєва В.П., Дорош Н.І., 
та ін. однак проблеми аудиту прийняття  управлінських рішень залишаються 
поза увагою науковців. 

    Викладення основного матеріалу.  Процес ухвалення рішення - це пси-
хологічний процес, і тому види рішень залежать від того, як їх приймають. 
Процес ухвалення рішення носить або інтуїтивний характер (заснований на су-
дженнях) або раціональний характер. 

       Інтуїтивні рішення - це вибір, зроблений на основі відчуттів того, що 
він правильний. У гарного керівника повинна бути присутня інтуїція, що ґрун-
тується на власних поданнях, у принципі - це природне дане, що може розвива-
тися в процесі роботи.  

Інтуїтивний характер прийняття рішень характеризується наступним:  

• Керівник всю проблему тримає в голові; 

• По мірі розвитку проблеми підхід до її рішення може радикально 
змінюватися; 

• Можливо одночасно розгляд декількох варіантів; 

• Можливо не дотримання послідовності етапів прийняття рішень; 

• Якість рішення засновується насамперед на минулому досвіді, особи, 
яка приймає рішення. 

Рішення, засновані на судженнях - це вибір, зроблений на основі знань і 
досвіду. Найчастіше менеджери зіштовхуються із ситуаціями, які вже мали міс-
це. Опираючись на наявний досвід, керівник робить вибір на користь альтерна-
тиви, що вже приносила успіх. Це дуже швидкий й ефективний шлях ухвалення 
рішення, доти, поки ситуація не змінюється докорінно.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОГО  

ВІДТВОРЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

ЕКОНОМІКИ 

Здійснено аналіз науково-практичних надбань щодо формування методо-

логії дослідження механізму ефективного відтворення ресурсного потенціалу 
аграрного сектора економіки. Акцентовано увагу на основних структурних 
блоках, які складають певні етапи дослідження щодо: вивчення понятійного 

апарату і напрямів еволюції теорії відтворення факторів виробництва, основ-
них складових економічного механізму суспільного відтворення аграрних ресур-

сів, експерименту. Це забезпечить розробку дієвих заходів підвищення якості 
трудового життя селян. 

Ключові слова: аграрний сектор економіки, методологія дослідження, 
працівник, ресурсний потенціал. 

І. Вступ.  

Формування соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні, здійс-
нення ефективних реформ у даному напрямі та покращення життєвого рівня 
населення, можливо лише за умови ефективного відтворення ресурсного поте-
нціалу, насамперед, в аграрному секторі економіки. Проте відсутність дієвих 
заходів щодо поліпшення механізму відповідного відтворення (відсутність, пе-
редусім, комплексних державних програм розвитку сільських територій) істот-
но гальмує даний процес. Як наслідок, погіршується рентабельність сільського-
сподарських підприємств, добробут їх працівників та ефективність функціону-
вання галузі в цілому.  

Тому актуальним питанням на сучасному етапі розвитку аграрного сектора 
економіки є формування єдиних методологічних підходів щодо аналізу та по-
ліпшення механізму ефективного відтворення ресурсного потенціалу в агро-
сфері. 

 Дослідженням проблеми відтворення ресурсного потенціалу в сільському 
господарстві займалися такі науковці: С. Апенько, О. Бондаренко, Є. Борисов,  
Виханський, Н. Волгін, Т. Мальцев та ін. [1-5; 8]. Вчені обґрунтували основні 
умови відтворення ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки. Про-
те питання формування єдиних методологічних підходів щодо вивчення даної 
економічної категорії розкрито ними недостатньо. Зважаючи на актуальність 
вищезазначених питань необхідно вивчити існуючу та запропонувати нову ме-
тодологію дослідження вищевказаного механізму. Для цього слід використати 
наступні методи: діалектичний, абстрактно-логічний, аналізу, синтезу тощо. 
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Таблица 2.  

Производство  основных видов  продукции сельскохозяйственного  
машиностроения за 2003–2009 гг [1]. 

Рассматривая производство основных видов продукции сельскохозяйст-
венного машиностроения (таблица 2), отмечается динамика резкого снижения 
производства в 2009 году, связанная также в основном с влиянием финансово 
экономического кризиса. 

В 2010  г. ситуация в машиностроении для АПК немного стабилизирова-
лась. Производство тракторов для сельского и лесного хозяйства в Украине в 
январе-июне 2010 года увеличилось в 4,9 раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года – до 1855 штук. Производство сеялок в Украине в январе-
июне текущего года увеличилось на 64,5% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2009 года – до 1252 штук, а борон дисковых – в 1,9 раза, до 731 штук 
[4].  

В настоящие время отрасль сельскохозяйственного машиностроения на-
считывает 128 промышленных предприятий и проектно-конструкторских орга-
низаций где работает почти 70 тыс. чел и имеют производственные мощности 
для изготовления 4000 наименований машин и оборудования для АПК, что по-
зволяет механизировать 82 % технологических процессов в сельском хозяйстве 
[7].  Несмотря на это, отечественные предприятия, к сожалению, не предлагают 
аграриям ту технику, которая необходима для внедрения современных техноло-
гий.  

Наименование 
техники 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Тракторы для 

сельского и лес-
ного хозяйства 

шт. 

5806 5543 3703 5282 6339 1445 

Бороны диско-

вые, шт. 
4101 4520 4421 5751 5517 1084 

Рыхлители и 

культиваторы 

тыс. шт. 

8,9 8,0 11,5 9,2 10,4 4,6 

Сеялки, тыс.шт. 9,9 11,3 9,0 7,1 9,9 2,5 

Косилки, 

тыс.шт.  
3,1 3,8 3,2 3,1 3,4 1,6 

Комбайны зер-

ноуборочные, 
шт. 

305 308  137 309 56 

Общее произ-
водство в  млн. 

грн. 

2085,6 2344,2 2385,7 2824,8 4248,1 2264,8 
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Так как, кроме развитой производственной базы сельскохозяйственного 
машиностроения, необходимо иметь еще и соответствующую технологиче-
скую. «Ведь основная причина хронической неконкурентоспособности украин-
ской агротехники в ее технологической отсталости. Развитие инновационных 
технологий для агротехники в Украине остановилось еще в 80-х годах» [11]. 
Отечественная техника преимущественно однофункциональна, а производство 
многофункциональных агрегатов отечественные заводы еще не освоили. «Се-
годня сельскохозяйственному производителю необходимы тракторы большой 
мощности, необходимы широкозахватные комбинированные машинные агрега-
ты, современные мощные зерно- и кормоуборочные комбайны » [11]. Такое об-
стоятельство дел и объясняет сложившуюся ситуацию. Получается, что «укра-
инскому аграрию выгоднее приобрести импортную технику. В таком случае он 
хоть и потратится на зарубежную технику, зато будет пользоваться высокопро-
дуктивными передовыми технологиями, а не сэкономит на технике вчерашнего 
дня»[9]. 

В связи с этим на сегодняшний день функционируют различные програм-
мы поддержки отечественного сельскохозяйственного машиностроения. Так, 
существует Постановление Кабинета Министров Украины N 647 от 28.07.2010 
г. «Об утверждении Порядка использования в 2010 году средств  Стабилизаци-
оннго фонда, которые направляются  на  частичную  компенсацию  стоимо-
сти сложной сельскохозяйственной техники отечественного производств».  

 Согласно которому, частичная  компенсация  предоставляется  на безвоз-
вратной  основе  и устанавливается   в  размере  30  процентов  стоимости слож-
ной сельскохозяйственой техники отечественного производства без учета сумм 
налога на добавленную стоимость.   

Постановление от  11  августа  2010 г.  N 794  «Об  утверждении  Порядка  ис-
пользования в 2010 году  средств Стабилизационного фонда для осуществления 
финансовой поддержки предприятий агропромышленного  комплекса  через  
механизм удешевления  кредитов». Которое гласит, что компенсация предос-
тавляется заемщикам по кредитам, привлеченным в национальной валюте в 
размере двойной учетной ставки НБУ, действующей на дату начисления % за 
пользование кредитами, и в иностранной валюте в размере 10% годовых, но не 
выше размеров, предусмотренных кредитными договорами. 

Приобретение  отечественной  техники и оборудования для  агропромыш-
ленного   комплекса  на условиях финансового лизинга ,  утверждено  Поста-
новлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 № 1904 (с изменения-
ми и дополнениями). В лизинг может быть передана  техника  только  отечест-
венного  производства после осуществления лизингополучателем предвари-
тельной оплаты в размере  22%  ее  стоимости  и  заключения  догово-
ра страхования предмета лизинга. Срок лизинга от 3 до 7 лет, за пользование  
техникой  лизингополучатель платит  7%  ее невозмещенной  стоимости[8].  
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Їх особливості та відмінності потрібно враховувати як підчас створення 
нових, так і підчас управління діючими підприємствами, визначаючи можливо-
сті та напрями розвитку на різних товарних ринках.  

Література.  

1. Андросова, Т. В. Торгівля в ринковій економіці [Текст] / Т. В. Андро-

сова. − Хар., 2001. – 120 с. 

2. Шерр, И.Ф. Учение о торговле [Текст] :  [пер. с нем. : в 2-х кн.] / Шерр 
И. Ф.  – М. : Перспектива, 1993. – 546 с. 

3. Даненбург, В. Основы оптовой торговли [Текст]: практический курс / 
В. Даненбург, Р. Монкриф, В. Тейлор ; пер. с англ. Е. И. Подколизина. 
– М. : Восхождение. –  368 с. 

4. Марцин, В.С. Економіка торгівлі [Текст] : підручник / В. С. Марцин. – 
2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 603 с. 

 

 

 

 

 

-  561  -

Економіка: проблеми теорії та практики                                  Випуск 265 
Однак якщо керівник покладається тільки на інтуїцію, шанси правильного 

вибору невеликі, особливо коли досвід в менеджера невеликий, а минулі ситуа-
ції не відповідають нової. Крім цього на якість інтуїтивних  рішень може  впли-
вати недостатньо повне представлення о текучої ситуації.    

     Якщо проблемна ситуація не так очевидна, її рішення не має однознач-
ного толкування то процес прийняття рішення потребує структуризації, яка до-
зволяє виявити  етапи та процедури, які направлені на її вирішення. Типові 
процеси прийняття рішень, реалізовані у різних областях діяльності, мають ба-
гато загального, тому необхідно деяка універсальна «типова» схема процесу 
ухвалення рішення, що встановлює найбільш доцільний набір і послідовність 
дій. Дану схему варто розглядати не як твердий алгоритм розробки й ухвалення 
управлінського рішення, а як логічну й найбільш прийнятну схему дій мене-
джера в проблемних ситуаціях, що часто зустрічаються. 

    1. Перший крок при ухваленні раціонального управлінського рішення - 
це діагностика проблеми.  

    2.Формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень. Багато рішень 
не можуть бути реалізовані через обмеження які існують при розгляді альтер-
натив.  

    3.Визначення альтернатив. У керівника завжди є різні варіанти рішень. 
В ідеалі краще зібрати й розглянути всі можливі альтернативи, які могли б усу-
нути проблеми підприємства. Реально до розгляду приймаються ті варіанти, по 
яких мають більші знання й інформацію. 

    4. Оцінка альтернатив. Очевидно, що будь-яке рішення має як позитивні, 
так і негативні наслідки. Тому на підприємстві повинна існувати процедура 
відбору оптимального рішення. Повинні бути розглянуті достоїнства й недоліки 
кожного рішення й повинен бути знайдений компроміс достоїнств і недоліків. 

   5. Якщо проблема діагностовано правильно й розглянуті можливі альте-
рнативи, відбувається остаточний вибір. Як правило, він здійснюється на осно-
ві: або одного домінуючого критерію або сукупності критеріїв, кожний з яких 
повинен враховувати різні аспекти (наприклад, достатня кількість фінансових 
коштів, доступність ресурсу, рішення не суперечить іміджу підприємства й 
прийнятно для акціонерів).  

   Факт прийняття одного рішення є лише складовою частиною ефективно-
го процесу прийняття рішень. Кожен керівник будь-якого рангу повинен чітко 
представляти свою частку в цьому широкому процесі. Професіоналізм мене-
джера - явище багатофакторне. Однієї з його складових є вміння оцінювати ва-
ріанти, найбільш ефективні в конкретних ситуаціях, приймати рішення, обумо-
влені рамками правил (законів) і передового досвіду менеджменту в даній об-
ласті життєдіяльності підприємства.  

Подібні тенденції на практиці реалізуються у формах внутрісистемного 
або зовнішнього аналізу. 
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При цьому гірничорудна промисловість є капіталомісткою, амортвідраху-
вання складають суттєву частину повної собівартості продукції гірничо-
збагачувальних комбінатів. Тому внаслідок впливу амортизації, чистий прибу-
ток і, відповідно, дивіденди на зазначених підприємствах суттєво знижуються. 
Таким чином, на гірничо-збагачувальних комбінатах сума зниження дивідендів 
може слугувати суттєвим джерелом наповнення амортизаційного фонду на від-
новлення основних фондів.  

При цьому слід враховувати, що чистий прибуток на гірничо-
збагачувальних комбінатах суттєво відрізняється від чистого грошового потоку, 
який спрямовується для фінансування всіх зазначених вище видатків, внаслідок 
існування дебіторської та кредиторської заборгованості. Отже, при формуванні 
амортизаційного фонду на відновлення основних фондів потрібно планувати 
розподіл чистого грошового потоку між різними видатками. 

В той же час слід враховувати, що у разі відсутності амортизаційного фон-
ду в майбутніх періодах підприємство буде змушено залучати кредити і спла-
чувати відсотки по них. Внаслідок цього в майбутніх періодах зменшиться чис-
тий прибуток підприємства, а отже, і сума дивідендів. При великих ставках по 
кредитах зниження дивідендів в майбутніх періодах буде значно більшим, ніж 
якщо знижувати дивіденди в поточному періоді.  

Крім того, в умовах глибокої фінансової кризи існує ймовірність того, що 
кредит взагалі не буде отриманий. В такому разі підприємство буде змушено 
скорочувати обсяги виробництва, а при зношуванні ключових видів обладнання 
взагалі зупинити виробництво. Зрозуміло, що це призведе до значних збитків. 
Тому в майбутніх періодах акціонери втратять ще більше дивідендів, ніж якщо 
будуть створювати амортизаційний фонд.  

В той же час слід зауважити, що по гірничорудній промисловості вже на-
мітились позитивні тенденції зростання попиту і рентабельності власного капі-
талу. Деякі покращення спостерігаються і в галузі кредитування. Тому у разі 
відволікання значних коштів на формування амортизаційного фонду, підприєм-
ство може втратити можливості збільшення обсягів реалізації. 

II. Постановка задачі.  
Для обґрунтування доцільності створення амортизаційного фонду розро-

бимо динамічну імітаційну модель, яка буде враховувати не лише прогнозні ці-
ни і обсяги реалізації продукції, відсотки по майбутніх кредитах, але й створен-
ня амортизаційного фонду. 

III. Результати.  

Проведемо практичні розрахунки на прикладі інвестиційного проекту з пе-
реозброєння та модернізації, що впроваджується на ВАТ «Центральний гірни-
чо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК)» з 2006р. Зазначене підприємство отримує 
прибуток та регулярно сплачує дивіденди з нього, починаючи з 2004р., що при-
звело до того, ринкова вартість його акцій суттєво перевищує їх номінальну ва-
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Одним з способів такого аналізу є внутрішній аудит процесу прийняття 

управлінських рішень. В теорії аудиту та на практиці зустрічається поняття 
управлінський аудит. Управлінський аудит - незалежне дослідження й оцінка 
управлінської діяльності відповідно до різноманітних стандартів оптимальної 
ефективності функціонування підприємства. 

Управлінський аудит - один з діючих інструментів забезпечення виконання 
певних завдань, вищим керівництвом підприємства. Таким чином, сфера управ-
лінського аудита вуже, чим сфера управлінського контролю, і має специфічний 
характер. Управлінський аудит, як правило, одержує легальний статус лише то-
ді, коли на підприємстві створюється служба внутрішнього аудита. Якщо такої 
служби ні, він може здійснюватися особисто менеджерами середнього або (іно-
ді) нижчого рівня з доручення вищого керівництва. У кожному разі проведення 
управлінського аудиту тільки підсилює контроль за досягненням бажаного рів-
ня економічності, ефективності й результативності діяльності підприємства й 
створює непогані передумови для створення конкурентних переваг.  

Сутність управлінського аудиту як фактору у формуванні професійних 
якостей менеджера складається у виявленні відхилень його управлінських дій 
від найбільш раціональних, як обумовлених господарським правом, політикою 
й стратегією підприємства, так й у найбільшій мері відповідним тенденціям 
трансформації підприємства і сучасної теорії менеджменту. 

Оцінки ефективності менеджменту як самостійного й незалежного явища, 
відокремлення окремих показників ефективності мають право на життя, але на 
абсолютну об'єктивність і вірогідність висновків претендувати не можуть. Ме-
неджмент як вид діяльності є лише одній із внутрішніх властивостей підприєм-
ства й оцінювати його окремо від підприємства представляється некоректним.  

Управлінський аудит представляє сукупність принципів і методів здійс-
нення контролю стану системи менеджменту для виявлення й усунення проти-
річ, невідповідностей, дублювання інформації й скасування застарілих елемен-
тів. Його ціль - підтримка системи в робочому стані. 

Методологія внутрішнього аудиту управлінських рішень покликана вияви-
ти, наскільки ефективно працює підприємство, причому оцінити це на основі 
аналізу всіх її складових. Особливу увагу при проведенні управлінського ауди-
ту приділяється зв'язкам і принципам взаємодії всіх об'єктів і суб'єктів управ-
ління підприємством. 

Внутрішній аудит прийняття управлінських рішень має за мету  виразити 
думку відносно адекватності та  правильності організації й виконання операцій 
управлінського циклу на безлічі процесів продуктивної діяльності підприємства 
(по виробництву, забезпеченню, розвитку), тобто основною метою управлінсь-
кого аудиту є оцінка рівня готовності підприємства і його співробітників до 
ефективної роботи у відповідність із цілями й завданнями розвитку підприємс-
тва.  
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Оптові бази здійснюють і численні форми роздрібної торгівлі через власну 
мережу магазинів, павільйонів і наметів. Оптовик-посилоторговець розсилає 
каталоги на ювелірні вироби, косметику, харчові делікатеси та інші дрібні това-
ри клієнтам зі сфери роздробу, промислового виробництва та різного роду 
установам. Основними замовниками такого оптовика є комерційні заклади, роз-
ташовані в прилеглих районах. Виконані замовлення висилаються клієнтам 
поштою, доставляються автомобільним або яким-небудь іншим ефективним 
видом транспорту. 

Оптовик, що торгує за готівку та без доставки товару, займається обмеже-
ними асортиментами ходових товарів, які він продає дрібним роздрібним тор-
говцям з негайною оплатою покупки, звичайно покладаючи на них самих тур-
боту про вивіз купленого. Даний вид оптових продажів здійснюється постійним 
споживачам (роздрібним торговцям, власникам ресторанів та їдалень), які ком-
плектують свої замовлення на складі за методом самообслуговування.  

Оптовик-організатор працює в галузях, для яких характерна безтарне пере-
везення вантажів, таких, як кам'яне вугілля, лісоматеріали, важке устаткування. 
Такий оптовик не тримає товарних запасів і не займається товаром безпосеред-
ньо. Одержавши замовлення, він знаходить виробника, що відвантажує товар 
безпосередньо покупцеві на певних умовах поставки та у певний час. З моменту 
прийняття замовлення до моменту завершення поставки оптовик-організатор 
приймає на себе право власності на товар і весь пов'язаний із цим ризик. Оскі-
льки оптовик-організатор не зберігає в себе товарних запасів, він торгує за 
більш низькими цінами. 

Оптовики-консигнанти обслуговують бакалейно-гастрономічні магазини 
та роздрібних торговців ліками, пропонуючи в основному товари нехарчового 
асортименту. Власники цих роздрібних підприємств не бажають замовляти й 
підтримувати експозиції сотень нехарчових продуктів. Оптовик-консигнант ви-
силає в магазин автофургон, його представник обладнує в торговельному залі 
викладення іграшок, книг у паперовій обкладинці, технічних товарів, медика-
ментозних і косметичних засобів. Оптовик-консигнант сам призначає ціну на 
товари, стежить за їх свіжістю, влаштовує внутрімагазинні експозиції та веде 
облік товарно-матеріальних запасів. Оптовики-консигнанти торгують на умо-
вах консигнації, тобто зберігають за собою право власності на товар, а рахунки 
роздрібним торговцям виставляють тільки за те, що розкуплено споживачами. 
Таким чином, вони виконують наступні послуги: доставка товару, установка 
стелажів для його розміщення, підтримка товарно-матеріальних запасів, фінан-
сування. Вони майже не займаються стимулюванням збуту, оскільки мають 
справу з безліччю широко рекламованих марочних товарів. 

IV. Висновки.  

Таким чином, багатофункціональність оптової торгівлі визначає різномані-
тність підприємств у цій сфері діяльності, що підтверджується наведеною кла-
сифікацією.  
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Для определения перспективы развития отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения,необходимо рассмотреть уровень экспорта Украи-
ны(таблица3). 

Таблица 3                 

Динамика экспорта сельскохозяйственной техники  за 2005-2009 гг [9]. 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 

Экспорт (млн. грн.). 643,3 805,1 1065,4 1677,1 1056,7

Доля экспорта в производстве, 
% 

28,7 33,99 34,8 36,99 41,5 

 Как видно из представленной таблицы, экспорт в 2009 году имел тенден-
цию сокращения, однако его доля в объеме производства увеличилась на 4,51%. 
Заместитель директора Государственного департамента тракторного и сельско-
хозяйственного машиностроения Михаил Павловский, прокомментировал, что 
«доля экспорта в 41,5% от объемов реализации свидетельствует о высокой кон-
курентоспособности украинской сельскохозяйственной техники» [7]. Однако, 
на наш взгляд, говорить о высокой конкурентоспособности отечественной про-
дукции машиностроения для АПК ещё рано, в связи с вышеперечисленными 
фактами. Но это уже свидетельствует о том, что за рубежом существует спрос 
на украинскую технику и существуют определённые рынки сбыта, что является 
благоприятным фактором для нашей страны. 

Помимо этого в Украине уже ведутся разработки новых образцов техники, 
которые возможно будут достойно конкурировать на международном рынке. 
Так, Херсонским машиностроительным заводом за 6 месяцев были разработаны 
и изготовлены 2 модели зерноуборочных комбайнов «Скиф- 290» и «Скиф-330» 
с пропускной способностью 10 кг/сек и 12 кг/сек. Первый был представлен на 
выставке технологий и техники «День поля 2010». В 2010 году комбайны ещё 
будут проходить агрооценку экспертов, а в 2011 году  планируется запустить их  
в   серийное производство. 

Кроме того, между Херсонским машиностроительным заводом и Белорус-
ским Республиканским унитарным предприятием «Гомсельмаш» было подпи-
сано соглашение, согласно которому предусмотрены этапы организации совме-
стного производства зерноуборочных комбайнов КЗС-8 и КЗС-12 (в 2010 г. -
300 шт. в 2011-1000 шт., в 2012-1500 шт.)  [5] . 

АО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) разработал трактор мощно-
стью 220 л.с. с российским двигателем ЯМЗ 236. По данным разработчиков, 
трактора такой мощности и конструкции нацелены на включение в современ-
ные интенсивные агротехнологии. Было изготовлено два трактора, которые 
проходят испытания в ННЦ "ИМЭСХ" (Киевская обл.). В конце 2010 г. плани-
руется выпустить опытную партию новых тракторов.  
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В машине постарались максимально применить украинские комплектую-
щие, трансмиссия трактора разработана на ХТЗ, кондиционер разработала фир-
ма "КАМ" (Харьков), рулевую колонку с приборной доской – "НИТИП" (Харь-
ков), распределитель разработан в Одессе[10]. 

IV. Выводы:  

Украина является аграрной страной и должна быть нацелена на производ-
ство средств производства для АПК, а не ориентироваться только на импорт, 
поддерживая тем самым иностранного производителя. Необходимо достижение 
такого уровня производимой продукции машиностроения для АПК, при кото-
ром она имела бы большой спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
А также необходимо проведение  активной маркетинговой деятельности в дан-
ной сфере, связанной с продвижением отечественной продукции. Помимо это-
го, в нашей стране необходимо создавать совместные с иностранными пред-
приятия, т.к. создание нового поколения техники «с нуля» гораздо дороже. Та-
кая тенденция уже существует в Украине в единичных случаях и её следует 
развивать. 

На современном этапе государством разработана и проводится политика 
направленная на поддержку отечественного производства сельскохозяйствен-
ного машиностроения, однако необходимо осуществлять финансирование в 
полном объеме принятых постановлений, а также разработку новых программ в 
этой сфере. Особого внимания требует аспект, связанный с финансированием 
научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских  работ. Совре-
менные теденции глобального рынка для отечественной отрасли сельскохозяй-
ственного машиностроения должны стать определенным толчком к развитию 
конкурентноспособного, высокотехнологического и качественного оборудова-
ния для сельского хозяйства, а не уничтожать отечественное производство. 
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Закінчення табл. 

7. За системою збуту 7.1.Ексклюзивна система збуту 

7.2.Селективна система збуту 

7.3.Інтенсивна система збуту 

8. За розміром обороту 8.1.Великі оптовики 

8.2.Середні оптовики 

8.3.Дрібні оптовики 

9. За організацією руху 
товарів 

9.1.Складські операції 
9.2.Транзитні операції 

10. За ступенем участі в 
оплаті товарів 

10.1.За участю в розрахунках 

10.2.Без участі в розрахунках 

До нових типів підприємств належать оптові магазини та дистриб'ютори 
товарів промислового призначення. Перші - це оптові підприємства, максима-
льно наближені до покупців продукції. Другі – продають товари переважно ви-
робникам, а не роздрібним торговцям. Вони надають своїм покупцям ряд по-
слуг, таких, як зберігання товарних запасів, кредитування та доставка товарів. 
Вони можуть займатися або широкою товарною номенклатурою (у цьому випа-
дку їх часто називають постачальницькими будинками), або змішаним, або 
спеціалізованим асортиментом.  

У практиці ринкової взаємодії незалежні дистриб'ютори є представниками 
промислових компаній або великих оптово-посередницьких фірм. 

Незалежні оптові посередники бувають двох типів: дистриб'ютори, що 
мають (орендують) склади, і дистриб'ютори, що не мають (не орендують) скла-
ди. Дистриб'юторів, що не орендують і не мають складів, у практиці часто на-
зивають маклерами. 

Дистриб'ютори, які здійснюють повною мірою комерційну та виробничу 
діяльність, тобто купують товари, здійснюють їх складування, зберігання, під-
готовку до кінцевого споживання, представляють групу дистриб'юторів «з по-
вним набором послуг», або дистриб'юторів «регулярного типу». 

Інша група дистриб'юторів – «нерегулярного типу» в основному лише ку-
пує товари від постійних виробників і реалізує їх. Ці посередники називаються 
дистриб'юторами «з неповним (обмеженим) набором послуг». На відміну від 
дистриб'юторів «нерегулярного типу» дистриб'ютори «з повним набором по-
слуг» мають досить високий ступінь товарної спеціалізації.  

Посилкова торгівля забезпечує населення у формі індивідуальної або роз-
дрібної торгівлі через магазини дрібнооптової посилкової торгівлі. Посилкова 
торгівля має досить широку перспективу й насамперед по забезпеченню відда-
лених населених пунктів.  
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На сьогоднішній день управлінський аудит представляється найбільш по-

вним, динамічним і гнучким способом оцінки ефективності системи управлін-
ня. Він орієнтований на досягнення наступних цілей: 

- оцінку ефективності менеджменту підприємства; 
- виявлення "вузьких місць" у діяльності підприємства й визначення (роз-

робку) механізмів внутрішнього контролю що запобігають і зменшують їх; 

- внесення рекомендацій, що стосується вдосконалювання системи мене-
джменту й профілактики кризових ситуацій; 

- дослідження й розробку пропозицій (проектів) по варіантах трансформа-
ції діяльності підприємства (реорганізація, реструктуризація, реінжиніринг, 
злиття, поглинання, ліквідація); 

- розробки програми проведення реорганізації системи управління підпри-
ємством, залучення нових або перенавчання наявних кадрів. 

Кожне підприємство має свої технологічні, економічні й регіональні особ-
ливості, що повинне знайти відображення в специфіці проведення його аудиту. 

 У найбільш загальному виді в організаційній моделі аудиторської оцінки 
ефективності систем прийняття управлінських рішень підприємства передбача-
ється виділення наступних основних об’єктів:  

1. Аналіз процедур прийняття  управлінських рішень й розподіл повнова-
жень управлінського персоналу на підприємстві. 

2. Аналіз системи інформаційного забезпечення прийняття рішень на під-
приємстві. 

За результатами внутрішнього аудиту розробляється комплекс заходів, 
спрямованих на усунення виявлених у цій системі недоліків, відкривається мо-
жливість максимально об'єктивно здійснювати атестацію членів управлінської 
команди за кінцевими підсумками роботи підприємства в цілому й по зонах 
відповідальності кожного учасника.  

У цьому випадку з'являється досить аргументована основа для відсторо-
нення працівників, що не відповідають сучасним вимогам до рівня кваліфікації 
й професіоналізму, що не володіють відповідними діловими якостями й своєча-
сною заміною їх на заздалегідь підготовлені й відібрані в резерв для службово-
го росту людей, що володіють високим інтелектуальним і творчим потенціалом. 

Висновки.  

Ефективність діяльності підприємства прямо залежить від  здатностей 
співробітників при певних організаційно-технічних, фінансово-економічних і 
соціальних умовах виконувати завдання, які перед ними поставлені.   

Невідповідність кадрового складу виконуваним завданням впливає на ве-
личину оцінки вартості підприємства, його інвестиційну привабливість, а також 
на витрати, пов'язані з можливою реструктуризацією, антикризовим управлін-
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ням або інноваційним проектуванням. Однієї з основних завдань системи внут-
рішнього контролю підприємства й служби внутрішнього аудиту, зокрема, є за-
безпечення менеджерів якісною інформаційною базою для прийняття управлін-
ських рішень.  

Насамперед на якість та корисність інформації яка є основною для прийн-
яття управлінських рішень  впливають фактори зовнішнього середовища й вну-
трішні політики  підприємства.    

Література. 

1. Пудич В.С. Управленческий аудит и аудит-менеджмент как особый 
род деятельности менеджера// Менеджмент в России и за рубежом.-
2005.- №2-с. 25-30.  
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в себе тією чи іншою мірою практично кожну з перерахованих вище ознак. У 
реальному ринковому середовищі є ряд різновидів таких підприємств, що відрі-
зняються між собою специфічними організаційними, техніко-технологічними 
функціями, масштабом діяльності. До числа найбільш значимих відносяться: 

Комерційно-посередницькі фірми — оптові підприємства, що здійснюють 
оптову торгівлю за свій рахунок й із залученням кредитів як із власних складів, 
так і зі складів виробників і інших оптових посередників. 

Оптові бази — це підприємства, що організаційно об'єднують склади, спе-
ціалізовані за технічними ознаками продукції, що перероблюється, з єдиними 
енергетичними, транспортними й іншими комунікаціями, а також централізо-
ваними експедиційними, допоміжними службами, апаратом управління, який 
організує складування та відвантаження продукції. 

Таблиця 

Класифікація оптових торговельних підприємств за різними напрямками 

Ознаки класифікації Зміст (класифікаційні групи) 

1. За основною функці-
єю, що виконується 

1.1.Закупівля товарів у споживачів одного району 
для продажу в різних районах 

1.2.Продаж споживачам одного району товару, який 
був закуплений в різних районах 

2. За спеціалізацією по 
асортименту 

2.1.Універсальні 
2.2.Змішані 
2.3.Спеціалізовані 
2.4.Вузькоспеціалізовані 

3. За правом власності  
на товар, що реалізу-
ється 

3.1.Здобувають право власності на товар 

3.2.Не здобувають право власності на товар 

4. За районом діяльнос-
ті 

4.1.Орієнтовані на міжнародний ринок 

4.2.Орієнтовані на загальнодержавний внутрішній 
ринок 

4.3.Орієнтовані на кілька областей 

4.4.Орієнтовані на кілька районів 

4.5.Орієнтовані на один район 

5. За умовами поста-
чання товарів 

5.1.Із централізованою доставкою 

5.2.З одержанням товарів покупцем у постачальника 
(самовивіз) 

6. За ступенем коопе-
рації 

6.1.Горизонтальна кооперація 

6.2.Вертикальна кооперація 
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[Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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http:// www.a7d.com.ua/2009/11/19/ 

7. Украинские предприятия экспортировали в 2009 году сельхозтехники 
на более чем 1 млрд. грн. - Минпромполитики.//информационное агент-
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АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ТА АНАЛІЗ 

 І. Вступ. 

Праця робітників є необхідною складовою частиною процесу виробницт-

ва, споживання та розподілу створеного продукту. Участь працюючих в част-

ці знов створеного матеріального та духовного блага виражається у вигляді 
заробітної плати, яка повинна відповідати кількості та якості затраченої 
ними праці. 

Досліджували питання заробітної плати такі автори, як Вівсяник Т., 

Мних Є.В., Форіон І.Д. і багато інших. 
ІІ. Результати. 

Витрати на оплату праці займають значну питому вагу в собівартості нада-
них послуг. Формування витрат на оплату праці залежить від категорії праців-
ників, оскільки оплата праці здебільшого підлягає впливу об'єму наданих по-
слуг (при відрядній оплаті праці). Оплата праці службовців повинна проводить-
ся за встановленими посадовими окладами, тобто прямо пов'язана із обсягами 
виробництва. 

Змінна частина витрат на оплату праці включає оплату за відрядними 

розцінками; виплати премій відрядникам і погодинникам. так як останні ви-

плачуються за досягнення кращих показників з виконання робіт; частину від-

пускних, які відносяться до змінної частини оплати праці. [1, c.77] 

Сьогодні заробітна плата є основним стимулюючим чинником діяльності 
суб’єкта господарювання, тому аналізу розрахунків з оплати праці належить 
важлива роль в удосконаленні організації оплати праці, забезпечення її прямої 
залежності від кількості та якості праці, виробничих результатів.  

У процесі зазначеного аналізу також виявляють резерви для створення не-
обхідних ресурсів підвищення і вдосконалення оплати праці, введення прогре-
сивних форм оплати праці робітників, забезпечення систематичного контролю 
за використанням праці та її споживанням. 

У сучасних умовах господарювання до основних завдань аналізу викорис-
тання праці та заробітної плати необхідно віднести: 

1. в сфері використання робочої сили: 

• дослідження її чисельності, складу та структури, рівня кваліфікації і шля-
хів підвищення культурно-технічного рівня; 

• вивчення форм, динаміки та причин руху робочої сили, дисципліни праці; 
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Для зручності покупців багато оптових підприємств мають виставочні зали 
для викладення товарних зразків і їх презентації. 

За ступенем кооперації розрізняють горизонтальні зв'язки оптовиків між 
собою для спільних закупівель та організації оптових ринків і вертикальні зв'я-
зки оптовиків з роздрібною торгівлею, виробниками для цілей збуту в конкуре-
нтній боротьбі за кінцевих споживачів. 

Стосовно системи збуту  існують такі форми оптової торгівлі як:  

- ексклюзивна, коли виробник надає ліцензію на торгівлю  на умовах фра-

нчайзингу; 
- селективна, коли укладаються дистриб'юторські та дилерські угоди між 

виробником і обраними їм оптовиками; 

- інтенсивна, коли робота проводитися одночасно з усіма посередниками. 

За розміром обороту  розрізняють великих, середніх і дрібних оптовиків.  

За участю в організації товароруху операції оптової торгівлі поділяють на 
складські та транзитні. При складській формі оптової торгівлі товарні потоки 
проходять через склади оптових торговельних підприємств, а при транзитній 
вони минають їх. При складській формі партія товару надходить на склад опто-
вого підприємства, а потім розподіляється за різними збутовими каналами до 
роздрібної торгівлі. Не дивлячись на зростання логістичних витрат, у цьому ви-
падку краще задовольняються потреби торгівлі в передпродажній підготовці. 
Поліпшується також ритмічність постачання магазинів, у тому числі малими 
партіями. Відкривається можливість формування необхідного для кожного ма-
газину товарного асортименту. 

При транзитній формі оптової торгівлі оптові підприємства є лише органі-
заторами руху товарів. Транзитна форма має ту перевагу, що прискорюється 
оборот, знижуються логістичні витрати, підвищується схоронність товару. 

Вибір форми оптової торгівлі залежить від конкретного товару, його по-
ложення на ринку, від конкретної угоди оптової компанії із продавцем. Транзи-
тна поставка застосовується, якщо не потрібна проміжна підготовка товару за 
якістю, розфасовкою, перебиранням й ін.  

 За ступенем участі в оплаті товарів  виділяють  оптові операції  за участю 
в розрахунках і без участі. У першому випадку оптові підприємства купують 
товари за свій рахунок і потім реалізують їх покупцям. У другому випадку то-
вари оплачує покупець безпосередньо виробникові (постачальникові), а оптове 
підприємство лише зв'язує їх. 

Узагальнено перелічені ознаки та зміст класифікаційних груп підприємств 
оптової торгівлі наведено у таблиці. 

Характеризуючи види оптових підприємств, що діють на оптовому ринку 
України, необхідно виходити з того, що їх функціонування або побудова вбирає 
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ДонНТУ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Перехід України від планової централізованої економічної системи до ри-
нкової, інтеграція її у світовий європейський простір вимагає запровадження 
принципово нового організаційно-економічного механізму регулювання праці 
та її оплати. Він повинен ґрунтуватися на сучасних прогресивних міжнародних 
стандартах методології та організації бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, 
статистики, менеджменту, що зумовлює необхідність дослідження й оцінки 
ефективності організації обліково-аналітичних, аудиторських процесів і визна-
чення основних напрямів їх удосконалення. 

Система бухгалтерського обліку, зокрема праці та її оплати, перебуває в 
процесі реформування відповідно до міжнародних стандартів і поки що недос-
конала. Значною мірою це пов'язано з тим, що праця як об'єкт обліку, аналізу та 
аудиту є однією з найскладніших і найвагоміших економічних категорій, ос-
кільки покликана виконувати життєво необхідні для людини відтворювальну, 
регулюючу, стимулюючу та соціальну функції. На всіх етапах розвитку еко-
номіки і суспільства матеріальна винагорода за працю була і залишається на-
далі найважливішим трудовим стимулом. 

Необхідно відмітити, що тема обліку, аналізу і аудиту розрахунків з оплати 
праці є досить дослідженою на сьогоднішній день, про це свідчить велика кіль-
кість підручників, монографій і статей в періодичних виданнях. 

Значний внесок у вивчення теорії, методології обліку й аудиту розрахунків 
з оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів зробили 
такі відомі вітчизняні науковці, як П. Й. Атамас, М. Т. Білуха, Ю. А. Верига, С. 
Ф. Голов, Г. М. Давидов, В. П. Завгородній, А. В. Калина, М. В. Кужельний, Ю. 
А. Кузьмінський, О. А. Петрик, В. В. Сопко, Н. М. Ткаченко, М. Г. Чумаченко, 
Ю. С. Цал-Цалко та ін. Із зарубіжних вчених виділимо М. Армстронга, А. А. 
Бачуріна, К. Друрі, Т. П. Карпову, Г. В. Савицьку, В. В. Скобару, В. П. Суйца, 
О. Д. Шеремета. 

Однак окремі аспекти теорії та практики обліку й аудиту розрахунків з 
оплати праці та аналізу ефективності використання трудових ресурсів залиша-
ються дискусійними, потребують подальших наукових досліджень і розробок у 
напрямі їх удосконалення. Зокрема це питання обліку нарахування заробітної 
плати, організації обліку нарахувань та утримань з заробітної плати, контролю 
розрахунків по оплаті праці, автоматизації розрахунків з персоналом. 

Метою дослідження є вивчення актуальних проблем обліку, аналізу та ау-
диту розрахунків з персоналом по оплаті праці та визначення напрямів вдоско-
налення цієї ділянки обліку. 
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Тому підприємства повинні визначати такий оптимальний розмір дивіден-
дів, який дозволяє одночасно задовольнити як інтереси акціонерів, так і мене-
джменту.  

При вирішенні питання фінансування оновлення основних фондів пропо-
нуємо збільшувати суму амортизаційних відрахувань на необхідну суму кош-
тів. Це призведе до зменшення величини чистого прибутку. При цьому як за-
значалося вище, згідно Закону України «Про акціонерні товариства», дивіденди 
на вітчизняних акціонерних товариствах плануються як частина чистого прибу-
тку. Отже, якщо підприємство залишить коефіцієнт дивідендних виплат (частку 
дивідендів у чистому прибутку) на незмінному рівні, то в абсолютній величині 
сума дивідендів зменшиться і, таким чином, підприємство отримає додаткові 
кошти для фінансування оновлення основних фондів.  

Для уникнення можливого використання цих коштів на поточні потреби, 
потрібно перерахувати відповідні грошові кошти на окремий депозитний чи 
інший банківський рахунок та обліковувати їх у бухгалтерському обліку на 
окремому рахунку. Таким чином, може бути сформований амортизаційний 
фонд. При цьому слід максимально рівномірно розподілити загальну суму кош-
тів між одиничними періодами часу, для уникнення дефіциту грошових коштів. 
Крім того, як і у всіх інвестиційних проектах, слід враховувати вплив фактору 
часу за допомогою дисконтної ставки. Для уникнення втрат потрібно 
обов’язково розмістити кошти амортизаційного фонду на депозитному рахунку.  

Звісно, таке умовне збільшення амортизації не повинно зашкодити інтере-
сам акціонерів. Тому в періоди після фактичного оновлення основних фондів 
підприємство повинно повернути величину амортизації на нормальний рівень 
та збільшити величину дивідендів на суму зекономлених відсотків по банківсь-
кому кредиту.  

Таким чином, за допомогою збільшення амортизації задовольняються ін-
тереси акціонерів: частка дивідендів у чистому прибутку не зменшується, а за-
гальна сума за весь період навіть збільшується на суму зекономлених відсотків 
по кредиту та отриманих відсотків по депозиту. Але одночасно задовольняють-
ся інтереси і менеджерів підприємства: інвестиційна програма виконується 
своєчасно і в повному обсязі.  

Зрозуміло, що формування амортизаційного фонду можливе лише за умо-
ви поточної прибутковості діяльності підприємства (без урахування амортиза-
ції) у розмірі, достатньому для фінансування оновлення основних фондів. Крім 
того, у разі здешевлення банківських кредитів або сприятливої кон’юнктури 
ринку (збільшення цін або попиту на продукцію), створення амортизаційного 
фонду економічно недоцільно, тому що обмежує можливості нарощування об-
сягів виробництва.  

В даний час в гірничорудній промисловості склалися всі умови для форму-
вання амортизаційного фонду. Як зазначалося вище, збільшились відсоткові 
ставки по кредитах, знизився попит та ціни на продукцію.  
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Заробітна плата — це одна з найскладніших економічних категорій і одне з 
найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, є 
основним джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального до-
бробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців є суттєвою част-
кою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досяг-
нення цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і формування 
її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціаль-
но-трудових відносин у суспільстві, бо включають інтереси всіх учасників тру-
дового процесу [1]. 

Аналізуючи літературні джерела можна зробити висновок, що більшість 
науковців розглядають заробітну плату, як винагороду обчислену у грошовому 
виразі, що сплачує власник працівникові за відпрацьований час, виконану робо-
ту, згідно укладеного трудового договору. 

Для обліку оплати праці використовувся балансовий рахунок 66 «Розраху-
нки з оплати праці», навколо структури якого виникали розбіжності. Справа в 
тому, що через вищезгаданий рахунок здійснюють виплати працівникам сум, 
які не можна суворо ідентифікувати із заробітною платою, тому рахунок 66 пе-
рейменували на «Розрахунки за виплатами працівникам». 

Але справа в тому, що цей рахунок використовується при нарахуванні не 
лише заробітної плати, але й для проведення розрахунків з оплати праці. З 
огляду на це, пропонується відкрити такі субрахунки до рахунку 66 «Розрахун-
ки за нарахованими виплатами» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 «Пропонована структура рахунку 66 
 «Розрахунки за нарахованими виплатами» 

Таким чином, рахунок має два субрахунки першого порядку, один із яких 
661 «Розрахунки з оплати праці», в свою чергу, може бути поділений на ряд 
субрахунків другого та третього порядків.  

6611 «Поточні виплати» 

     66111 «Заробітна плата за окладами і тарифами» 

     66112 «Інші нарахування з оплати праці» 

     66113 «Виплати за невідпрацьований час» 

     66114 «Премії та інші заохочувальні виплати» 

6612 «Виплати при звільненні» 

6613 «Виплати по закінченні трудової діяльності» 

661 «Розрахунки з оплати праці» 

662 «Розрахунки за депонованими виплатами» 
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У практиці постачальницько-збутових підприємств звичайно виділяють 
три типи: універсальні, змішані та спеціалізовані. В основі такого розподілу 
лежить продуктова ознака, а кількість видів продуктів варіюється від багатьох 
груп до двох-трьох і навіть однієї. Універсальними є більшість відомчих опто-
вих баз, а також розташованих у периферійних районах. Розподіл оптових під-
приємств і межа між окремими групами є у великій мірі умовними. 

У світовій практиці розрізняють оптову торгівлю товарами різноманітного 
асортименту і спеціалізовану. У широкому та непоглибленому асортименті різ-
них товарних груп споживач знаходить пропозицію, що відповідає його попиту, 
наприклад, оптова торгівля продовольчими товарами. При спеціалізованому 
асортименті оптовий торговець формує невеликий, але поглиблений асорти-
мент товарів різної якості однієї товарної групи й тим самим надає споживачеві 
широкий вибір товарів. 

За правом власності на реалізований товар оптові торговельні підприємст-
ва (у світовій практиці іменовані купцями) на відміну від торговельних посере-
дників і організаторів торгів здобувають право власності на товар.   

Район діяльності оптових підприємств, як класифікаційна ознака, характе-
ризує географію клієнтів: продавців і покупців товару. Оскільки для оптової 
торгівлі в нашій країні характерна її переважна орієнтація на покупця (спожи-
вача), район діяльності характеризує розміщення останніх. Можна виділити ви-
дові групи оптових підприємств, орієнтованих на міжнародний; загальнодержа-
вний внутрішній ринок; підприємства, що мають зоною діяльності декілька ме-
зорайонов (областей); підприємства, що мають зоною діяльності один мезора-
йон; кілька районів; один район. У цьому зв'язку в назвах баз оптової торгівлі 
як споживчими товарами, так і засобами матеріально-технічного постачання 
часто присутнє слово-уточнення: загальнодержавна, міжобласна, обласна, між-
районна, районна. Загальнодержавні, міжобласні бази за місцем у товарорусі - 
це вихідні, торгово-закупівельні бази. Міжрайонні, обласні й районні бази, а та-
кож міжобласні бази виконують функцію торговельних (постачальницьких) оп-
тових підприємств. 

За умовами поставки оптові торговельні підприємства можна додатково 
підрозділити на оптових торговців з повним циклом обслуговування, що здійс-
нюють централізовано доставку товарів покупцям  та оптові підприємства  з 
обмеженим циклом обслуговування, коли клієнт оптового торговця, роздрібний 
торговець або великий споживач самостійно забирають товар. 

 Оптовик з повним циклом обслуговування надає такі послуги, як збері-
гання товарних запасів, представлення продавців, кредитування, забезпечення 
доставки товару й надання сприяння в області управління.  

Продаж товарів з особистою відбіркою покупця практикується, як правило, 
по виробам складного асортименту (автомобілі, шуби, хутра, новітні моделі ко-
стюмів та швейних виробів, килими, меблі й ін.), коли потрібний вибір з ураху-
ванням кольору, моделі, малюнка.  
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• аналіз впливу чисельності працюючих на динаміку продукції, наданих 
послуг 

• встановлення  рівня  продуктивності  праці  по  підприємству,  в брига-
дах,  робочих  місцях; 

•  співставлення отриманих показників з показниками попередніх періодів і 
досягнутих на аналогічних підприємствах чи в бригадах; 

• встановлення інтенсивних і екстенсивних факторів підвищення продук-
тивності праці і на цій основі виявлення, класифікація і розрахунок впливу фак-
торів; 

• знаходження резервів подальшого підвищення продуктивності праці та 
розрахунок їх впливу на динаміку продукції, робіт, послуг; 

2. в сфері оплати праці: 

• перевірка ступеня обґрунтованості застосовуваних форм і систем оплати 
праці; 

• визначення розміру та динаміки середньої заробітної плати окремих кате-
горій і професій працівників; 

• знаходження відхилень в чисельності працівників і в середній заробітній 
платі та їх вплив на витрати фонду заробітної плати; 

• вивчення ефективності застосовуваних систем преміювання: 

• дослідження темпів росту заробітної плати, їх співвідношення з темпами 
росту продуктивності праці; 

• забезпечення випереджуючого росту продуктивності праці в порівнянні з 
підвищенням її оплати; 

• знаходження і мобілізація резервів підвищення ефективності використан-
ня фонду заробітної плати 

• визначається абсолютна економія чи перевитрата; 

• дається оцінка використання кошторису з оплати праці; 

• виявляються фактори та визначається розмір їх впливу на економію чи 
перевитрату коштів з оплати праці; 

• обґрунтовуються зміни коштів на оплату праці; 

• пропонуються заходи для ліквідації причин перевитрат з оплати праці. [3, 
c.121] 

Джерелами інформації для аналізу розрахунків з оплати праці підприємст-
ва є:  

• план економічного і соціального розвитку підприємства; 
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• баланс та звіт про фінансові результати; 

• статистична звітність по праці (форма №1 ПВ «Звіт з праці»); 

• додаток до форми №1 ПВ «Звіт про рух робочої сили, робочих місць»; 

• дані табельного обліку та інші джерела. [2, c.192] 

Сучасні розрахунки з оплати праці, в більшості, залежать від обсягу вико-
наних робіт. Чим він більший, тим більша оплата нараховується працівникам.  

Об’ємний фактор діє разом із структурним, тобто із зміною питомої ваги 
окремих видів робіт, які мають більшу чи меншу трудомісткість і відповідно 
оплату за одиницю продукції, що призводить до зміни нарахованої оплати пра-
ці відряднику.  

Третім фактором, який чинить вплив на змінну частину оплати праці, є 
пряма оплата праці за одиницю продукції. 

Аналіз діючих в сільському господарстві систем управління працею пока-
зав, що на сільськогосподарських підприємствах, використовуються принципи 
старої системи господарювання.  

В умовах ринкової економіки така система оплати праці є гальмівним фак-
тором у вирішенні важливих проблем, пов'язаних з підвищенням ефективності 
виробництва, оскільки вона базується на принципах механізмів господарюван-
ня адміністративно-командної економіки.  

Відсутність обґрунтованих рішень у сфері економічного стимулювання 
працівників сільськогосподарських підприємств та недосконалість законів 
України з питань захисту їх інтересів та прав призвели до різних форм знеці-
нення праці.  

В процесі економічного реформування масового розповсюдження набули 
такі негативні явища як надання довготривалих безоплатних відпусток, затрим-
ки у виплаті заробітної плати, зниження питомої ваги заробітної плати в затра-
тах виробництва, різні форми неповної зайнятості працівників тощо. [1, c.79] 

Аналіз змін, що відбулися в суспільстві та економіці держави показали що 
основними причинами, які призвели до знецінення праці є: 

1.Випереджуючі темпи зростання цін на продукцію в порівнянні з ростом 
заробітної плати. 

2.Відсутність компенсаційних виплат за зростання інфляції. 
3. Зниження дисципліни праці, контролю за ефективністю використання 

затрат виробництва.  
Система оплати праці на підприємствах повинна формуватися залежно від 

таких критеріїв, як ефективність виробництва, кількість, якість і складність ви-
конаної роботи, трудовий вклад кожного працівника в підвищенні ефективності 
виробництва. [2 , c.195] 
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Найбільша група оптових торговців представлена оптовими торговельни-
ми підприємствами, які є самостійними господарюючими суб'єктами, що вико-
нують, як правило, весь комплекс функцій  оптової торгівлі. У світовій практи-
ці такі підприємства називають «оптовики-купці»,  - це незалежні комерційні 
підприємства, що здобувають право власності на всі товари, з якими вони ма-
ють справу. У різних сферах діяльності їх називають по-різному: оптові фірми, 
оптові дистриб'ютори, постачальницькі будинки.  

 Третя форма - торгові посередники, що виконують чисто посередницькі 
функції, надаючи різноманітні послуги своїм контрагентам. Торговельні посе-
редники відрізняються від оптових підприємств за двома параметрами: вони не 
беруть на себе право власності на товар і виконують лише обмежене число фу-
нкцій. Їх основна функція - сприяти купівлі-продажу.  

Організатори оптового обороту виконують в основному функції по органі-
зації оптових торгів.  

Зупинимося більш докладно на характеристиці та систематизації оптових 
торговельних підприємств. Система галузевих народногосподарських класифі-
каторів, що використовується органами статистики, орієнтована на структурно-
відомчий, галузевий розподіл угруповань об'єктів статистичного обліку та не 
враховує вимог нових умов господарювання: види економічної діяльності, що 
народжуються; організаційно-структурні трансформації й ін. 

Мета класифікації - краще зрозуміти сутність окремих видів підприємств 
оптової торгівлі. При цьому важливо підкреслити, що ніяке підприємство не 
може бути однозначно визначене з використанням якої-небудь однієї або декі-
лькох ознак. 

Узагальнення різноманітних підходів, які представлені у спеціальній нау-
ковій літературі, дозволяє до основних ознак класифікації підприємств оптової 
торгівлі  віднести наступні. 

За основною функцією, що виконують підприємства, розрізняють два рів-
ні: 1) дислокація оптового підприємства щодо виробників і покупців продукції 
та 2) склад послуг, що виконуються. Залежно від того, яке місце в русі товарів 
від одного клієнта до іншого фізично (територіально) займає оптове підприємс-
тво, можливі кілька варіантів: вихідні оптові бази здійснюють комплектування 
партій, упакування, навантаження й відправлення покупцям; торгово-
закупівельні бази (ТЗБ); уповноважені торговельні бази, наприклад, за підакци-
зними товарами. 

За спеціалізацією виділяють чотири групи підприємств: універсальні, змі-
шані, спеціалізовані та вузькоспеціалізовані. При цьому в асортименті зміша-
них підприємств є групи продовольчих та непродовольчих товарів; універсаль-
них - більшість груп продовольчих або непродовольчих товарів; спеціалізова-
них - одна або кілька товарних груп. Вузькоспеціалізовані - здійснюють торгів-
лю товарами одного підприємства.  
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Розкриємо сутність кожного субрахунку більш детально: 

1. 6611 «Поточні виплати»,  до якого відносять: 

1) 66111 «Заробітна плата за окладами і тарифами» - це нарахована заро-
бітна плата працівникам за кількість виконаної роботи або за відпрацьований 
час; 

2) 66112 «Інші нарахування з оплати праці» - це виплати на основі серед-
ньої заробітної плати, які регулюються положеннями  Порядку №100 Кабінету 
Міністрів України. До них відносять щорічну,  додаткову, соціальну,  учбову та 
інші види відпусток; оплата за час виконання працівниками державних та гро-
мадських обов'язків у робочій час; порядок нарахування заробітної плати за час 
перебування у відрядженні та ін.; 

3) 66113 «Виплати за невідпрацьований час» - це виплати на основі сере-
дньої заробітної плати, що регулюються положеннями Порядку №1266 [5], а 
також суми матеріальної цільової і нецільової допомоги працівникам. До них 
відносять оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності робітника за 
рахунок коштів підприємства, виплати у зв'язку з витратами, пов'язаними з на-
родженням або похованням та ін.  

4) 66114 «Премії та інші заохочувальні виплати» — це премії за безпере-
рвну роботу на підприємстві до нарахованої зарплати і до суми відпускних. 

2. 6612 «Виплати при звільненні» — це суми вихідної допомоги, виплати 
та розміри якої встановлені ст. 44 Кодексу законів про працю України. 

3. 6613 «Виплати по закінченні трудової діяльності» — це суми одноразо-
вої допомоги працівникам в залежності від стажу роботи на підприємстві. 

4. 6614 «Виплати інструментами власного капіталу» — це премії за вико-
нання і перевиконання плану. 

5. 6615 «Інші довгострокові виплати» — це суми цільової матеріальної 
допомоги або ссуди, які надаються на термін більше одного року без відсотків і 
підлягають поверненню. До них відносять оплату за лікування, навчання, лікві-
дацію стихійного лиха та ін. 

Дослідження показали, що організації заробітної плати в торгівлі та в сфері 
послуг в даний час притаманні недоліки: низькі рівні заробітної плати; неви-
правдане зближення рівнів оплати праці фахівців та інших категорій працівни-
ків; слабка матеріальна зацікавленість у підвищенні кваліфікації через незначні 
розходження в рівнях окладів працівників різної кваліфікації; недостатня сти-
мулювальна роль премій, надбавок.  

Усунути зазначені проблеми дозволяє безтарифна система, при якій заро-
бітки працівників формуються в прямій залежності від фактичних економічних 
результатів діяльності підприємства. 
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А це призводить до того, що на момент оновлення основних фондів під-
приємства не отримують навіть 1/4 частину вартості зазначених основних фон-
дів. Таким чином, економія податку на прибуток не може розглядатись як сут-
тєве джерело оновлення основних фондів на гірничо-збагачувальних комбіна-
тах. 

В той же час амортизація хоча безпосередньо не може використовуватись 
для фінансування оновлення основних фондів, але впливає на витрачання кош-
тів на інші напрямки. Це стосується, зокрема, дивідендних виплат.  

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» [1], «дивіденди – час-
тина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з 
розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу». Виходячи 
з цього визначення, акціонерне товариство не може сплачувати дивіденди у 
розмірі, що перевищує чистий прибуток і визначається як його частина. В той 
же час, як відомо, чистий прибуток визначається за вирахуванням амортизацій-
них відрахувань. Усі вітчизняні гірничо-збагачувальні комбінати є акціонерни-
ми товариствами. Таким чином, сума амортизації на цих підприємствах безпо-
середньо впливає на розмір дивідендів. 

Загальновідомо, що якщо рентабельність власного капіталу нижча за від-
сотки по кредитах, підприємству для оновлення основних фондів недоцільно 
залучати банківський кредит. Як раз така ситуація і склалася в даний час на віт-
чизняних гірничо-збагачувальних комбінатах. Виходячи з позиції інтересів під-
приємства (а саме менеджерів підприємства, які ним керують), підприємству в 
даних умовах доцільно усі власні кошти спрямовувати на оновлення основних 
фондів. При цьому інтереси акціонерів задовольняються у останню чергу. Така 
дивідендна політика в сучасній економічній теорії отримала назву «виплата ди-
відендів за залишковим принципом» [3]. Зазначену теорію вперше сформулю-
вали Ф.Модильяні і М.Міллер, виходячи з припущення, що для акціонерів не-
має різниці чи отримувати дивіденди, чи курсові різниці при перепродажу акцій 
підприємства у разі його розвитку. Дійсно, якщо підприємство своєчасно і ра-
ціонально використовує інвестиційні ресурси, його прибутку зростають і, від-
повідно, зростає їх курс на фондовій біржі. Але насправді, це не завжди так.  

Тому в сучасній економічній теорії також поширена прямо протилежна те-
орія «синиці в руках» М.Гордона і Д.Лінтнера [3]. Згідно цієї теорії, акціонерів 
цікавить, перш за все, розмір дивідендів, причому в динаміці дивіденди повинні 
бути стабільними і, навіть, зростати. Лише у такому разі акції підприємств бу-
дуть успішно продаватись. Така політика «проїдання капіталу» також є не зо-
всім вірною, але вже з позиції  інтересів менеджменту підприємства, тому що 
обмежує можливості реінвестування прибутку. Надмірне зменшення оборотних 
коштів призводить до зниження обсягів діяльності і, відповідно, прибутку. 

В той же час слід зауважити, що згідно Принципів корпоративного управ-
ління [2], основною метою діяльності акціонерних товариств є задоволення ін-
тересів всіх зацікавлених осіб, зокрема акціонерів, працівників.  
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Розроблено динамічну імітаційну модель для оцінки доцільності форму-
вання амортизаційного фонду на відновлення основних фондів за рахунок зни-

ження суми дивідендних виплат.  
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I. Вступ.  

В даний час в умовах фінансової кризи відсоткові ставки по кредитах збі-
льшились майже вдвічі, також можливості отримати кредит дуже обмежені. 
Тому для фінансування оновлення основних фондів на гірничо-збагачувальних 
комбінатах доцільно створювати спеціальні фонди. 

В умовах адміністративно-командної економіки на гірничо-збагачувальних 
комбінатах амортизаційні відрахування на оновлення основних фондів перера-
ховувались у спеціальний фонд, який на загальнодержавному рівні проводив 
розподіл накопичених коштів для фінансування найбільш важливих інвести-
ційних проектів. Таким чином, амортизаційні відрахування безпосередньо ви-
конували функцію оновлення основних фондів. 

В сучасних умовах ринкової економіки вітчизняні підприємства самостій-
но планують оновлення основних фондів. Хоча гірничо-збагачувальні комбіна-
ти продовжують нараховувати амортизаційні відрахування, в даний час аморти-
зація втратила функцію оновлення основних фондів. Це пов’язано з тим, що 
підприємства не створюють для цього спеціальні фонди, тому відповідні кошти 
використовуються на поточні потреби підприємства. Амортизація при цьому 
виконує лише функцію поступового перенесення вартості основних засобів у 
собівартість продукції та оцінки ступеню зносу основних засобів. 

На державному рівні підприємства за рахунок амортизації отримують ли-
ше незначну пільгу по податку на прибутку, яка дозволяє зменшувати базу опо-
даткування на суму амортизаційних відрахувань. Але при цьому підприємства 
отримують економію податку на прибуток лише у розмірі 1/4 частки амортвід-
рахувань (при поточній ставці податку – 25%), тобто 3/4 вартості нових 
об’єктів основних засобів підприємству потрібно фінансувати за рахунок інших 
коштів. Крім того, в податковому обліку використовуються суттєво занижені 
норми амортизації, що призводить до того, що фактичні строки корисного ви-
користання основних фондів суттєво менші за ті, що передбачаються у подат-
ковому обліку.  
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У зв'язку з цим  пропонується розрахунок індивідуальної заробітної плати 
здійснювати за формулою [6]: 

ЗПі = (ККі' � dBi � РТ') + РТ" 

де ККі - кваліфікаційний рівень і-го працівника; 
dBi - частка відпрацьованого часу і-го працівника у величині встановлено-

го робочого часу; 

РТ' - сума витрат на оплату праці, яка визначена на підставі сформованого 
на підприємстві рівня витрат на виплату основної заробітної плати та обсягу 
товарообігу за попередній місяць; 

РТ" - сума витрат на оплату праці, яка обумовлена нормативом у відсотках 
до приросту чистого прибутку підприємства, порівняно з попереднім кварта-
лом. 

Кваліфікаційний рівень і-го працівника рекомендується визначати на осно-
ві інтегрального коефіцієнта оцінки його праці. Основою його визначення є си-
стема оцінки індивідуальних результатів праці з урахуванням особистих якос-
тей і ставлення до неї. 

Система "оцінки заслуг" може бути встановлена на основі "Рекомендацій з 
визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску 
працівника в кінцеві результати роботи підприємства", затверджених наказом 
Міністерства праці та соціальної політики України від 31.03.99 р. № 44. Вико-
ристання такої оцінки передбачає розробку підприємствами рівнів кожного по-
казника (освіта, досвід та ін.) за п'ятибальною шкалою. 

Значення вагових коефіцієнтів встановлюється керівництвом підприємства 
самостійно з урахуванням значущості кожного показника оцінки і може бути 
різним для окремих груп працівників підприємства. Єдина умова, якої варто 
дотримувати, встановлюючи зазначені коефіцієнти, полягає в тому, що їхня су-
ма повинна дорівнювати одиниці.  

Розрахунок інтегрального коефіцієнта оцінки праці робітників пропону-
ється здійснювати щомісяця із заповненням спеціально розробленої картки. Це 
дозволить поставити в залежність величину заробітної плати від обсягу реалі-
зованої продукції, її якості та конкурентоспроможності, фінансового стану тру-
дового колективу. 

Зміни наявних систем оплати праці внесуть певні корективи в документа-
льне оформлення нарахування заробітної плати. У зв'язку з цим необхідно удо-
сконалити відомість нарахування заробітної плати працівникам підприємства. 

Для покращення продуктивності праці, варто встановити систему мотиву-
вання та розробити кар'єрограму для кожного працівника. Для установ, переві-
рка бухгалтерського обліку в яких проводиться Контрольно-ревізійним управ-
лінням, пропонується організувати контролюючий відділ в установі, що може 
складатися із бухгалтера та ще з однієї особи.  
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ІІ. Постановка задачі.  
Проблеми розвитку оптової торгівлі розглядаються у працях таких вчених 

як Бланк І.О., Бєлявцев М.І., Даненбург В., Марцин В.С., Шестопалова Л.В., 
Шерр І.Ф. та ін. Але новий етап у розвитку оптової торгівлі на початку ХХІ 
століття визначає необхідність більш чіткого теоретичного представлення о 
змінах її форм, особливостях типізації підприємств як об’єктів управління.     

Метою даної статті є розгляд основних форм оптової торгівлі в сучасній 
економіці України, систематизація типів та видів підприємства оптової торгівлі 
та їх класифікація за різними ознаками.    

 ІІІ. Результати. 

 В залежності від основного організатора оптової торгівлі, його функцій та 
повноважень світова практика дозволяє виділити наступні основні форми опто-
вої торгівлі (рис.): 
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Рис.  Форми оптової торгівлі 
 

Торгівля за прямими виробничими зв'язками між виробником і спожива-
чем продукції звичайно з'єднує дві послідовні стадії виробничого процесу. По-
середники  в даному варіанті відсутні. Оптові відділення та контори виробників 
- це підрозділи фірм, що не є підприємствами оптової торгівлі. Ці підрозділи 
створені для того, щоб обходитися без залучення послуг професійних торгов-
ців. У світовій практиці розрізняють два види підприємств, що займаються та-
кою діяльністю: збутові відділення і контори та закупівельні контори. Перші – 
це підрозділи підприємств виробників, метою створення яких є більш жорсткий 
контроль за управлінням товарними запасами, збутом й стимулюванням. При 
цьому збутові відділення зберігають товарні запаси, а збутові контори ні. Заку-
півельні контори є структурними підрозділами організацій покупців. Власні 
спеціалізовані оптові організації створюються  у сільському господарстві, наф-
топереробній промисловості.  
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III. Висновки. 

Таким чином, узагальнюючи усе вищеописане слід зазначити, що практич-
но кожне підприємство залежно від реальної економічної ситуації та завдань в 
галузі підвищення ефективності виробництва може самостійно вибирати форми 
і методи оплати праці та стимулювання працівників.  

Головне, щоб система оплати праці забезпечувала престижність праці, 
стимулювала високоефективну і якісну працю, творче ставлення працівників до 
виконання виробничих завдань, спонукала до підвищення кваліфікації, зацікав-
лювала працівників у тому, щоб підприємства досягали успіхів в ринковому се-
редовищі, перемагали в конкурентній боротьбі за ринки збуту продукції та за-
доволення потреб споживачів. 
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ПОРТФЕЛЕЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 Аннотация. В статье рассматривается инструмент снижения риска на 

фондовом рынке – портфельное инвестирование. Описывается проблема 

оптимального  распределения  долей  капитала между  ценными  бумагами. 

Предлагается подход для формирования виртуальных оптимальных 
портфелей. 

 Ключевые слова: фондовый рынок, инвестиционный портфель, 
портфельная оптимизация, доходность, риск, эффективная граница.  

Введение.  
Финансовый рынок является индикатором функционирования экономики 

государства, его эффективная  работа зависит от того, как экономика 
развивается. В свою очередь, эффективное функционирование финансового 
рынка невозможно без стабильного и развитого фондового рынка. Однако 
фондовый рынок функционирует в условиях неопределенности, и все операции 
с ценными бумагами всегда сопряжены с риском. В этой связи задача анализа 
рисков является весьма актуальной.  В настоящее время разработаны различные 
инструменты для управления рисками на рынке ценных бумаг. К ним 
относятся, в первую очередь, методы прогнозирования доходности ценных 
бумаг и портфельное инвестирование. Сущность портфельного инвестирования 
подразумевает распределение инвестиционного потенциала между различными 
группами активов. Главная цель при формировании портфеля – достижение 
оптимального соотношения между риском и эффективностью для инвестора на 
фондовом рынке. Формируя свой портфель, инвестор должен иметь некоторый 
механизм отбора для включения в портфель тех или иных видов ценных бумаг. 
В 1952 году вышла работа Г.Марковитца, которая была посвящена проблеме 
оптимизации инвестиционных решений в условиях неопределенности. Именно 
она заложила основы теории портфеля ценных бумаг.  

В ней была изложена концепция диверсификации, позволяющая за счет 
правильного подбора ценных бумаг уменьшить риск портфеля 
(несистематический риск). Работа Г.Марковитца оказала сильное влияние на 
все последующие работы в этой области. В 1964 году В.Шарп предложил 
модель CAPM (Capital Asset Pricing Model)[1], а в 1976 году С.Росс (S.Ross) 
представил теорию APT (Arbitrage Pricing Theory)[2]. Обе эти теории, ставшие в 
последствии классическими, составляют ядро современной теории финансов.  
Г.Марковитц свел задачу оптимизации к поиску эффективных портфелей в 
контексте соотношения “средняя доходность –дисперсия”.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ 

Анотація. Розглянуто основні форми оптової торгівлі в сучасній економі-
ці України, систематизовано  типи та види підприємств оптової торгівлі та 

наведено їх класифікацію за різними ознаками. 

Ключові слова: оптова торгівля, торгові посередники, дислокація оптово-
го підприємства, фрайчайзинг. 

I. Вступ.  

У недалекому минулому, у колишньому СРСР, виділялося кілька видів і 
форм внутрішньої оптової торгівлі, у числі яких найбільш значимими були: 

  - між державними підприємствами та організаціями у формі матеріально-
технічного постачання (об’єкти купівлі-продажу - засоби виробництва); 

  - між державними підприємствами та організаціями різних відомств у фо-
рмі матеріально-технічного постачання невиробничої сфери (універсальна но-
менклатура для комунального господарства, шкіл, лікарень, органів влади, ар-
мії та ін.); 

  -  між державними підприємствами та організаціями, з одного боку, і кол-
госпами (радгоспами) - з іншої, у формі матеріально-технічного постачання 
сільського господарства; 

  - внутрішня колгоспна-радгоспна торгівля між окремими господарствами 
продуктами праці, зробленими ними з метою подальшого поліпшення та удо-
сконалення виробництва й умов життя працівників; 

  - торгівля радгоспів та колгоспів продукцією власного виробництва в ра-
мках плану заготівель  цієї продукції для потреб держави; 

  - торгівля товарами народного споживання з метою задоволення попиту 
населення за регіонами. 

   Представлене угрупування оптової торгівлі в країні практично охоплю-
вало всі види внутрішньої торгівлі та відповідало об'єктивним реаліям того пе-
ріоду розвитку економіки. Оптова торгівля в основному виконувала функції 
централізованого планового розподілу товарних ресурсів у рамках країни.  

Ринкові перетворення суттєво змінили функції оптової торгівлі,  роль та 
місце в системі економічних відносин, що внесло відповідні корективи у її фо-
рми, види й типи підприємств.  
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Обов'язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за 
вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фі-
нансової звітності. 

Способом боротьби зі зловживаннями при розрахунках з оплати праці є 
такий розподіл обов'язків між працівниками розрахункового відділу, при якому 
жоден з працівників не мав би закінченого циклу розрахунків. Важливим є роз-
поділ праці при боротьбі зі зловживаннями, колії одні працівники займаються 
лише таксуванням документів, інші - рознесенням в накопичувальні регістри, 
треті - контрольною реєстрацією документів, а четверті - підготовкою платіж-
них документів.Таким чином, на підставі вищесказаного можна зробити висно-
вок, що облік розрахунків з оплати праці потребує вдосконалення.  

В роботі було запропоновано  внести зміни до Плану рахунків бухгал-
терського обліку, а саме в рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам». 

Найбільш дієвою основою формування заробітної плати варто вважати 
гнучкі безтарифні системи. Розрахунок індивідуальної заробітної плати кожно-
го працівника необхідно здійснювати з урахуванням оцінки його праці, особис-
тих якостей і ставлення до праці, а також результатів роботи підприємства з 
щомісячним заповненням картки бальної оцінки результату праці робітника. 
Слід внести змінну відомість нарахування заробітної плати, попередньо розро-
бивши коди оплати іншого невідпрацьованого часу й інших нарахувань. 

Для контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інфор-
мації та складання фінансової звітності пропонується організувати спеціальний 
контролюючий відділ на підприємстві. Боротьба зі зловживаннями при розра-
хунках з оплати праці може проводитися шляхом розподілу обов'язків між пра-
цівниками розрахункового відділу. 
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Для аграрного виробництва це має особливо велике значення.  

 3.  „ Зрівняльний” варіант приватизації землі призвів до того, що земельні 
паї отримали не тільки ті хто бажав і міг їх обробляти, мав для цього певні тех-
нічні засоби, професіоналізм, а й ті хто був явно неспроможний до цього через 
вік, погане здоров'я, відсутність хоча б невеликого стартового капіталу, а іноді 
невміння й бажання самостійно господарювати. За таких умов й відсутності ри-
нка земельних паїв абсолютна їх більшість були здані селянами в оренду різним 
агроструктурам.  

Це явище також не можна оцінювати однозначно. З одного боку, оренда 
землі гальмує процес її парцелізації, сприяє збереженню єдиних великих маси-
вів оброблюваних земель. Орендують землю насамперед великі агроформуван-
ня. Відповідно, вони її краще обробляють. Селяни-землевласники, тобто орен-
додавці, отримують орендну плату, що сприяє покращенню їх поки що низько-
го життєвого рівня.  

Водночас, як відомо, в оренду земля здається, як правило, на певний строк. 
Чим він триваліший, тим більше в орендаря можливостей зберегти за собою 
дохід від вкладень у збереження та підвищення родючості грунту. На жаль, в 
Україні переважає короткострокова оренда землі. 

4.   З метою забезпечення ефективного землекористування, відновлення і 
підвищення грунту необхідно:  

  1) відміна мораторію на купівлю-продаж земельних паїв, з відпові-
дною розробкою і прийняттям законодавчо-нормативної бази функ-
ціонування ринку землі в повному обсязі і заснування Земельного 
банку з розгалуженою інфраструктурою;  

  2) забезпечити пріорітет орендарів в купівлі земельних паїв;  

  3) адекватно зростанню ефективності сільськогосподарських під-
приємств підвищувати орендну плату, що буде сприяти продовжен-
ню термінів оренди землі, що дасть можливість орендарям окупити 
інвестиції в збереження і підвищення родючості землі;  

  4) впровадити механізм застави права оренди земельних ділянок;  

  5) посилити в орендних відносинах роль держави як прямого їх су-
б'єкта. 
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ДонНТУ 

ДІЄВІСТЬ МОДЕЛІ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ  

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

 В ринкових умовах господарювання провідною формою акумуляції фі-
нансових ресурсів у бюджетних фондах держави є податкова форма їх центра-
лізації. Податки – це складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища 
та процеси історична фінансова категорія, яка пов'язана з обов'язковими плате-
жами юридичних і фізичних осіб в бюджет держави.  В наш час, коли в Україні 
відбуваються кардинальні перетворення в соціально-економічній та політичній 
сферах, значна увага приділяється створенню ефективної системи оподаткуван-
ня, яка направлена на регулювання фінансових відносин між платниками пода-
тків та фіскальними органами. Саме це  зумовило потребу у запровадженні но-
вого напряму обліку – податкового.  

Особливості оподаткування підприємств досить різноманітні і вимагають 
адекватного облікового забезпечення, оскільки будь-які відхилення від устано-
влених вимог нормативних актів призводять до відчутних втрат через застосу-
вання фінансових санкцій податковими інспекціями як до керівників та обліко-
вих працівників, так і підприємств. 

Отже, проблема формування методології підсистеми податкового обліку у 
взаємозв'язку з вимогами звітності потребує серйозних наукових досліджень і є 
актуальною. Особлива роль у наукових дискусіях відводиться податку на до-
дану вартість як одного з основних бюджетоутворюючих податків. 

Питанням теорії та методології податкового обліку та контролю розраху-
нків по ПДВ були праці таких авторів як Бондар В.П., Бутинець Ф.Ф, Дем'яне-
нко М.Я., Іванов Ю.Б., Лішиленко О.В., Матвієнко Т.А., Романюк А.В., Сав-
ченко В.Я., Сопко В.В., Терехова В.А., Ямборко Г., Ярмоленко Ю.Ю та інших. 

Метою статті є дослідження важливості значення та особливостей обліку 
розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість та розкриття механізму 
формування суми ПДВ.  

Досягнення поставленої мети зумовлено вирішенням таких питань: 

- визначення поняття, з'ясування суті, ознак податку на додану вартість; 

- аналіз організації обліку податку на додану вартість, його вплив на фі-
нансовий стан юридичних осіб та проблеми їх функціювання в Україні. 

Податок на додану вартість є загальнодержавним непрямим податком (по-
датком на споживання), який встановлюється в цінах товарів та послуг, а його 
розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.  
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Модель выбора портфеля на основе средней доходности и дисперсии 
портфеля подробно объясняется и обсуждается во многих публикациях и 
учебниках по инвестициям (например, в [1,3]).  

 Альтернативой классической модели Марковитца стал нечетко-
множественный подход в задачах анализа и оптимизации инвестиционного 
портфеля, предложенный в работах [4] и развитый в [5]. По мнению авторов 
упомянутых работ, теория нечетких множеств  открывает новые возможности 
для интерпретации наблюдений, полученных опытным путем, потому что дает 
исследователю основания для анализа неоднородных и недостаточных 
выборок, которые классическая теория вероятностей не рассматривает. При 
таком подходе доход рассматривается как нечеткое число с функцией 
принадлежности треугольного или интервального типа, описываемое 
интервалами [max ср minm, m, m], где min m - левый конец интервала, max m – правый 

конец интервала, ср m- наиболее вероятное значение доходности. При этом риск 

портфеля трактуется как вероятность того, что реальная доходность окажется 
ниже некоторого критериального значения 

*
m (четкого или нечеткого), 

задаваемого инвестором. Однако, формализация задачи определения  
оптимального нвестиционного портфеля на основе данного подхода, как 
правило, приводит к громоздкой и сложной модели. Кроме того, не 
обсуждаются вопросы, при которых существует решение  задачи. Для  
разработки моделей требуются специалисты высокого уровня.    Это влечет за 
собой необходимость вложения инвестором значительных средств, какими 
могут располагать только крупные компании или государство. На фондовом 
рынке присутствуют  такие группы инвесторов, как коммерческие банки, 
фирмы и  частные инвесторы. Они не располагают  большими средствами и 
таких расходов  позволить не могут . Однако, для них вопросы диверсификации 
портфеля ценных бумаг также актуальны. 

Целью данной  статьи является изложение  подхода к управлению 
инвестиционным портфелем, основанного на анализе виртуальных класси-
ческих оптимальных портфелей. 

Постановка задачи.  

Допустим, что инвестор желает приобрести n типов акций на период 
времени ] T, [0, в момент покупки акций цена и доходность каждой акции 

соответственно n, i, m, Pi, i,1 0 0=. Обозначим  i max, i min,P, P - прогнозные максимальные 

и минимальные значения цен на протяжении торгового дня в момент времени 
T, а i, zakr P- прогнозные цены на момент закрытия торгового дня. Тогда 
соответствующая прогнозная доходность акций равна: 

                     []⎥
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Прогноз  цен вычисляется на период ] T, [0. Составим оптимальные  
портфели Марковитца по максимальным,  минимальным и на момент закрытия 
торгового дня прогнозным ценам акций. Назовем эти портфели соответственно 
оптимистический, пессимистический и  вероятный портфель.  Сформулируем 
задачу Марковитца. Для  n рисковых ценных бумаг  при известных ожидаемых 

эффективностях i m и ковариациях n, j , i , Vij1 = этих ценных бумаг, требуется 

выбрать такие доли n, i , xi1 = в портфеле ) ,..., , (n π π π π2 1 = инвестора, которые 
максимизировали бы доходность портфеля π m при заданном уровне риска π V

~
. 

Будем рассматривать портфели, не допускающие кредита и займа, то есть 
операция short sale невозможна. Это означает, все доли активов должны быть 

неотрицательными, n, i , xi1 0= ≥. Эффективная граница портфельного 

множества, в координатах «риск-доходность»:    

                                        ) V( m mmax maxπ =                                                          (2)   

 При    условии,    что   0 ≠ ij V det,   получим   задачу   выпуклого   

квадратичного                                             

программирования вида:  
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Введем    вектор-столбцы   ()()(), , x x , m mn, i n, i i n, i i1 1 11 1= = == = =   и запишем  

задачу в матричной форме: 
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где 
T

 означает операцию транспонирования. 

Подставим в эту модель прогнозные доходности по каждому активу, 
соответствующую их минимальным ценам  i, min m и ковариационную матрицу 

этих доходностей min V. Решая задачу выпуклого квадратичного 

программирования, получим распределения долей активов в пессимистическом 

варианте портфеля - i, min x, n, i1 =. Аналогично, подставляя в модель (3) i, max m , 

max V, i, zakr m и  zakr V, получим распределение долей активов в оптимистическом и 

наиболее вероятном вариантах портфеля - i, max x, i, zakr x, n, i1 =.                          
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Окончание табл.1 

Наличие во-
допроводных 
сооружений 
на конец го-
да, ед. 760 718 672 620 612 614 623 627 607 

Темп роста 
(снижения) - 0,9447 0,9359 0,9226 0,9871 1,0033 1,0147 1,0064 0,9681 

Отпущено 
воды всем 
потребителям 
на протяже-
нии года, 
тыс. куб. м.  303785 301333 261987 204388 27295 203360 196925 186836 182276 

Темп роста 
(снижения) - 0,9919 0,8694 0,7801 0,1335 7,4504 0,9684 0,9488 0,9756 

Отток и не-
учтенные за-
траты воды, 
тыс. куб. м. 74590 12325 98268 7421 10453 115602 113891 108444 104310 

Темп роста 
(снижения) - 0,1652 7,9731 0,0755 1,4086 11,0592 0,9852 0,9522 0,9619 

Таким образом, в рассматриваемом периоде с 2000 по 2008 гг. по всем по-
казателям наблюдалась негативная динамика. Особенно большие колебания 
присутствовали у показателя отток и неучтенные затраты воды, что свидетель-
ствует о низкой эффективности организации работы водопроводного хозяйства. 

Выводы.  

Такая ситуация характерна для всех регионов Украины и создает значи-
тельные трудности для перехода к концепции устойчивого развития.  

Улучшение технико-экономического состояния и тенденций развития объ-
ектов социальной инфраструктуры регионов Украины напрямую зависит от 
эффективности использования организационного механизма стратегического 
управления развитием региона. В частности, использование программно-
целевого подхода к развитию инфраструктуры позволит повысить эффектив-
ность обоснования приоритетных направлений развития и сократить нецелевое 
использование бюджетных средств, направляемых на объекты социальной ин-
фраструктуры. 

Литература: 

1. Борщевський П. Дослідження інфраструктури індустріального 
регіону / П. Борщевський, Л. Дейнеко // Економіка України. – 1999. – 
№ 12. – С. 88. 
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Цей податок  призначений для перекладання реального податкового тягаря 
з виробника на кінцевого споживача і, як наслідок, для більш рівномірного роз-
поділу загального фіскального навантаження. У сфері обігу податок на додану 
вартість стимулює продавців до стримування продажних цін на товари і послу-
ги.  

Податковий облік в Україні регламентується багатьма законами, нормати-
вно-правовими актами  тощо, але  ними не визначені предмет, метод і його ме-
тодичні прийоми, інформаційне ведення податкового обліку. Одним з них є  За-
кон України  «Про податок на додану вартість» № 168/97-ВР від 03.04.1997 з 
урахуванням змін та доповнень де зазначаються платники податку, об'єкти 
оподаткування, ставки податку, порядок його обчислення та сплати тощо [1] .  

На підставі аналізу чинного законодавства можна виділити особливості 
ведення податкового обліку. В Україні існує паралельне співвідношення бухга-
лтерського і податкового обліку як двох самостійних напрямів обліку, що ма-
ють різні цілі. Таке співвідношення реалізується шляхом певних коригувань і 
перетворень облікових даних або шляхом доповнення бухгалтерських проце-
дур, які забезпечують формування бази для податкового обліку й  звітності. 
Тобто податковий облік одночасно з власними методичними прийомами вико-
ристовує бухгалтерський облік для нарахування податків та зборів, а не підмі-
няє і не виключає ведення останнього.  

Одним із прийомів податкового обліку є ведення спеціальної документації, 
яка складається з податкової звітності (декларації й розрахунків) та податкових 
реєстрів. Кожному податку відповідає свій розрахунковий документ.  

Така звітність набагато численніша в порівнянні з фінансовою та відрізня-
ється оперативністю термінів подання до податкового органу [2] . 

Особливістю податкової документації є те, що в її складі відсутні первинні 
документи, оскільки інформаційним забезпеченням податкового обліку є пер-
винні бухгалтерські документи, що фіксують факт здійснення господарської 
операції.  

Як на мій погляд, податковий облік ускладнюється визначенням для кож-
ного виду податків свого податкового періоду - терміну, протягом якого завер-
шується процес формування податкової бази, остаточно визначається розмір 
податкового зобов’язання та різною методологією справляння податків залежно 
від специфіки діяльності підприємств. У зв'язку з цим виникають дублювання 
інформації при складанні податкової та фінансової звітності підприємств.  

Підвищення складності обліку в свою чергу зумовлює виникнення поми-
лок, а отже, стягнення фінансових санкцій із платників податків.  

Розглянемо схему ведення податкового обліку розрахунків з податку на 
додану вартість, найголовнішими елементами якого є документація та подвій-
ний запис. 
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об'єктивне і прозоре інформаційне забезпечення функціонування та регулюван-
ня такого ринку. Лише за таких умов можна створити в нашій державі цивілізо-
ваний ринок сільськогосподарських земель[15]. 

Стосовно розмірів орендної плати і термінів заключення договорів оренди, 
то у значній мірі вони прямо пропорційно взаємопов'язані: чим вищий розмір 
орендної плати, тим поступовішим стає орендодавець щодо терміну орендного 
договору. У певній мірі цьому має сприяти держава, і насамперед, не адмініст-
ративними важелями. А економічними. Вирішальним тут є сприяння держави 
вирішенню проблеми диспаритету цін, і на цих засадах зростання рівня рента-
бельності в усіх сільськогосподарських підприємствах. Оскільки саме вони є 
орендарями, то це дасть їм змогу підвищити орендну плату. У 2008 р.в сільсь-
когосподарських підприємствах рівень рентабельності виробництва сільського-
сподарської продукції становив 13,4%, а 29,0% з них були нерентабельними. 

Такий рівень рентабельності не дозволяє здійснювати відтворення на інте-
нсивно-інноваційних засадах і одержати належний прибуток для виплати нау-
ково обгрунтованих розмірів орендної плати. 

Одним із напрямів удосконалення орендних відносин є посилення в них 
місця і ролі держави як прямого їх суб'єкта. Йдеться про викуп державою, а та-
кож місцевими установами у орендодавців земельних паїв. Деякі науковці 
справедливо зазначають, що виходячи з того, що у сільських і селищних радах 
практично відсутні землі запасу, доцільним є викуп державою частини земель-
них паїв, зокрема в осіб похилого віку, з наступною передачею їх у комунальну 
власність органам місцевого самоврядування на селі. Останні можуть ці землі 
надавати в оренду ефективним товаровиробникам для ведення сільськогоспо-
дарського виробництва, а кошти з орендної плати спрямувати на соціально-
економічний розвиток сільських територій [4]. 

Висновки 

По результатам проведеного дослідження можна зробити такі висновки. 

1.  Перехід існуючих в радянські часи форм господарювання на ринкові за-
сади міг бути здійсненим і без приватизації землі. 

2.  Первісне гасло земельної реформи „ земля тим, хто її обробляє” мало б 
забезпечити поєднання в одній особі власника землі і господаря на ній. Така 
форма землекористування має переваги щодо інших форм в контексті стабіль-
ності, передбачувальності, фінансової стійкості господарської діяльності. Не-
має потреби доводити, що власник будь-якого виробничого ресурсу, у тому чи-
слі землі ( за рівності інших умов) буде краще турбуватися про його бережливе 
використання, а по можливості й підвищувати родючість грунту. В орендаря 
ніколи не існує повної гарантії того, що орендодавець не порушить орендний 
договір, хоча він й понесе певні втрати. Особливо це стосується недержавних 
землевласників. Окрім того, власну землю господар може використовувати як 
об'єкт застави при одержанні довгострокових кредитів.  
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2. Більш – менш великі агроструктури, як правило, заключають орендний 
договір з великою кількістю власників земельних паїв, що у випадку достроко-
вого анулювання договору, чи їх короткому терміні загрожує цілісності обробі-
тку орендованих земельних масивів. 

3. У більшості економічно високорозвинених країнах сформувалося більш-
менш раціональне співвідношення використання вланих і орендованих земель – 
не вище 50:50. В Україні щодо підприємницького сектору великотоварних під-
приємств спостерігаються широкомаштабне, а нерідко виключне використання 
оренди земель сільгосппризначення. У цілому це не сприяє економічній стабі-
льності й ефективності тих агроформувань, в яких орендні землі абсолютно пе-
реважають. А саме ці підприємства є великими і високотоварними, складають 
основу забезпечення продовольчої безпеки. 

Які перспективи оренди земель сільськогосподарського призначення? З 
точки зору масштабності цього процесу, то поки не буде знято мораторій на ві-
льну купівлю-продаж земельних паїв, доти масштаби оренди землі істотно не 
зміняться, тобто вона залишиться домінуючою формою землекористування для 
сільськогосподарських підприємств. Адже досить проблематичним є організа-
ція нинішніми орендовцями власного господарства шляхом приєднання до ОСГ 
земельних паїв чи створення фермерського господарства. Так, в Дніпропетров-
ській області питома вага пенсіонерів у загальній кількості орендовців на поча-
тку 2008 року становила 51%. Більшість спадкоємців земельних паїв також, на-
певне, не побажають організувати  власну справу. 

І тільки знаття мораторію на купівлю-продаж земельних часток приведе до 
поступового збільшення частки власного землекористування в аграрному під-
приємницькому секторі, оптимального його співвідношення з орендою землі. В 
кінцевому підсумку це підвищить ефективність і раціональність використання 
земель, буде сприяти залученню інвестицій у сільське господарство, забезпе-
чить його стабільність і головне – відтворення родючості грунту, а по можли-
вості його підвищення. Окрім того, впровадження ринку земельних часток 
дасть можливість реалізувати землевласникам усі свої правомочності. 

Зрештою, ринок земельних ділянок не є альтернативою їх оренди. З одного 
боку, - завжди найдуться землевласники, котрі бажають здати свою земельну 
ділянку в оренду. З іншого, для землекористувачів їх оренда є додатковим ре-
сурсом збільшення розмірів землекористування до оптимальних, а для початкі-
вців зекономити на стартовому капіталі. 

Зрозуміло, що скасування мораторію земель сільськогосподарського при-
значення на купівлю-продаж земель можливе лише після розроблення і прийн-
яття Верховною Радою України необхіднох законодавчо-правової бази функці-
онування ринку землі в повному обсязі і заснування Земельного банку з розга-
луженою інфраструктурою. Крім того, мають бути створений Державний ре-
єстр прав на землю та нерухоме майно, запроваджені ефективні системи ви-
вчення попиту і пропозиції, менеджменту і маркетингу на ринку землі, а також 
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Особливим видом розрахунків з ПДВ є податкові зобов'язання та податко-
вий кредит. Ці розрахунки призначені для забезпечення обліку податкових зо-
бов'язань з ПДВ, що виникають під час отримання передоплати, та податкового 
кредиту, право на який з'являється у разі оплати навіть без попереднього отри-
мання товару. 

Податкове зобов'язання – це загальна сума податку, отримана платником 
податків у звітному періоді. 

Податковий кредит – сума, на яку платник податку має право зменшити 
податкове зобов'язання звітного періоду. 

Нарахування податкового зобов’язання здійснюється по першій події: над-
ходження попередньої оплати від покупця (авансу) або відвантаження продук-
ції. Процес реалізації продукції на будь-якому підприємстві повинен починати-
ся з приймання заявки від підприємства-замовника, потім складається витратна 
накладна (товаро - транспортна накладна), яка є первинним документом фінан-
сового обліку, та на підставі неї,  відповідно до Наказу ДПАУ «Про затвер-
дження форми податкової накладної та порядку її заповнення» № 165 від 
30.05.1997р. - податкова накладна – первинний документ податкового обліку. 
Сума нарахованого податкового зобов'язання у обох документах повинна спів-
падати.  

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зо-
бов’язань продавця у двох примірниках. Оригінал податкової накладної відда-
ється покупцю, копія залишається у продавця товарів. Підприємство повинно 
зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством 
для зобов’язань зі сплати податків [3]. 

Податкова накладна може додаватися до кожної товаро - транспортної на-
кладної (щоденна податкова накладна) або випускатися 1 раз на місяць остан-
нім числом звітного місяця (зведена податкова накладна). 

Документами, які підприємству дають право на податковий кредит, є 
отримана ТТН (приходна накладна), приймальний акт та оригінал податкової 
накладної, складений на підставі вищезазначених первинних документів фінан-
сового обліку. 

Усі щоденні, зведені податкові накладні звітного періоду вносять до реєст-
ру виданих податкових накладних та реєстру отриманих податкових накладних 
відповідно, форма і порядок заповнення яких встановлені Наказом ДПАУ від 
30.06.2005 № 244 «Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових 
накладних». 

У випадках, коли: 

- відбувається повернення продукції підприємству (обумовлене рядом при-
чин), повинна виписуватися накладна на повернення, на основі якої проводить-
ся корегування кількісних та вартісних показників до податкової накладної , що 
складається в кінці кожного місяця. 
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Таким образом, устойчивое развитие социальной инфраструктуры как од-
ного из фундаментальных факторов перехода к устойчивому развитию региона 
должно базироваться на следующих положениях: 

1. Социальная инфраструктура играет ключевую роль в формировании че-
ловеческого капитала, поэтому в условиях реализации концепции устойчивого 
развития первоочередная роль принадлежит таким объектам, как образование, 
охрана здоровья, обеспечение достойных условий жизнедеятельности и т. д.  

2. Социальная инфраструктура играет ключевую роль в создании мобиль-
ного экономического пространства, что позволяет ускорить скорость движения 
всех видов ресурсов и обеспечить более высокие темпы социально-
экономического развития. 

3. Социальную инфраструктуру целесообразно исследовать на нескольких 
уровнях: макро, мезо и микро, а предприятия інфраструктурного комплекса 
должны постепенно переходить от бюрократической к адхократической орга-
низации. 

4. Предприятия инфраструктурного комплекса Украины и ее регионов 
должны ориентироваться на вхождение в глобальную инфраструктуру, исполь-
зование преимуществ которой позволяет значительно сократить расходы. 

На сегодняшнем этапе развития Украины социальная инфраструктура на-
ходится в кризисном состоянии.  

Это подтверждают статистические данные о динамике показателей, харак-
теризующих состояние объектов социальной инфраструктуры, в частности 
коммунального хозяйства (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели работы некоторых объектов социальной инфраструктуры  
в Харьковской области, 2000-2008 гг. 

Годы 

Показатели 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Суммарная 
мощность ко-
тельных, 
Гкал/ч 16442 15223 14567 10587 8424 8107 9187 9008 8543 

Темп роста 
(снижения) - 0,9258 0,9569 0,7268 0,7957 0,9623 1,1333 0,9805 0,9484 

Производство 
тепловой 
энергии за 
год, Гкал 10700538 10231466 10812812 12313933 11623961 11433808 11042697 9932802 9464529 

Темп роста 
(снижения) - 0,9562 1,0568 1,1388 0,9440 0,9836 0,9658 0,8995 0,9529 
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Анализируя границы эффективности этих портфелей, можно найти 
оптимальное соотношение между риском и доходностью для инвестора на 
фондовом рынке. При наличии тренда по котировкам акций (восходящего или 
нисходящего), вероятность того, что доходность реального портфеля выйдет за 
границы доходности соответственно оптимистического или пессимистического, 
практически равна нулю. Если же тренд отсутствует, то коридор возможных 
значений доходности будет довольно широким, и вероятность выхода за 
границы этого коридора также мала.  

Таким образом, получим гарантированную границу для реальной 
доходности портфеля.  

Результаты.  

Проведены экспериментальные расчеты    по  данным цен акций 
следующих российских компаний: Камаз (KMAZ), Северсталь (CHMF), 
Аптечная сеть 36.6 (APTK), Новатэк (NOTK),  за период с января 2007 года по 
январь 2008 года.  

Данные получены из архивов сайта http://stocks.investfunds.ru/. 

На   основе   анализа   исходных   рядов   данных   выбрана   модель   для 
прогнозирования динамики цен акций.  На Рисунках 1-2 представлены графики 
коррелограммы и периодограммы исходных рядов компании Камаз (KMAZ).   
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Рисунок 1- Коррелограмма котировок акций компании Камаз (KMAZ) 

Коррелограмма медленно убывает, а периодограмма на частотах, близких 
к нулю бесконечно возрастает.  

Это свидетельствует о том, что исследуемый ряд обладает долговременной 
корреляционной зависимостью, то есть обладает памятью.  

Такие же выводы можно сделать и по остальным рассматриваемым 
компаниям. 
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Рисунок 2-  Периодограмма котировок акций компании Камаз (KMAZ) 

Проведенный S/ R анализ подтверждает фрактальные свойства рядов. В 
Таблице 1 приведены рассчитанные показатели Херста H, все значения 
которых  находятся в интервале 00 1 5 0. H .≤ <. Такие значения подразумевают, 
что исследуемые ряды являются персистентными, а такие ряды характе-
ризуются   эффектами   долговременной     памяти.   Теоретически     это озна-
чает – то, что происходит сегодня, воздействует на будущее.  Проверка 
статистических гипотез подтвердила эти выводы на  5% уровне значимости. 
Для проверки статистической гипотезы использовалась статистика n Q, 

предложенная Мандельбротом  и модифицированная для краткосрочных 
зависимостей Ло[6]. Применение этой статистики подробно описано в [7,9].  

Таблица 1. 

Результаты S/ R анализа 

Копания 
Камаз 

( KMAZ) 

Северсталь
 (CHMF) 

Новатэк  

(NOTK) 

Аптечная сеть 
36.6 (APTK) 

Коэффициент Херста 0,66 0,73 0,66 0,54 

Таким образом, для прогнозирования целесообразно применить модель 
ARFIMA(p,d,q) с дробным значением d [8].  

Стоит упомянуть, что величина d связана с показателем Херста H 
равенством [9] 

                                                 5 0, d H+ =.                                                         (4) 

В    данном    случае    использовалась    модель     ARFIMA(0,d,0),       
подробно  исследованная в [8]. В соответствии с  [8], рассмотрим случайный 
процесс  
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Рис. 1 Взаимосвязь между социальной сферой и социальной инфраструктурой 

Концептуальный поход к формированию и развитию социальной инфра-
структуры в условиях реализации концепции устойчивого развития должен ба-
зироваться на предшествующих разработках ведущих экономистов, социологов 
и экологов (рис. 2). 

 

Рис. 2. Разработка концептуального подхода к развитию социальной инфра-
структуры с учетом концепции устойчивого развития 
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- коли підприємство  повертає продукцію постачальникам, проводиться 
звірка взаємних розрахунків, складається відповідний акт та проводиться роз-
рахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової наклад-
ної на суму повернення. 

Ці дані необхідно сформувати у реєстр корегованих виданих та отриманих 
податкових накладних. 

Також підприємству доцільно вести реєстри податкових зобов'язань та по-
даткового кредиту в розрізі контрагентів. 

Накопичені у реєстрах дані щодо нарахування та корегування податкового 
зобов’язання й податкового кредиту є підставою для заповнення Декларації з 
податку на додану вартість, форма і порядок заповнення якої визначені Нака-
зом ДПАУ № 166 від 30.051997 р. «Про затвердження форми податкової декла-
рації та Порядку її заповнення і подання» [4,5] . 

Облік ПДВ ведеться на окремому субрахунку рахунку 64 «Розрахунки за 
податками і платежами», а також за субрахунками 643 «Податкові зобов'язан-
ня» та 644 «Податковий кредит». По кредиту рахунку 64 відображають нарахо-
вані суми платежів до бюджету, а на дебеті – належний до відшкодування з бю-
джету ПДВ, його сплата. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємст-
ва перед бюджетом, а дебетове – переплату бюджету з податкових платежів.  

Незважаючи на назви субрахунків 643 «Податкові зобов’язання» і 644 
«Податковий кредит», відображені на них суми у декларації з ПДВ не зазнача-
ють. На субрахунку 643 обліковують суми податку на додану вартість у разі 
надходження від покупців попередньої оплати (авансу) за продукцію, товари, 
послуги. А на субрахунку 644 – у випадку оплати (авансу) постачальникам 
(підрядникам) під майбутню поставку ТМЦ, виконання робіт, послуг . 

Сальдо за рахунками податкового обліку є складовою частиною валюти 
балансу, який, хоч і відображає за більшістю статей залишки за синтетичними 
рахунками фінансового обліку, однак включає також статті, сформовані у системі 
записів податкового обліку. У валюту балансу було включено сальдо за субра-
хунками 643 «Податкові зобов'язання», 644 «Податковий кредит» чи синтетич-
ними рахунками 17 «Відстрочені податкові активи», 54 «Відстрочені податкові 
зобов'язання» [6,7] . 

Необхідно підкреслити, що рахунки податкового обліку не можна розгля-
дати ізольовано від загального Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій. У ряді випадків у податковому 
обліку використовується інформація, сформована на інших рахунках, які навіть 
не завжди пов'язані суто з податковими рахунками. 

Саме розробка єдиної методики організації обліку розрахунків з податку 
на додану вартість та процедури відображення облікової інформації в регістрах 
обліку мають бути першочерговими до удосконалення. Податковий облік має 
інтегруватися з бухгалтерським та іншими видами обліку господарської діяль-
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Держава частково компенсує вартість мінеральних добрив вітчизняного 
виробництва, проте розміри цієї компенсації становлять мізерну частину, спо-
діватися на яку може лише обмежена кількість виробників сільськогосподарсь-
кої продукції. Здавалося б, допоможуть прийняті в 2003 році ( хоч із запізнен-
ням) закони щодо охорони грунтів і державного контролю використання землі, 
проте рівень їх дотримання залишає бажати кращого[12,с.5] . 

Разом з тим слід пам'ятати, що орендар не завжди „шкідник землі”. За пев-
них умов він може бути зацікавленим не тільки у відновленні, але й підвищенні 
родючості орендованих земель. Йдеться про довгостроковість і відносну стабі-
льність орендних договорів. Адже цілком природними є наміри орендаря оку-
пити свої витрати, що вкладені в просте чи розширене відновлення родючості 
грунту. А це, як правило, потребує врахування повного циклу сівозмін, серед-
нього терміну окупності інвестованих коштів. 

Отже, в землекористуванні на засадах орендних відносин пріоритетне зна-
чення має термін дії орендного договору. Для орендаря земельної ділянки чим 
він триваліший, тим йому вигідніше. По – перше, появиться зацікавленість у 
здійсненні інвестицій, які забезпечать збереження й підвищення родючості 
„чужої” землі, оскільки віддачу від таких інвестицій отримає орендар ( дифере-
нційна рента II). У цьому відношенні інтерес орендаря співпадає з інтересами 
суспільства. Але це неможливо при коротких термінах оренди. І не випадково, 
що тривалість орендного договору традиційно є предметом постійної боротьби 
між землевласниками і орендарями. По – друге, для орендарів довготривалий 
термін оренди – це більша реальність бізнеспланування, забезпечення економі-
чної стабільності й фінансової стійкості. Інакше кажучи, короткострокова оре-
нда землі є перепоною для організації стабільного виробництва, гальмує інвес-
тиції у довготермінове поліпшення родючості грунту. І не випадково у країнах 
з розвиненими ринковими відносинами терміни оренди землі триваліші і нерід-
ко регулюються державою. 

З огляду на викладене зазначимо, що відомі негативи оренди землі в Укра-
їні істотно посилюються їх „національними особливостями”. Виділимо головні. 

1. Терміни орендних договорів не тривалі. Так, в Дніпропетровській облас-
ті на початок 2008 р.понад 90% договорів укладено на 1-5 років, що є далеко від 
оптимальних термінів і не сприяє ні збереженню родючості орендованих зе-
мель, ні стабільності господарсько-фінансової діяльності орендарів. 

Короткі терміни оренди землі призводять до того, що орендар не зацікав-
лений у збереженні родючості грунту, а тим більше її підвищення, нерідко ви-
користовує „комерційні” сівозміни. Так, у загальних посівних площах сільсько-
господарських культур в Дніпропетровській області частка соняшнику у 2009 р. 
становила  26,1% ( у 2003 р. – 34,7%), тоді як за науковими нормами має бути 
близько 10%. 

Головним чинником, що сприятиме продовженню термінів оренди є зрос-
тання розмірів орендної плати. Поки що вона невисока. 
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Він може їх використовувати шляхом прокату, лізингу тощо. Зрештою, на-
віть орендуючи всю ферму, орендар протягом обумовленого часу є господарем 
на ній, має самостійність у виробничій і комерційній діяльності. 

Тому, з позиції створення високої мотивації до ефективного господарю-
вання на землі не так вже і важливо, хто конкретно є її власником – той, хто на 
ній працює, держава, місцеві органи влади чи приватний власник. Це підтвер-
джує вітчизняний і зарубіжний досвід. Так, у колишньому СРСР в умовах непу 
селяни без приватної власності на землю, одержавши доступ до неї, швидко 
відновили зруйноване війнами сільське господарство. Обсяг виробництва вало-
вої продукції сільського господарства в цей період зріс майже удвічі. Особисті 
підсобні господарства також базувалися на державній власності на землю. Тоб-
то фермери і селяни, які орендують землю повністю чи частково ( за інших рів-
них умов), працюють не менш ефективно, ніж ті, хто веде господарство на сво-
їй землі. 

Водночас в контексті раціонального землекористування поєднання земле-
власника і землекористувача в одній особі (приватного зокрема) створює най-
вищу імовірність  збереження, відновлення й підвищення родючості грунту.  

Зрозуміло, що за певних умов власник і господар на землі також не завжди 
в змозі реалізувати цю імовірність. Але зрештою оренда землі у цьому відно-
шенні поступається „трудовому” землекористуванню. Крім того, використання 
своєї землі забезпечує, порівняно з іншими формами, вищу економічну стій-
кість сільськогосподарського підприємства, дає можливість використовувати 
земельну ділянку як об'єкт застави для отримання довгострокових кредитів. 

Отже, за великим рахунком прихильники втілення в життя гасла земельної 
реформи „земля належить тим, хто на ній працює” мали рацію. На жаль, щодо 
земельних паїв воно було реалізовано тільки частково. В секторі сільськогоспо-
дарських підприємств визначними дотепер є орендні відносини. Такий стан не 
можна оцінити однозначно. З одного боку, оренда землі в умовах відсутності 
належних умов для масового формування та розвитку сімейного господарю-
вання, а також трудових асоціацій, сприяла формуванню раціонального земле-
користування в нових ринкових агроструктурах, як правило, великотоварних. З 
іншого боку, а саме, відсутність власних земель в останніх у певній мірі знижує 
їх економічну стабільність і стійкість. І головне – для орендованих земель існує 
проблема збереження й відновлення їх родючості. Інакше кажучи, для оренди 
головна проблема – виснаження орендованої землі насамперед внаслідок вико-
ристання „ комерційних” ( високо інтенсивних технічних культур), часто без 
дотримання  науково обгрунтованих сівозмін і без відповідного внесення доб-
рив. А це призводить до втрати основного природного ресурсу – землі. Низька 
платоспроможність сільськогосподарських товаровиробників не дає змоги кон-
тролювати її природну родючість. Зокрема, щорічні втрати гумусу через міне-
ралізацію та ерозію грунтів досягають 32 -33 млн.тонн, а це майже 2 
млрд.доларів США збитків.  
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ності на основі єдиної бази даних інформаційної системи управління підприєм-
ством. Необхідно здійснити перехід від механізму нарахування та обліку пода-
тків на основі окремого податкового обліку до визначення податкових зо-
бов’язань на підставі чинної системи бухгалтерського обліку, з врахуванням 
особливостей, передбачених податковим законодавством. Облікова політика 
підприємств повинна бути спрямована на задоволення вимог уряду щодо опо-
даткування. Саме така модель інтеграції, як на мій погляд, дозволить виконува-
ти всі фіскально-облікові завдання та облегшить роботу бухгалтерів, яка і без 
того є трудомісткою. 
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просы, касающиеся формирования и функционирования объектов социальной 
инфраструктуры в условиях устойчивого развития разработаны недостаточно. 
Целью данной статьи является обоснование ключевых направлений формиро-
вания и развития объектов социальной инфраструктуры в условиях реализации 
концепции устойчивого развития региона. 

Результаты.  

Концепция устойчивого развития человечества является новой, как отме-
чают российские исследователи С. Н. Бабурин и А. Д. Урсул [6], она не была 
предсказана ни одной из общепризнанных социологических теорий, поскольку 
до середины ХХ ст. ученые рассматривали сценарии развития человечества в 
формате модели «неустойчивого» развития, в рамках которой оно предполага-
лось вечным.  

Однако, такой подход оказался ошибочным, поскольку практика показала, 
что следование неустойчивой модели развития порождает глобальные пробле-
мы человечества, представляющие непосредственную угрозу для его существо-
вания. Перечень глобальных проблем человечества достаточно велик, однако 
наиболее острыми из них являются проблемы в экологической и социальной 
сферах. 

Таким образом, основной идеей концепции устойчивого развития является 
необходимость сохранения цивилизации и биосферы в будущем. Устойчивое 
развитие представляет собой сбалансированное развитие трех составляющих: 
экономической, экологической и социальной.  

Сложность стратегического перехода к устойчивому развитию состоит в 
необходимости достижения и поддержания оптимального баланса между этими 
составляющими, что на практике должно быть реализовано в виде конкретных 
мероприятий по достижению устойчивого развития.  

Важны также и механизмы взаимодействия экономической, экологической 
и социальной сфер. Экономическая и социальная сфера взаимодействуют меж-
ду собой путем организации социальной справедливости, снижению уровня на-
пряженности в обществе, организации взаимосвязи между поколениями, что 
реализуется в виде распределения доходов, бюджетных трансфертов и т. д. 
Взаимодействие между экологической и экономической сферой проявляется во 
влиянии производственных процессов на окружающую среду. 

Устойчивое социальное развитие подразумевает наличие эффективной ба-
зы, к которой можно отнести объекты социальной инфраструктуры. Более того, 
социальная инфраструктура непосредственно влияет на социальную сферу и 
общественный прогресс (рис. 1). 

Таким образом, при реализация концепции устойчивого развития на уров-
не страны и ее регионов, необходимо уделять достаточно внимания к формиро-
ванию и развитию объектов инфраструктурного комплекса, в том числе соци-
альной инфраструктуры.  
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По существу,  формула  (5)   представляет   собой   свертку   процесса  
Гаусса  с  бесконечным рядом, то есть бесконечное скользящее среднее 
процесса Гаусса, моделирующее процесс с памятью ARFIMA(0,d,0),  
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1
5 0− ∈ − =.   

Случайный процесс i ε  обладает следующими свойствами:  

 - нулевым средним, как и процесс  i ξ,  

 - тем же среднеквадратичным отклонением σ, что и процесс i ξ,  

 -  фрактальностью и памятью при  0 > H.  

Динамика цен акций моделируется следующим образом: 

                                              i iR Rε + = ,                                                            (7)  
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=,  i P - цены акций, i- номер торгового дня,  

          R-среднее значение величин i R,  

           цену актива  i P  вычисляют по формуле:  

                                       ) R exp( P Pi i i1− =.                                                           (8) 

На модели ARFIMA(0,d,0), где ) , ( d, . H d
2

1

2

1
5 0− ∈ − =, вычислены 

прогнозные  цены  акций рассматриваемых компаний по трем вариантам: 
макси-мальным (max), минимальным (min) и по ценам закрытия торгов (zakr), 
на тринадцать дней вперед.  

Динамика цен отражена на  Рисунках 3-6, соответствующие доходности -  
в Таблице 2. 
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Рисунок 3 - Прогнозная цена акций компании «Новатэк» 

 

Рисунок 4 – Прогнозные цены акций компании «Северсталь» 

 

Рисунок 5 -  Прогнозные цены акций компании «Камаз» 
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Введение.  
На современном этапе развития человеческой цивилизации в научных кру-

гах формируется новый взгляд на то, каким должно быть будущее. Это связано 
в определенной мере с ограниченностью существующих концепций, следова-
ние которым привело к сложившейся в мире ситуацией с исчерпанием многих 
необходимых для жизнеобеспечения ресурсов и с необходимостью выбора но-
вого стратегического направления развития человеческой цивилизации.  

Согласно рекомендациям ООН, начало перехода к устойчивому развитию 
будет продолжаться 10 лет – с 2005 до 2014 гг.  

В этот период на уровне государственного управления должна быть осоз-
нана необходимость внедрения концепции устойчивого развития во все сферы 
жизнедеятельности страны и ее регионов, а также разработаны и внедрены пер-
вые практические шаги по ее реализации.  

Несмотря на то, что внедрение принципов устойчивого развития предпола-
гает действия на наднациональном, общемировом масштабе, следование дан-
ной концепции должно рассматриваться как стратегический приоритет в рам-
ках каждой конкретной страны.  

Актуальность исследований в данном направлении в Украине объясняется 
недостаточным вниманием ученых к теоретическим и практическим основам 
перехода к устойчивому развитию, в частности проблемам функционирования 
и развития социальной инфраструктуры как одного из важнейших элементов, 
определяющих направления развития социальной системы страны и ее регио-
нов. 

Постановка задания.  

Проблемами функционирования и развития социальной инфраструктуры 
занимались такие ученые как П. Беленький [1], П. Борщевский, Л. Дейнеко [2], 
И. Прокопа [3], К. Прокопышак [4], М. Козориз [5]  и другие, в то же время во-
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ. 

Анотація: В статті запропоновано підходи до оцінки ефективності 
прийняття управлінських рішень на основі визначення страхових коефіцієнтів. 

Ключові слова: страховий кофіцієнт, ризик, абсолютна і відносна без-
збитковість, планово-управлінське рішення, управління прибутком. 

І. Вступ.  

Прогноз тих або інших економічних і фінансових показників навіть на не-
значну перспективу для всіх підприємств носить імовірнісний характер. Це по-
в'язано з тим, що на величину цих показників дуже сильно впливають не тільки 
внутрішні для підприємства чинники виробництва, але і численні зовнішні 
чинники. Врахувати їх сукупну дію з абсолютною точністю — задача нереаль-
на. Можна лише приблизно оцінити можливу погрішність очікуваної величини 
того або іншого показника залежно від ринкової ситуації. А ця ситуація цілком 
природно носить характер невизначеності. 

ІІ. Постановка завдання.  

У таких жорстких умовах підприємству дуже важливо так спланувати 
свою діяльність, щоб хоча б забезпечити абсолютну або відносну беззбит-
ковість виробництва, тобто визначити ті умови, при яких підприємство не вия-
виться банкротом і одержить прибуток не менший, ніж в базисному періоді. 
Одним з можливих оцінних показників, який може бути застосований в процесі 
формування планово-управлінського рішення на найближчу перспективу (рік) і 
який опосередковано буде відображати надійність такого плану, є страховий 
коефіцієнт. 

ІІІ. Результати.  

Страхових коефіцієнтів для кожного прийнятого рішення може бути 
декілька. Це, з одного боку, коефіцієнти по абсолютній і відносній беззбитко-
вості, а з іншого — коефіцієнти за ціною товару, за витратами на його вироб-
ництво і за обсягом реалізації продукції. Всього, таким чином, може бути шість 
страхових коефіцієнтів. 

Розглянемо економічний зміст страхових коефіцієнтів і визначимо їх вели-
чину на прикладі показника обсягу реалізації продукції.  

Припустимо, що обсяг складе рівень, при якому наступає абсолютна без-
збитковість виробництва. Визначимо цей рівень як 0b . 
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Оренда землі „являє собою відносно легку, але достатньо гнучку систему 
виробництва, дає можливість збільшувати масштаби землекористування та ве-
дення великого господарства на основі інтенсифікації виробництва”...[1,с.31]. 

І тільки окремі науковці і П.Т. Саблук зокрема зазначає: „ Не можна очіку-
вати позитивного результату коли більшість селян одержали у власність землю 
і не працюють на ній” [11,с.8]. 

Одностайність, як відомо, рідкісне явище при обговоренні більшості еко-
номічних питань. Оцінка форм землеволодіння не виключення. Критичний ана-
ліз наукових розробок по останньому питанню, узагальнення світового й вітчи-
зняного досвіду, системний підхід дає нам підстави коротко викласти своє ба-
чення цієї важливої проблеми і визначити можливі напрями та засоби їх вирі-
шення. 

Вітчизняні науковці вже ставили питання про те, що земля особливий ви-
робничий ресурс в аспекті відновлення і навіть підвищення родючості грунту. 
Відповідно слід розрізняти такі процеси як ефективне і раціональне землекори-
стування. Перше – це максимальний вихід продукції рослинництва. Останнє 
означає таке господарське використання земельної ділянки за якого як мінімум 
зберігається просте збереження родючості грунту, а по можливості й підви-
щення. 

У зв'язку з цим зазначимо, що ефективність землекористування безпосере-
дньо не залежить від форми власності на землю і форми землекористування. А 
тому необгрунтованим є положення деяких науковців, згідно з яким”... без при-
ватної власності на засоби виробництва, в тому числі і землю неможливо домо-
гтися відповідальності, стимулювати ініціативу, забезпечити економічну заін-
тересованість працюючих” [7,с.13]. 

Воно суперечить зарубіжній і вітчизняній практиці. Мотивація працівників 
до активної і творчої діяльності детермінюються багатьма умовами і чинника-
ми, які безпосередньо не залежать від форми власності на виробничі ресурси. 
Вони можуть бути задіяні в позитивному плані при будь – якій формі власності 
на землю та на інші ресурси. 

Висока мотивація до ефективної виробничої діяльності визначається, на-
самперед, становищем працівника як реального господаря виробництва. Саме 
це спонукає його сумлінно працювати, повною мірою використовувати у варо-
бництві свій професіональний і творчий потенціал. Тут спрацьовують внутрі-
шні спонукальні мотиви до активної, інтенсивної й творчої праці. 

Господар виробництва не обов'язково має бути власником усіх використо-
вуваних ресурсів. Суттєві його ознаки – економічна самостійність у виробничій 
і комерційній діяльності, власність на створений продукт. Господар може орен-
дувати землю, одержати її в довічне володіння від держави, навіть з правом ус-
падкування, від цього його статус як господаря не зміниться. Зазначене стосу-
ється й інших виробничих ресурсів.  
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У певній мірі  забезпеченню єдності землеволодіння і землекористуванню 
сприяв би ринок землі. Як відомо, приватному власнику землі практично в усіх 
країнах де –юре забезпечуються  такі правомочності власника земельної ділян-
ки: продавати, обмінювати, подарувати, передавати у спадок чи в тимчасове 
користування, на засадах оренди зокрема. В Україні дотепер існує мораторій на 
продаж земельних часток, але не заборонена їх оренда. 

Таким чином, виходячи з контексту порушеної проблеми зазначимо, що 
головне гасло земельної реформи „ землю тим, хто її обробляє” щодо земель-
них паїв з самого початку було приречене на провал. Цьому суперечив зрівня-
льний розподіл земель і мораторій на їх продаж та дозвіл здавати в оренду. Зе-
мельні паї дали у власність тим, кому вона й не була потрібна, а працездатним, 
бажаючим господарювати на землі, хоча дали їм свободу трудитися, але не 
створили умов для цього. Й як наслідок „маємо, те що маємо”. Тільки близько 
600 тис.із 6,5 млн.власників земельних наділів, виділених в натурі, вирішили 
приєднати їх до своїх селянських господарств без створення юридичної особи. 
Понад 90% земельних паїв було передано в оренду новим агроформуванням 
ринкового типу. А наслідком оренди землі стало уособлення процесів землево-
лодіння і землекористування, земля належить одним, а використовує її інший 
субєкт. 

Відносно кращий стан у цьому відношенні в сільському господарстві 
Дніпропетровської області: їз 283,7 тис.отриманих сертифікатів залишилося у 
одноосібників- 42,2 тис. (14,9% до їх загальної кількості). 

В контексті двох великих секторів сільського господарства України – сіль-
ськогосподарських підприємств і господарств населення, питома вага яких у 
2008 р в загальній площі сільськогосподарських угідь відповідно становила 
57,4% і 42,6%, а у валовій продукції сільського господарства 46,0% і 54,0%, 
щодо землекористування маємо практично протилежну ситуацію. В секторі 
сільськогосподарських підприємств абсолютно переважає орендне землекорис-
тування. Великі агроструктури практично повністю орендують землю. Навіть в 
секторі ФГ, наприклад, Дніпропетровської області понад 81% сільськогоспо-
дарських угідь, що обробляють фермери, складають орендовані землі. Тільки в 
секторі господарств населення землеволодіння і землекористування уособлює 
один субєкт, тобто „ земля перейшла у власність тих, хто на ній живе і працює”. 

Масова передача власником земельних паїв в оренду підприємницьким аг-
роструктурам, тобто широкомаштабний розвиток орендних земельних відносин 
в секторі останніх дало підстави більшості науковцям оцінювати їх переважно 
позитивно. Зокрема стверджується: „ Привабливість орендних земельних від-
носин полягає в тому, що вони дають змогу сільськогосподарським підприємс-
твам збільшити розміри землекористування, а власнику – одержати гарантова-
ний дохід від своєї власності; а також за наявності тимчасового мораторію на 
здійснення іншого виду угод частково реалізувати своє право власності ( в да-
ному випадку мова йде про право розпорядження) на землю [ 3,с.10]. 
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Використавши наступну формулу можна встановити, від чого і в якому об-
сязі реалізації наступає шукана межа. 
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Страховий коефіцієнт абсолютної беззбитковості визначимо як 
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де b — обсяг реалізації продукції відповідно до плану; 

b0 — обсяг реалізації продукції, при якому наступає абсолютна беззбит-
ковість виробництва, визначається за формулою (1.1). 

Здійснивши відповідні перетворення з даним виразом, отримаємо значення 
страхового коефіцієнта абсолютної беззбитковості за обсягом реалізації про-
дукції: 
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Аналогічно визначимо величину страхового коефіцієнта відносної без-
збитковості з використанням формул : 
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де b1 — обсяг реалізації продукції, при якому наступає відносна беззбит-
ковість виробництва. 

Після перетворень одержимо: 
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Здійснимо розрахунок страхових коефіцієнтів за обсягом реалізації про-
дукції. Припустимо, що в базовому періоді підприємство мало віддачу на одну 

гривню витрат р=1,14 і коефіцієнт змінних витрат 37,0=r .  

Для аналізованого періоду підприємство планує забезпечити обсяг ре-
алізації продукції b=1,1, витрати на рівні g=1,41 і ціну реалізації d=1,40.  

Умовно-постійні витрати не змінюються (тобто f=0,0). Визначимо страхові 
коефіцієнти для прийнятого планово-управлінського рішення. 

За формулою (1.2) визначимо страховий коефіцієнт абсолютної беззбитко-
вості виробництва: 
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Рисунок 6 - Прогнозные цены акций компании «Аптечная сеть 36.6» 

Таблица 2 

Прогнозные доходности акций   компаний. 

Прогнозные доходности акций  

Компания 
min zakr  max 

Камаз ( KMAZ) -6,91 3,97 3,97 

Северсталь 
(CHMF) 

-14,45 14,55 14,55 

Новатэк (NOTK) -0,38 8,45 8,45 

Аптечная сеть 
36.6 (APTK) 

-15,53 0,21 0,21 

Затем были составлены оптимальные портфели по прогнозным 
доходностям  с различными уровнями риска.  

Результаты приведены в Таблице 3.  

Таблица 3 

Доходность и риск портфелей 

Портфель 

пессимистический 

Портфель 

вероятный 

Портфель 
оптимистический 

Портфель 
актический 

Доходность, 
% 

 

Риск, 

% 

Акции 
Доходность, 

% 

Веса 
активов  

Доходность, 
% 

Веса 
активов 

Доходность, 
% 

Веса 
активов  

min zakr max 

KMAZ 0,030 0,056 0,000 

NOTK 0,287 0,038 0,396 

CHMF 0,212 0,645 0,542 
1,32 

APTK 

-10,696 

0,471 

4,646 

0,261 

11,246 

0,062 

 

-
4,91 

 

-
0,87 

 

-
1,13 
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Окончание табл.3 

KMAZ 0,002 0,058 0,000 

NOTK 0,381 0,008 0,038 

CHMF 0,169 0,696 0,610 
1,41 

APTK 

-9,549 

0,448 

5,461 

0,238 

12,078 

0,011 

 

-
5,38 

 

-
0,40 

 

-
0,45 

KMAZ 0,000 0,057 0,000 

NOTK 0,440 0,000 0,306 

CHMF 0,140 0,752 0,694 

1,50 

 

APTK 

-8,718 

0,420 

6,184 

0,191 

12,680 

0,000 

 

-
5,38 

 

0,17 

 

0,20 

KMAZ 0,000 0,055 0,000 

NOTK 0,486 0,000 0,239 

CHMF 0,117 0,806 0,761 
1,66 

APTK 

-8,037 

0,396 

6,818 

0,139 

13,093 

0,000 

 

-
5,45 

 

0,75 

 

0,69 

Окончание табл.3 

KMAZ 0,000 0,054 0,000 

NOTK 0,527 0,000 0,239 

CHMF 0,097 0,854 0,761 
1,73 

APTK 

-7,447 

0,376 

7,386 

0,093 

13,425 

0,000 

 

-
5,55 

 

1,26 

 

1,09 

KMAZ 0,000 0,021 0,000 

NOTK 0,626 0,000 0,058 

CHMF 0,048 0,979 0,942 
1,87 

APTK 

-5,989 

0,326 

8,826 

0,000 

14,198 

0,000 

 

-
5,70 

 

2,36 

 

2,00 

При рисках, меньше 1,32 и больше 1,87, оптимальные портфели не 
существуют, поэтому варьировать риск можно только на интервале [1,32; 1,87]. 
Положительную доходность имеют только вероятный и оптимистический 
портфели. Целесообразно в портфель включить акции в долях 
оптимистического или вероятного портфелей.  

На Рисунке 7 изображены эффективные границы портфелей, которые 
показывают, что с увеличением риска расхождение между доходностями  этих 
портфелей уменьшается.  
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1,321,441,501,661,701,87
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Рисунок 7 - Эффективные границы портфелей 
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Інноваційно активними можуть бути тільки  ті підприємства, які мають 
власні кошти.  

Державна підтримка інноваційної діяльності мінімальна - до 2% (разом з 
місцевим бюджетом).    

Стосовно інвестицій, які, власне, і визначають майбутнє на найближчі 10 –
15 років, маємо такі пропорції: 75% спрямовуються у 3-й технологічний уклад і 
лише 20% та 4,5% – у 4-й і 5-й технологічні уклади відповідно.  

У технологічній частині капітальних вкладень (технічне переозброєння та 
модернізація) 83% припадає на 3-й технологічний уклад і лише 10% – на 4-й 
[6].  

За показником фінансування науково-технічних розробок склалася така 
ситуація: майже 70% коштів сьогодні поглинає 4-й і лише 23% – 5-й техно-
логічні уклади [6].  

Наведені дані свідчать про надзвичайно загрозливу картину, що спостері-
гається в економіці України.  

Сьогодні закладається майбутня структура випуску продукції, яка спрямо-
вана на розвиток 3-го, 4-го технологічних укладів і частково 5-го технологічно-
го уклада  . 

ІV. Висновки.  

За даними аналізу структурних змін можна зробити висновок про те, що в 
промисловості відбуваються серйозні структурні диспропорції з вираженим си-
ровинним ухилом промислового виробництва та розвитком 3-го та 4-го техно-
логічних укладів . 

Бюджетне фінансування інноваційної діяльності залишається низьким. На-
ука перестає бути суспільно визнаною пріоритетною діяльністю держави. Від-
бувається незворотня втрата інтелектуального потенціалу країни. 

Інноваційна політика має формуватися з урахуванням світових тенденцій 
інноваційного розвитку, поточного стану розвитку інноваційних процесів у на-
ціональній економіці, а також визначених цілей, принципів, пріоритетів та об-
раних стратегій і механізмів їх реалізації, що разом становлять її формат. 

Україні щоб наблизитися до світових держав необхідно швидкими темпа-
ми розвивати 5-й та 6-й технологічні уклади. 

Література: 

1. Про інноваційну діяльність.Закон України №40-IV від 04.07.2002. База 
даних «Законодавство України» Верховної Ради України. – Режим до-
ступу: http:// zakon / rada.gov.ua  

2. Амоша О. Інноваційний шлях розвитку України. // Економіст. - 2005, 
№6. ст. 28-33 
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За формулою (1.3) визначимо страховий коефіцієнт відносної беззбитко-
вості реалізації продукції: 

.17,1
)01)(37,01()114,1(

1,1)37,01()41,140,114,1(1,1
=

+−+−
⋅−+−⋅⋅

=b
coK  

Одержаний результат свідчить про ті резерви, якими володіє планова ве-
личина обсягу реалізації продукції. Так, можна констатувати, що підприємство 
працюватиме з прибутком, якщо обсяг реалізації продукції через низку 
зовнішніх для підприємства причин не знизиться проти запланованої величини 
більше, ніж на 43% і перевищить b0=0,77 (1,1:1,43=0,77). 

Можна також стверджувати, що підприємство одержить прибуток не ниж-
чий, ніж в базисному періоді, якщо обсяг реалізації продукції знизиться в по-
рівнянні з планом не більше, ніж на 17% і перевищить b1=0,94 (1,1:1,17=0,94). 

Таким чином, страхові коефіцієнти опосередковано сигналізують 
підприємству, наскільки надійно ухвалене планово-управлінське рішення, а та-
кож наскільки вірогідно, що невизначеність ринкової ситуації може вивести 
підприємство із стану стійкості, стабільності, прибутковості роботи. І чим вищі 
ці коефіцієнти, тим надійніше відчуватиме себе на ринку підприємство. 

Проаналізуємо одержані співвідношення (1.2), (1.3) з погляду кількісних 
значень страхових коефіцієнтів і встановлення закономірності їх зміни. 

Перш за все відзначимо, що із збільшенням планованих обсягів реалізації 
продукції, цін реалізації і зниження планової величини витрат (якщо, зрозуміло, 
плановані параметри будуть технічно, економічно і виробничо обґрунтовані) 
значення страхових коефіцієнтів зростатимуть.  

Це випливає з того, що всі перераховані параметри знаходяться в чисель-
нику формул за означенням шуканих коефіцієнтів. 

Тому інтерес представляє аналіз величини страхових коефіцієнтів залежно 
від початкових параметрів р і r. 

Розглянемо, що відбуватиметься з величиною страхових коефіцієнтів, як-
що змінювати параметр r. Спочатку зробимо аналіз за конкретними цифровими 
даними на основі значень параметрів даного прикладу (тобто для 

0,41,1,40,1,14,1,1,1 ===== fgdpb ).  

Результати розрахунків для різних значень параметра r наведені в табл. 1.1. 

Наведені розрахункові дані свідчать про те, що для умов діяльності 
підприємства страхові коефіцієнти у міру збільшення частки змінних витрат в 
собівартості продукції неухильно зростають. Проаналізуємо формулу (1.2), за-
здалегідь її дещо видозмінивши: 

( ) ( )( )
( )( )

( )
( )( )

( )
( )( )

1 1 1
1

1 1 1 1 1 1

b

ca

b pd g r b f b pd g r b
K

r f r f r f

− + − − − − −
= + = +

− + − + − +
. 
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давати її у власність тільки тим, хто бажає і може її обробляти. І не випадково 
політики вищого рангу й провідні науковці вважали, що „ розвиток земельних 
відносин на основі прийнятих законів, законодавчих та інших нормативних ак-
тів повинен здійснюватися за таким принципом: земля належить тим, хто її об-
робляє” [10,с.9]. „Земля повинна мати свого власника і господаря, який забез-
печив би її ефективне використання . тому вона має належати тим, хто її оброб-
ляє”[6,с.7]. 

За великим рахунком такий напрям земельної реформи можна оцінити як 
найбільш прийнятний. Якщо ж приватизація призводить до уособлення земле-
володіння і землекористування, то в економічному аспекті вона втрачала пози-
тив, оскільки цей процес на засадах державної власності на землю має переваги. 
До речі, на цю обставину ще на початку земельної реформи звертали увагу де-
які вітчизняні науковці [13]. 

Тут немає потреби наводити усі їх аргументи на користь державної влас-
ності на землю і її оренду у держави різними землекористувачами. Виділимо 
лише деякі важливі, і на наш погляд, безспірні положення. По – перше, земле-
користувачі мали б змогу брати землю в оренду великим масивом і на тривалий 
термін. По – друге, держава мала б змогу контролювати використання орендо-
ваних земель, слідкувати за збереженням їх родючості, а у випадку порушення 
цих умов „розривати” орендний договір. В – третіх, держава має змогу встанов-
лювати раціональні розміри орендної плати, її накопичення на спеціальних ра-
хунках, у спеціальному фонді з чітким цільовим призначенням. В – четвертих, 
частку фонду орендної плати за землю використовувати на добавки до низьких 
розмірів пенсій селян, а іншу на збереження й підвищення родючості грунту. 

Втілення у життя гасла „землю тим, хто на ній живе і працює”( за умов її 
безоплатної і справедливої приватизації) у повній мірі з самого початку було 
нереальним. Ініціатори і виконавці зрівняльного поділу землі, проголошуючи 
гасло„землю тим, хто працює”, напевне, зобов'язані були врахувати ту зриму 
обставину, що вже на початку паювання землі близько половина отримувачів 
земельних паїв були непрацездатними. Стосовно працездатних, то реформатори 
мали б знати, що для організації агробізнесу не достатньо дати землю у влас-
ність, дати „ ... свободу трудитись на ній... і заробляти на пристойне жит-
тя”[5,с4;10]. Для цього потрібен ще „стартовий” капітал для придбання техніки, 
оборотних коштів, відповідна кредитна система, цивілізований аграрний ринок 
тощо. І „ людський” капітал щодо більшості „ нових” землевласників також не 
відповідав вимогам сучасного агробізнесу (професійних знань, особливо з ме-
неджменту) для самостійного господарювання як товаровиробників. 

Держава також не здатна була підтримати новий для України 90-х років 
XX ст. масовий фермерський уклад, не сприяла розвитку виробничих коопера-
тивів. І не випадково, у 2008 р, частка фермерських господарств у валовій про-
дукції сільського господарства становила лише 5,7%. 
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Згідно з нею становлення та функціонування товарної форми організації 
суспільного виробництва потребує лише двох умов:  

1) суспільного поділу праці;  
2) забезпечення економіко – правового суверенітету господарюючим су-

б'єктам. Суспільний поділ праці існував і в радянські часи. А тому перехід до 
ринкових умов потребував тільки надання господарюючим суб'єктам економіко 
– правової самостійності. Остання може мати місце на засадах будь – якої фор-
ми власності, у тому числі  і державної ( комерціалізовані державні господарсь-
кі структури). Інакше кажучи, ринкова трансформація сільського господарства 
була можлива і без приватизації засобів та результатів праці, але з обов'язковим 
їх роздержавленням. А це означало забезпечення колгоспам і радгоспам еконо-
міко – правового статусу суверенних товаровиробників – підприємців ( само-
стійне вирішення відомих організаційних питань: що, як, скільки і для кого ви-
робляти, у кого купувати засоби виробництва; як вирішувати ці питання). Дру-
гий варіант – кардинально змінити існуючі власницько – господарські відноси-
ни, тобто трансформувати їх із державного типу у приватний. Оскільки кінцева 
мета одна й таж – перехід на більш ефективні ринкові принципи господарюван-
ня, то можливе було й поєднання обох напрямів. Викладене вище стосується 
усіх виробничих ресурсів, земель сісьгосппризначення  зокрема. 

З огляду на зазначене не можна визнати науковими ті положення, згідно з 
якими беззастережною умовою переходу до ринку „ ... лишається приватна вла-
сність на землю і майно”[8,с.62]. Неможливо вирішити завдання становлення 
ринкової економіки „без введення приватної власності на землю і її ринкового 
обороту” [3,с.83]. 

Потребує уточнення й теза про те, що у всі віки і у всіх народів сільського-
сподарське виробництво здійснювалось на землях приватної власності [9]. Але 
історія землеробства у всі віки і всіх народів знає й не приватні форми власнос-
ті на землю, зокрема державну і комунальну. Інша справа, що у більшості країн 
з ринковою економікою переважна частка сільськогосподарських угідь і доте-
пер знаходиться у приватній власності. 

Отже, щодо земель сільськогосподарського призначення Україна мала ва-
ріанти: 1) залишити їх у власності держави і надавати аграрним господарствам 
у користування на тих чи  інших засадах; 2) приватизація землі безоплатна чи з 
викупом ( частковим або повним). Вітчизняні реформатори обрали безоплатну 
приватизацію державних земель сільгосппризначення шляхом їх паювання. Са-
ме „ ... перерозподіл земель із одночасним наданням їх у приватну влас-
ність...”[2,с.18] було визначено як пріорітетне завдання земельної реформи. 

Разом з тим, як відомо, землеволодіння і землекористування можуть здійс-
нювати різні суб'єкти за будь – якої форми власності на землю зокрема приват-
ної. Однак найбільший ефект за останньої дає їх поєднання в одній особі. Якщо 
ж власник землі не є на ній господарем, то приватизація втрачає сенс, принайм-
ні тут кращим варіантом було б залишити державну власність на землю і пере-
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Таблиця 1.1 

Закономірність зміни величини страхових коефіцієнтів  

залежно від коефіцієнта змінних витрат 

Величина страхових коефіцієнтів по змінних витратах
Значення  

коефіцієнта r 
абсолютної беззбитковості відносної беззбитковості

0,1 1,327 1,149 

0,2 1,356 1,154 

0,3 1,392 1,160 

0,4 1,441 1,168 

0,5 1,509 1,179 

0,6 1,612 1,194 

0,7 1,782 1,215 

0,8 2,123 1,249 

0,9 3,146 1,311 

З одержаного виразу випливає, що чим більший коефіцієнт r, тим менший 
знаменник першого доданку і, отже, більша величина страхового коефіцієнта 
абсолютної беззбитковості виробництва (оскільки другий доданок залишається 
постійним). Аналогічний результат можна одержати при аналізі величини стра-
хового коефіцієнта відносної беззбитковості виробництва з тією лише різни-
цею, що зміни шуканих коефіцієнтів носять не такий виражений характер. 

Що стосується коефіцієнта рентабельності р, то, як випливає з формули 
(1.2), його збільшення підвищуватиме значення страхового коефіцієнта абсо-
лютної беззбитковості. І це, загалом, цілком зрозуміло, бо, якщо підприємство в 
базисному періоді працювало з високою ефективністю, то тим самим воно 
заклало вищий рівень стабільної і беззбиткової роботи в майбутньому. 

Провівши відповідні перетворення моделі можна одержати формули для 
визначення страхових коефіцієнтів абсолютної і відносної беззбитковості за 
ціною і собівартістю. Наведемо їх: 
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Таблиця 3 

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості, млн.грн. 

Роки  2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 

Витрати   1760,1 1979,4 3059,8 4534,6 5751,6 6160,0 10821,0 

Якщо у 2000 р. обсяг інноваційних витрат становив 1760,1 млн.грн., то в 
2007 р. їх обсяг збільшився більше ніж в 6 разів  (10821,0 млн.грн.). Структура 
розподілу за технологічними укладами наступна: 60% – 4-й технологічний 
уклад і 30% – 3-й,  а 5-й – становить лише 8,6% [6].  

На інноваційну активність промислових підприємств впливає недоскона-
лість механізмів державної підтримки вітчизняного виробника, відсутнісь влас-
них коштів. Досвід розвинених країн доводить, що для підтримки оптимально-
го рівня технологічного оновлення необхідно щорічно витрачати кошти в роз-
мірі 5,5-6,6% обігу галузі [12].  

Фінансування інноваційної діяльності здійснюється за рахунок держбю-
джету, місцевих бюджетів, власних коштів, коштів інвесторів, як вітчизняних, 
так і іноземних держав, а також інших джерел (табл. 4) [9]. 

Таблиця 4. 

Структура обсягу фінансування інноваційної діяльності в промисловості 
 

Відсотки до загального обсягу, % 
Джерела фінансування 

2000 р. 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2007 р. 

Держбюджет   0,4 1,4 0,5 1,9 1,3 

Місцеві бюджети  0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 

Власні  кошти  79,6 77,3 87,7 84,6 73,7 

Інвестори        

вітчизняні  2,8 0,2 1,4 0,4 0,2 

іноземні  7,6 2,5 2,7 2,9 3,0 

інші джерела  9,5 18,6 7,4 10,0 21,7 

 Аналіз розподілу обсягів фінансування інноваційної діяльності в промис-
ловості показує, що держава, визначив інноваційно-інвестиційний курс розвит-
ку економіки, майже не підтримує власних товаровиробників.  
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 Поскольку вероятный портфель составлялся по ценам закрытия, то 
следует составить портфель по этому варианту при наибольшем значении риска 
1,87%.  При малом значении риска фактическая доходность портфеля может 
оказаться отрицательной, так как диапазон возможных значений  доходности 
содержит отрицательную область.  

В столбце «Портфель фактический» приведена доходность портфелей, 
рассчитанных по фактическим ценам и долям активов в трех вариантах. По 
выбранному варианту получено следующее распределение долей акций: KMAZ 
- 021 0 1, x=, NOTK - 00 0 2, x=, CHMK -979 0 3, x=, APTK  - 000 0 4, x=. Доходность 

портфеля по фактическим ценам равна 2,36% . Таким образом, если бы 
инвестор приобрел 2% акций компании «Камаз» и  98% акций компании 
«Северсталь», то через тринадцать дней он получил бы доход в 2,36%. 
Прогнозное значение дохода 8,826. 

Выводы.  

В целом, выбор акций рассмотренных компаний является неудачным, так 
как вариант портфеля по минимальным ценам дает  отрицательный доход. 
Ожидаемая доходность  в этом случае также может оказаться отрицательной. 
Желательно выбрать акции таких компаний, по  которым  интервал  возможных  
значений  ожидаемой доходности портфеля  

 является полностью положительным. По результатам Таблицы 2 
рекомендация инвестору состоит в том, чтобы пересмотреть состав компаний, 
акции которых он собирается приобрести. Модель динамики цен активов дает  
краткосрочный прогноз, не более 7-12 дней.  

Отметим, что все расчеты легко реализуются в Microsoft  Excel и могут 
быть выполнены любым частным инвестором.  

Литература 

1. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М.: 
ИНФРА-М, 2003. - ХII, 1038 с. 

2. APT factors', Financial Analyst Journal, March—April. Elton E.J. and 
Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 5th edn. 

3. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е изд. — М. : 
Издательский дом “Вильямс”, 2002. — 984 с. 

4. Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых 
инвестиций.- СПб, изд. Сезам – 2002.  

5. Зайченко Ю. П. Нечеткий метод индуктивного моделирования в задачах 
прогнозирования макроэкономических  показателей. // Системні 
дослідження та інформаційні технології. - 2003. - №3.- С. 25-45. 

6. Lo A.W. Long Term Memory in Stock Market Prices//Econometrica.-1991.-
№59.-P.1279-1313. 

-  345  -



Економіка: проблеми теорії та практики                             Випуск 265 

7. Конюховский П.В.,Подкорытова О.А. «Длинная память» в обменных 
курсах. Вестник СПбГУ. Сер.5.-2007. - Вып. 3.-  С. 102-109. 

8. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М.Й. 
Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в енонометриці та 
фінансовій математиці.- К.: Інформтехніка, 1995. – 380с. 

9. Millen S., Beard R. Estimation of the Hurst exponent for the Burdekin River 
using the Hurst-Mandelbrot Rescaled Range Statistic: Working paper on the 
University of Queensland. – 2003. 

-  346  -

Випуск 265                             Економіка: проблеми теорії та практики  

Саме підприємства цих регіонів, маючи знос основних засобів у промисло-
вості майже 60% (табл.2), для виробництва конкурентоздатної продукції пови-
нні залучати технологічні інновації.  

Під останніми розуміють  діяльність підприємства, яка пов’язана із розро-
бкою та впровадженням як технологічно нових, так і значно технологічно удо-
сконалених продуктів (продуктові інновації) і процесів (процесові інновації). 
Інноваційна продукція поділяється на нову для ринку та нову для підприємства.  

Таблиця 2 

Ступінь зносу основних засобів, % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Україна 43,7 45,0 47,2 48,0 49,3 49,0 51,5 52,6 

Промисловість 48,8 51,9 54,5 56,4 58,3 57,9 58,6 59,0 

Технологічно новий продукт та значно технологічно удосконалений про-
дукт (з 2007 р. інноваційна продукція) – це продукція, яка є новою або значно 
удосконаленою в частині її властивостей або способів використання. Новими 
продуктами вважають товари та послуги, що суттєво відрізняються своїми ха-
рактеристиками або призначенням від продуктів, які виготовлялися підприємс-
твом раніше. Значні покращення можуть здійснюватися за рахунок змін в мате-
ріалах, компонентах та інших характеристиках виробів, що покращують їх вла-
стивості. Сюди включаються значні вдосконалення в технічних характеристи-
ках, компонентах та матеріалах, у вбудованому програмному забезпеченню та 
інших функціональних показниках [10]. 

Підприємству для впровадження інновацій необхідно понести певні витра-
ти. Загальна сума витрат на технологічні інновації складається з поточних і ка-
пітальних витрат, направлених на: виконання досліджень і розробок; придбання 
нових технологій, виробниче проектування, інші види підготовки виробництва 
для випуску нових продуктів, впровадження нових методів їх виробництва; 
придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів, пов’язаних 
із упровадженням інновацій; маркетинг, рекламу та інши витрати.  

З 2007 р. до загальної суми витрат на інновації віднесено витрати, які по-
несли підприємства на впровадження інновацій як нових для підприємства, так 
і нових для ринку.  

У тому числі на: внутрішні науково-дослідні роботи (НДР), придбання ре-
зультатів НДР, машин, обладнання та програмного забезпечення, інших зовні-
шніх знань та інших витрат [9]. 

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловість постійно збільшу-
ється (табл.3). 
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де d

caK  і d

coK — страхові коефіцієнти абсолютної і відносної беззбитко-

вості за ціною; 

g

caK  і g

coK  — страхові коефіцієнти абсолютної і відносної беззбитковості по 

собівартості. 
Розглянемо, що відбуватиметься з величиною страхових коефіцієнтів за 

ціною, якщо змінювати параметр r. Спочатку проведемо аналіз за конкретними 
цифровими даними на основі значень параметрів даного прикладу 
( 0,41,1,40,1,14,1,1,1 ===== fgdpb ). Результати розрахунків для різних зна-
чень параметра r наведені в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Закономірність зміни величини страхових коефіцієнтів  

за ціною залежно від коефіцієнта змінних витрат 

Величина страхових коефіцієнтів за ціною 
Значення коефіцієнта r 

абсолютної беззбитковості відносної беззбитковості

0,1 1,202 1,097 

0,2 1,193 1,090 

0,3 1,185 1,083 

0,4 1,177 1,076 

0,5 1,170 1,070 

0,6 1,162 1,063 

0,7 1,154 1,057 

0,8 1,147 1,051 

0,9 1,139 1,044 

Як видно з табл. 1.2, для підприємства страхові коефіцієнти за ціною при 
збільшенні частки змінних витрат в собівартості продукції знижуються. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ  

ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Досліджено  різні аспекти земельної реформи в Україні, стан земельних 
відносин, притаманні їм проблеми та можливі напрями їх вирішення. 

Ключові слова: земельні відносини, форми землеволодіння і землекорис-
тування, оренда землі, форми господарювання, ринок землі.     

 I.Вступ.  

Теоретичні й практичні аспекти становлення та розвитку нових для Украї-
ни форм землеволодіння і землекористування привертали до себе пильну увагу 
багатьох вітчизняних науковців: П.І Гайдуцького, О.Л. Кащенко, В.Я. Месель – 
Веселяка, О.М. Онищенка, П.Т. Саблука, М.М. Федорова, В.В Юрчишина й ін-
ших. Віддаючи належне їх науковим розробкам зауважимо, що з початку земе-
льної реформи і в певній мірі дотепер ставлення до неї неоднозначне як з боку 
вчених економістів – аграрників, так і політиків та практиків. Про це свідчать 
наявність багатьох дискусійних питань щодо напрямів реформування земель-
них відносин, чинного мораторію на купівлю – продаж земельних ділянок, еко-
номічного потенціалу й недоліків різних форм землекористування. 

           Наявність значних наукових розробок щодо земельних відносин, на-
копичений за два десятиліття практичнй досвід їх реформування дають можли-
вість визначити концептуальні засади щодо узагальненої оцінки земельної ре-
форми та перспектив її завершення. 

II. Постановка завдання.  

Метою запропонованої статті є визначення концептуальних засад оцінки 
земельної реформи, починаючи із її первісної мети і закінчуючи сучасним ста-
ном земельних відносин, притаманих їм проблем та можливих напрямів їх ви-
рішення. 

III. Результати.  

Сільському господарству за радянських часів були завжди притаманні ба-
гатоманітні проблеми. Численні спроби їх вирішення не давали вагомих пози-
тивних результатів. Саме тому в кінці 80-х років XX ст. більшість політиків, 
науковців і практиків прийшли до висновку – „альтернативи ринковій економі-
ці не існує”. Тобто вже не йшлося про „удосконалення” соціалістичного аграр-
ного сектору економіки, а його трансформацію у ринковий. Досвіду такого пе-
реходу не було. Водночас широкому загалу була відома теорія „ринково – капі-
талістичної економіки”.  
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Розглянемо, що відбуватиметься з величиною страхових коефіцієнтів по 
собівартості, якщо змінювати параметр b. 

Спочатку проведемо аналіз за даними 
0 , 41 , 1 , 40 , 1 , 14 , 1 , 37 , 0= = = = =f g d p r.  

Результати розрахунків для різних значень параметра b наведено в табл. 
1.3. 

Таблиця 1.3 

Закономірність зміни величини страхових коефіцієнтів по собівартості 
продукції залежно від обсягу реалізації 

Величина страхових коефіцієнтів по собівартості Значення ко-

ефіцієнта b 
абсолютної беззбитковості відносної беззбитковості 

0,8 1,020 0,896 

0,9 1,082 0,972 

1,0 1,132 1,033 

1,1 1,173 1,082 

1,2 1,206 1,124 

1,3 1,235 1,159 

1,4 1,260 1,189 

1,5 1,281 1,215 

Наведені розрахункові дані свідчать про те, що для підприємства страхові 
коефіцієнти по собівартості із зростанням обсягу реалізації продукції ростуть. 

IV. Висновки.  

Таким чином, враховуючи важливість і високу інформаційну значущість 
страхових коефіцієнтів, можливість усунення невизначеності ринкової ситуації 
за їх допомогою і, нарешті, здатність виконання функції визначення ефектив-
ності прийнятих планово-управлінських рішень і вірогідності беззбитковості 
роботи підприємства можна рекомендувати ввести ці коефіцієнти в практику 
управління прибутком підприємства. 

Література 

1. Кизим М.О., Забродський В.А., Зінченко В.А. Оцінка і діагностика 
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(764 технології) від загальної кількості отриманих технологій. Цей показник – 
вкрай низький для країни, яка декларує інноваційно-інвестиційний шлях розви-
тку і перехід до п’ятого та шостого технологічного укладу за умови створення 
відповідної інфраструктури національної інноваційної системи. В Україні суку-
пна питома вага видів діяльності, що відносяться до високотехнологічного і се-
редньотехнологічного рівня розвитку, становить менше 13% [7].  

Впровадження нових прогресивних технологічних процесів також зменшу-
ється. Їх найбільша кількість припадає на 1995 рік (2936 одиниці) (рис.3). 
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Рис.3. Прогресивні технологічні процеси. 

 

Далі у 1999 р. спостерігається їх падіння більше, ніж у два рази, в порів-
нянні з 1995 р. У 2008 р. їх кількість становила 1647 одиниць.  

Відбувається скорочення працівників у промисловості в першу чергу за 
рахунок спаду виробництва майже во всіх її галузях (у натуральних вимірни-
ках). У 2008 році чисельність скоротилася більш, ніж удвоє, і становила 3,2 мі-
льйонів чоловік або 41 %  від чисельності зайнятих у 1990 році (7,8 млн.).  

Позитивні тенденції до стабілізації обсягів промислового виробництва на-
мітилися у 1999 році. Випуск продукції дещо стабілізувався за рахунок експор-
тно-орієнтованих та базових галузей.  

Провідна роль промисловості в економіці України визначається тим, що 
вона по-перше забезпечує всі галузі національного господарства знаряддями 
праці та новими матеріалами.  

По-друге – саме в промисловості створюється більша частка доданої вар-
тості.  

По-третє – вона є найбільш активним фактором науково-технічного про-
гресу і розширеного відтворення в цілому. Найбільш розвинутими промисло-
вими регіонами є Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Полтав-
ська і Харківська області та м. Київ, на які припадає понад 70 % загальнодержа-
вного обсягу реалізованої промислової продукції [13].  
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ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ  

Раціональне використання ЕОМ в обліку витрат і виходу продукції необ-

хідно розглянути як складову частину загальної проблеми удосконалення управ-
ління. Визначені напрямки вдосконалення автоматизованого робочого місця 
бухгалтера, яке представляє собою сукупність таких видів забезпечення: про-

грамного, інформаційного, організаційно-технічного. 

Ключові слова: бухгалтерський облік, управлінський облік, автоматиза-
ція, сільське господарство. 

І. Вступ.  

Значні об’єми інформації, широка деталізація даних, високі вимоги до опе-
ративності та аналітичності – основні причини, що визначають необхідність 
впровадження автоматизації обліково–аналітичних робіт на основі використан-
ня сучасних технічних засобів, технологій збору та обробки облікової інформа-
ції. 

У сфері управління автоматизація забезпечує високій рівень організації 
праці, дає змогу значно зменшити затрати часу на обчислення і розрахунки, а 
також створити умови для підвищення продуктивності праці. Вона сприяє 
впровадженню раціональних форм облікової праці, а також уніфікації форм пе-
рвинних документів і методів обробки, прискоренню документообороту, ско-
роченню строків отримання виробничої інформації. 

Застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку виробництва сільськогоспо-
дарської продукції значно підвищує оперативність обліку за рахунок мінімізації 
розриву в часі між збором вхідної інформації та одержанням вихідних, опра-
цьованих даних, які необхідні для управління економікою сільськогосподарсь-
ких підприємств. При цьому повинен бути забезпечений повний облік витрат 
виробництва за елементами та статтями, як за структурними підрозділами, так і 
по підприємству загалом; своєчасне і повне оприбуткування вирощеної проду-
кції, контролю за її зберіганням під час збирання та наступної обробки, а також 
правильність визначення собівартості рослинницької продукції та проведених 
робіт. 

Завдяки такого забезпечення автоматизації бухгалтерського обліку, на ос-
нові АРМБ, стає можливим вирішення завдань не тільки бухгалтерії, але і ін-
ших функціональних служб підприємства та активний вплив, на основі підсум-
кової інформації, на процес управління господарською діяльністю. 
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ІІ. Постановка завдання.  

Метою статті є дослідження проблеми автоматизації робочого місця бух-
галтера на сільськогосподарських підприємствах. 

ІІІ. Результати.  

Організація АРМБ повинна ґрунтуватись на таких положеннях: 

- автоматизована обробка інформації відбувається в реальному режимі ча-
су, безпосередньо на робочих місцях облікових працівників; 

- перевага діалогової системи спілкування працівників з ЕОМ; 

- організація документації на машинних носіях; 

- підвищення оперативності обробки облікових даних та видачі підсумко-
вої інформації; 

- автоматизація комунікацій між робочими місцями користувачів; 

- створення умов для використання раціональних методів контролю та ко-
ригування даних. 

При автоматизації обліку і аналізу процесу виробництва можливими є два 
підходи до організації АРМБ: 

- ЕОМ встановлюють безпосередньо в центральній бухгалтерії; 
- ЕОМ встановлюють в кожному структурному підрозділі. 
При встановленні обчислювальних машин тільки в бухгалтерії, вся пер-

винна документація ведеться вручну безпосередньо всередині структурного 
підрозділу. Далі первинну інформацію передають до центральної бухгалтерії на 
АРМ окремих облікових ділянок.  

Кінцевим пунктом призначення даних є АРМБ по веденню синтетичного 
та аналітичного обліку, де формується інформація про витрати виробництва, 
здійснюється їх систематизація, групування з подальшим складанням балансу 
та інших звітних форм. 

Проте постійне збільшення об’єму інформації специфіка облікових опера-
цій та територіальна розосередженість структурних підрозділів на сільгосппід-
приємствах, як правило, є причиною децентралізації облікового процесу.  

В таких випадках ЕОМ встановлюється безпосередньо в кожному структу-
рному підрозділі.  

Головним завданням при цьому є організація АРМБ підрозділу, яке буде 
забезпечувати ведення первинного обліку, а також складання зведених, звітних 
документів про виробничу діяльність структурної одиниці підприємства. 

Про пріоритетність розвитку децентралізованого обліку свідчить практич-
ний як зарубіжний, так і вітчизняний досвід.  
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її загального обсягу, у харчовій промисловості та переробленні сільськогоспо-
дарських продуктів – 18,6%, у чорній металургії – 11,0%, у легкої промисловос-
ті – 10,8%, у хімічній та нафтохімічній промисловості – 6,0%. Зовсім інша кар-
тина спостерігається у 2008 р.  

На першому місці металургія та оброблення металу – 22,0%, на другому - 
виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 17,8%.  

Далі йде харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських 
продуктів – 15,2%, машинобудування – 13,3% і добувна промисловість – 9,3%. 
Саме підприємства машинобудування та  хімічної промисловості найбільш 
сприятливі до інновацій. Слід відмітити, що машинобудування займає четверте 
місце за обсягом випуску реалізованої продукції, а хімічна промисловість – 
сьоме  місце, її частка дорівнює 6,1 %.  

Близько 58% виробленої продукції припадає на найнижчий, 3-й технологі-
чний уклад (технології промисловості будівельних матеріалів, чорної металур-
гії, суднобудування, оброблення металу, легкої, деревообробної, целюлозно-
паперової промисловості) та 38% – на 4-й [6]. 

У 1995 році об’єм реалізованої промислової продукції становив 58,8 млрд. 
грн., а у 2008 році він збільшився у 15,6 разів, що дорівнювало 916,6 млрд. 
грн.(рис.2). Такий стрімкий ріст відбувся в залежності від різних чинників а та-
кож і за рахунок інфляції, яка у 2008 році становила 122,3%. Частка обсягу ін-
новаційної продукції, у 1990 р. в загальному обсязі реалізованої промислової 
продукції в фактичних цінах становила 3,0 %. У 2008 р. вона зросла тільки на 
2,6%.  У той же час найбільша частка інноваційної продукції у загальному обся-
зі реалізованої продукції припадає на 2000 рік і становить 6,7%.   
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Рис.2. Об’єм реалізованої та інноваційної промислової продукції, млрд. грн. 

Згідно даних статистики загальна кількість придбаних нових технологій в 
Україні за період з 2000 по 2007 рр. становила 5633 одиниці. При цьому резуль-
тати власних досліджень і розробок за останні роки складаються лише 13,6% 

-  541  -

Економіка: проблеми теорії та практики                             Випуск 265 

2. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – 
М.:ИНФРА-М,2002. – 208с. 

3. Чупров С.В. Анализ нормативов показателей финансовой устойчи-
вости предприятия// Финансы. – 2003. - №2. – С.17-19. 

4. Модели принятия решений на предприятии / Под ред. Данилина В. – 
М.: Изд-во ЦЭМИ, 1990. – 181 с. 

5. Бланк И. О. Управление прибылью. - 2-е изд., расш. и доп. - К.: Ни-
ка-Центр, Эльга, 2002. – 752 с. 

 

 

 

-  508  -

Випуск 265                             Економіка: проблеми теорії та практики            

В процессе контроллинга возникает необходимость согласования целей 
предприятия с ресурсами, которыми располагает предприятие; долгосрочных 
планов с целями и стратегией развития предприятия; приведения оперативного 
планирования в соответствие с долгосрочными планами.  

ІV. Выводы.  

Обобщая проведенные исследование, можно определить, что контроллинг 
позволяет успешно решать проблемы, возникающие в рамках информационной 
революции и является одним из наиболее эффективных инструментов в управ-
лении на предприятиях, так как: 

− контроллинг обеспечивает систематический и квалифицированный 
контроль за функционированием всех звеньев предприятия в их взаимодействии 
и взаимозависимости, относительно реализации мероприятий, намеченных пла-
ном, позволяет вскрывать недостатки самой практики планирования, содейство-
вать их устранению посредством своевременного внесения необходимых кор-
рективов; 

− использование на практике резервов контроллинга функционирования 
соответствующего подразделения предприятия существенно помогает развитию 
творческого подхода, экономического мышления всего коллектива предприятия, 
ориентирует персонал на поиск и приведение в действие дополнительных резер-
вов проявления творчества и инициативы; 

− контроллинг служит действенным инструментом повышения ответст-
венности руководителей и персонала, служб и подразделений предприятия за ре-
зультативность их деятельности, реализацию в установленные планом сроки все-
го в нем намеченного. Он – важный фактор, стимулирующий постоянное повы-
шение квалификации работников, систематическое приобретение необходимых 
новых познаний, развитие способностей работы с информацией, что является 
объективно необходимым в обществе знаний; 

− использование потенциала контроллинга помогает руководителям и 
персоналу предприятия в максимальной мере и в относительно короткие сроки 
адаптироваться к условиям рынка, а также рациональнее использовать свои воз-
можности, прежде всего в информационной сфере. 

Таким образом, контроллинг занимает особое место в системе управлении 
предприятием: он связывает воедино все функции управления, интегрирует и 
координирует их, причем не подменяет собой управление предприятием, а лишь 
переводит его на качественно новый уровень.  
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− низкая оперативность получения фактической информации о текущей 
деятельности филиалов и компаний в целом (расчеты, наличие финансовых ре-
сурсов и т.п.); 

− несовершенство с точки зрения решения управленческих задач системы 
внутренней финансовой отчетности; 

− ограниченная эффективность процедур планирования доходов, расхо-
дов и финансовых потоков; 

− неотлаженность системы первичного документооборота. 
Использование контроллинга на предприятиях позволяет обеспечивать 

практическую реализацию всех функций управления и способствует повышению 
конкурентоспособности предприятия. Так, контроллинг в информационном пла-
не помогает при разработке ключевых плановых заданий (планов объема реали-
зации продукции (работ, услуг), инвестиций и т.д.); координирует отдельные 
планы по времени и их содержанию; проверяет представленные планы с точки 
зрения возможности их реализации и на этой основе формируется годовой план 
предприятия и его дальнейшее стратегическое развитие.  

Так же, контроллинг способствует формализации деятельности предприятия 
и его бизнес-процессы, а также позволяет разрабатывать схему управления и 
распределения функциональных обязанностей бизнес-процессов путем схем. 

Контроллинг так же можно использовать и при формировании цен на про-
дукцию (работ, услуг) предприятий и в определении выгодных условий ее реали-
зации (предоставлении), уровня скидок и наценок для расчета ожидаемых затрат 
и финансовых результатов, налоговых платежей и создаваемых резервов.  

С помощью контроллинга проверяется эффективность разных вариантов 
инвестиций до их осуществления, оценивается их рациональность, моделируют-
ся  различные условия реализации избранного проекта, дается оценка реально 
достигнутого по его завершении.  

Использование контроллинга в системе управления на предприятиях спо-
собствует повышению качества и результативности управления за счет расста-
новки приоритетов.  

Так как, руководителю предприятия приходится принимать решения, исхо-
дя из огромного количества информации, которую просто невозможно в полной 
мере и в нужные сроки правильно оценить.  

Кроме того, контроллинг предоставляет необходимые данные руководите-
лю предприятия практически сразу по востребованности, поскольку основной 
задачей контроллинга является ведение этой работы постоянно и ежедневно. 

Среди основных задач контроллинга в системе управления занимает коор-
динация, обеспечивающая предприятию более эффективное использование всех 
видов его ресурсов.   
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ СКЛАДАННЯ 

ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Анотація. В статті розглянуто методи складання звіту про рух грошо-

вих коштів, виявлені і узагальнені переваги та недоліки методів його складання. 
Обґрунтовано важливість інформації про грошові потоки підприємства для 
прийняття управлінських рішень.  

Ключові слова: грошовий потік, прямий метод, непрямий метод, управ-
ління грошовими потоками, методика складання звіту про рух грошових кош-
тів. 

Постановка проблеми.  

Прийняття ефективних управлінських рішень залежить від інформаційного 
забезпечення користувачів повною, неупередженою та корисною інформацією. 
Для покращення процесу збору і узагальнення даних, науковці постійно дослі-
джують та вдосконалюють методи, які можна буде використовувати при скла-
данні фінансових звітів про діяльність підприємства. Також, враховують між-
народний досвід збору та подання інформації, спромагаються адаптувати його 
до сучасних вітчизняних ринкових умов. 

До появи Звіту про рух грошових коштів, вітчизняні користувачі даними 
звітності при прийнятті рішень з питань управління грошовими коштами спи-
рались на показники балансу та звіту про фінансові результати, основним кри-
терієм успішної роботи підприємств була їх прибутковість. Останнім часом, ба-
гато науковців досліджують трансформаційні процеси в економіці країни, які 
призводять до укрупнення бізнесу. У зв’язку з цим, для підвищення якості ана-
лізу фінансового стану компаній необхідно враховувати додаткові джерела ін-
формації, такі наприклад як Звіт про рух грошових коштів. 

Аналіз останніх досліджень.  

Питанням удосконалення методики складання звіту про грошові потоки, 
останнім часом, приділяється багато уваги з боку вітчизняних і зарубіжних на-
уковців. Вони розглядаються у роботах В.В.Ковальова [1], С.Ф.Голова [4], 
В.Ф.Палія [3], О.В.Соловьової [5], Є.І.Скориної [6] та інших.  

Основною метою дослідження є вивчення вітчизняної практики застосу-
вання інформації про грошові потоки  та обґрунтування використання більш 
ефективного методу складання звіту про рух грошових коштів для управління 
підприємством. 
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Отже, пріоритети, які фактично сформувалися в Україні за роки незалеж-
ності, не відповідають тим, які поширені у світі. 

Критична ситуація з інноваційним розвитком характеризується динамікою 
структури технологічного укладу промисловості України.  Статистичні дані за 
1990-2008 рр. [4] свідчать, що, починаючи з 2001 року структура основних га-
лузей промисловості зазнала змін  (табл. 1). 

Такий перерозподіл відбувся за рахунок зменшення обсягу реалізованої 
продукції в деяких галузях промисловості. Чорна і кольорова металургія 
об’єднались в одну галузь - металургії та оброблення металу, а такі галузі, як 
деревообробна і целюлозно-паперова, будівельних матеріалів - перестали бути 
основними. 

Незважаючи на зміни у структурі основних галузей промисловості, загаль-
на кількість промислових підприємств на території України за роки незалеж-
ності зросла, але, що є дуже печальним фактом -  кількість інноваційно-
активних підприємств зменшилася (рис.1). В кінці 1980-х рр. їх частка в проми-
словості колишнього СРСР складала 60-70% [7].  
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Рис.1. Кількість промислових підприємств,  
що впроваджували інновації в Україні. 

У 1990 році в Україні кількість промислових підприємств, що впроваджу-
вали інновації, становила 17,6% від їх загальної кількості. В 1992-1995 рр. част-
ка інноваційно-активних підприємств була у межах 20-26%. У ХХІ ст. відбу-
вається зменшення їх частки, а саме:  2000 р. – 14,8%,  2001 р. – 14,2%,  2002 р. 
– 14,6%,  2003 р – 11,5%, 2004 р. – 10,0%,  2005 р. – 8,2%, 2006 р. – 10,0%, в 
2007 – 11,5% і 2008 р. – 10,8%. Для ефективного розвитку економіки частка 
інноваційно-активних в загальної кількості промислових підприємств повинна 
становити 25% (у розвинених країнах 70-80%).  

Розвиток промисловості значною мірою залежить рівня від задоволення  
потреб населення. Підсумком роботи промисловості є зростання обсягу випус-
ку реалізованої продукції, який у 1990 р. у  машинобудуванні склав – 30,7% від 
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При цьому відмічається значне покращення інформаційного забезпечення 
за рахунок:  

1. більш оперативної обробки даних та видачі результативної інформа-
ції, посилення контролю;  

2. високої гнучкості вирішення поточних завдань;  

3. зниження вартості обробки економічної інформації [1]. 

 Забезпечена системою автоматизованих робочих місць децентралізація 
обробки облікової інформації дає можливість за допомогою ЕОМ і терміналів, 
реєструвати і формувати первину документацію, одержувати звітні зведення та 
відомості безпосередньо в підрозділах підприємства, роблять непотрібною 
надмірну централізацію бухгалтерського апарату та всієї системи обліку в ці-
лому. 

Враховуючи вище перераховані переваги децентралізації слід відзначити, 
що на сільгосппідприємствах України головним напрямком є автоматизація ро-
бочих місць на базі використання персональних ЕОМ в умовах децентралізації. 

Що стосується автоматизації економічного аналізу, то не дивлячись на 
значну економічну віддачу від застосування ЕОМ та гостру потребу в автома-
тизації, обчислювальна техніка використовується не в достатній мірі. Однією з 
причин відсутності впровадження автоматизації є відсутність розробленої від-
повідної методики. Також слід відмітити, що у нинішніх спеціалістів сільського 
господарства не має належної бази професійних знань, необхідних для роботи 
із сучасною обчислювальною технікою для проведення аналізу в автоматизова-
ному режимі. Однак цей напрямок удосконалення обліково-аналітичної роботи 
та управління в цілому, слід вважати перспективним. 

Для забезпечення автоматизованого виконання обліково-аналітичної робо-
ти за допомогою обчислювальної техніки, організації інтегрованої обробки всіх 
видів економічної інформації та скорочення трудомісткості по її опрацюванню 
на кожному підприємстві створюється масив нормативно-довідкової інформації 
на дату впровадження АРМБ. 

До складу нормативно-довідкової інформації обліку виробництва входять: 
норми виробітку та розцінки, норми витрат пального, відсотки рівних доплат і 
надбавок, облікова ціна товарно-матеріальних цінностей та інші реквізити по-
стійного і умовно-постійного характеру. В документах залишається тільки 
змінна інформація. Перелік та структура довідок нормативно-довідкової інфор-
мації передбачається в проектах по автоматизації обліку. В процесі викорис-
тання нормативно-довідкової інформації необхідно проводити коригування да-
них, що до неї входять.  

Несвоєчасність коригуючих дій може призвести до невиконання автомати-
чних дій по проведенню розрахунків, що в свою чергу спричинить додаткові 
затрати часу працівниками бухгалтерії для до оформлення документів і перера-
хування даних. 
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Що стосується довідника господарських операцій, що є складовою части-
ною нормативно-довідкової інформації, то він організовується один раз на по-
чатку впровадження автоматизованого робочого місця і служить для автомати-
зації процесів присвоєння кодів об’єктам обліку. Він включає показники: вид 
витрат, вид операції, рахунок синтетичного і аналітичного обліку, статтю та 
елемент витрат, одиницю виміру витрат. 

Головний ефект від створення і використання нормативно-довідкової ін-
формації прослідковується в процесі забезпечення раціональної організації 
процесу машинної обробки даних скорочення трудомісткості робіт по підгото-
вці документів для машинної обробки даних по вводу та перевірці правдивості 
введення даних; забезпечення максимальної автоматизації обліково-
обчислювальних робіт; створення найбільш сприятливих умов для організації 
інтегрованого збору, обробки і використання різних видів економічної інфор-
мації. 

Необхідно враховувати те, що першоосновою впровадження автоматизації 
обліку та аналізу процесу виробництва в будь-якій сільськогосподарській галузі 
повинно бути повне дотримання принципів його методології, організації аналі-
тичного і синтетичного обліку, проведення аналізу контролю вірогідності та 
синтезування даних на той час, коли в них виникає потреба. 

На АРМБ вирішуються питання відповідно до їх функціонального призна-
чення та компетенції облікового працівника. Необхідною умовою існування ав-
томатизованих робочих місць є їх об'єднання в єдину локальну мережу АРМ 
підприємства. 

Завдання обліку виробництва взаємопов’язані з інформаційними потоками 
облікової інформації суміжних ділянок та підсистеми автоматизованого управ-
ління підприємством. Основний блок вихідної інформації формується на функ-
ціональних АРМБ: АРМБ по обліку оплати праці, АРМБ по обліку основних 
засобів, АРМБ по обліку товарно-матеріальних цінностей, АРМБ реалізації 
продукції та ін. Тому вся інформація повинна бути представлена в загальній ба-
зі даних, що формується у відповідності із вимогами АРМБ по обліку виробни-
цтва. 

Використання ЕОМ в обліку виробництва продукції сільського господарс-
тва повинно бути спрямовано на розширення інформаційної бази із врахуван-
ням особливостей вирощування окремих культур. 

До таких особливостей можна віднести: 

- відмінності в технологіях вирощування окремих видів рослин; 

- різниця в урожайності культур; 

- необхідність виконання і дозування робіт на полях, що мають ґрунтові 
особливості (гіпсування, вапнування, внесення добрив та ін.). 

Застосування ЕОМ в обліку витрат виробництва повинно забезпечувати 
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дустріалізації економіки і має вирішальний вплив на розвиток продуктивних 
сил. Промисловість є ключовим елементом економічної системи України, який 
визначає місце національної економіки в міжнародному поділі праці, динаміку 
її конкурентоспроможності. Темпи розвитку промислового сектора в значній 
мірі визначають якість та спрямованість економічного зростання країни. 

В країнах – світових лідерах технологічного прогресу нині розвиваються:  
галузі 5-го та 6-го технологічних укладів [8]. Галузі 5-го і 6-го технологічних 
укладів формуються на ефективних освітних системах та наукових розробках, 
які конвертуються в новітні технології і конкурентоздатну високотехнологічну 
продукцію. Слід зазначити, що рівень науково-технологічного розвитку є од-
ним з основних показників соціально-економічного розвитку любої країни і ви-
значає її місце у світовій економіці. 

Таблиця 1.  

Структурні зміни основних галузей промисловості за 1990-2008 рр. 

Галузі 
1990 - 2000 

рр. 
2001 - 2008 

рр. 

Машинобудування + + 

- + 

+ - 

Металургія та оброблення металу 

Чорна металургія 

Кольорова металургія + - 

Хімічна та нафтохімічна промисловість + + 

Виробництво коксу та продуктів нафтопереро-
блення 

+ + 

Легка промисловість + + 

Харчова промисловість та перероблення сіль-
ськогосподарських продуктів 

+ + 

Деревообробна і целюлозно-паперова промис-
ловість 

+ - 

Будівельні матеріали + - 

Виробництво та розподілення електроенергії, 
газу та води 

+ + 

Добувна промисловість - + 

Інші + + 

Сьогодні в Україні за таким показником, як випуск продукції, вищі техно-
логічні уклади – 5-й та 6-й – становлять близько 4%, причому 6-й технологіч-
ний уклад, що визначає перспективи високотехнологічного розвитку країн у 
майбутньому, у нашій країні майже відсутній (менше 0,1%) [6].  
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Результати.  

У відповідності до поставленої мети необхідно: визначити важливість ін-
формації для  управління підприємства, яку надає Звіт про рух грошових кош-
тів; розглянути процес формування грошових потоків прямим та непрямим ме-
тодами, виділити їх недоліки і переваги; визначити та обґрунтувати викорис-
тання більш ефективного методу складання звіту. 

Важливість Звіту про рух грошових коштів для підприємства дуже важко 
переоцінити. Фінансова звітність підприємств є джерелом інформації для ста-
тичного фінансового аналізу діяльності, і тільки звіт про рух грошових коштів, 
надає інформацію у динаміці.  В.В.Ковальов [1] у своїх роботах підкреслює ва-
жливість не тільки аналізу прибутковості підприємства, але також й аналіз 
грошових потоків.  

Інформація, що надається у звіті про рух грошових коштів, необхідна для 
оцінювання [3]: 

- перспективної можливості підприємства відтворювати потоки грошових 
коштів (перевищення надходжень над витрачанням); 

- спроможності підприємства виконувати свої зобов’язання за розрахунка-
ми з кредиторами, сплаті дивідендів та інших платежів; 

- потреби у додатковому залученні грошових коштів зі сторони; 

- причин відмінностей між чистими доходами підприємства і пов’язаними 
з ними надходженням і платежами; 

- ефективності інвестиційних операцій та операцій з фінансування підпри-
ємства у грошові і не грошовій формах.  

На практиці менеджери, економісти і бухгалтери відносяться до цього зві-
ту неоднозначно. Одні вважають інформацію, яку він надає цінною, інші на-
впаки не приділяють Звіту про рух грошових коштів достатньо уваги. Ситуація 
змінюється у випадку коли підприємство має вести облік і складати фінансову 
звітність  згідно з міжнародними стандартами – його значення відразу підвищу-
ється. 

З моменту введення в Україні національних стандартів бухгалтерського 
обліку, складання нової для нашої країни форми звітності «Звіту про рух гро-
шових коштів» здійснювалось за двома методами: розділ І Рух грошових кош-
тів від операційної діяльності заповнювався непрямим (опосередкованим), при 
заповненні розділів ІІ та ІІІ застосовується прямий метод.  

Суть прямого методу полягає у складанні потоку грошових коштів за Го-
ловною книгою підприємства. Кожен рядок звіту може бути інтерпретований 
деякими бухгалтерськими проведеннями. Прямий метод має достатньо просту 
процедуру розрахунку, яка безпосередньо пов’язана з регістрами бухгалтерсь-
кого обліку (Головна книга, журнали-ордери та ін.).  
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ІІ. Постановка задачи.  

Целью статьи является исследование роли контроллинга в системе управле-
ния на предприятиях и преимущества его использование в системе управления. 

ІІІ. Результаты.  

Исследования [1…8] показали, что контроллинг рассматривается как цело-
стная концепция экономического управления предприятием, направленного на 
выявление всех шансов и рисков, связанных с получением прибыли в рыночных 
условиях. Также выделяют два основных вида контролинга – стратегический и 
оперативный, где стратегический контроллиг – помогает  предприятию эффек-
тивно использовать имеющие у него преимущества и создавать новые потенциа-
лы успешной деятельности в перспективе, а оперативный – оказывает  помощь 
руководителям в достижении запланированных целей, которые выражаются ча-
ще всего в виде количественных значений уровней рентабельности, ликвидности 
и /или прибыли [7].  

Для эффективного осуществления управления на предприятиях лучше ис-
пользовать оперативный контроллинг, целью которого является создание систе-
мы управления для достижения текущих целей предприятия, а также принятия 
своевременных решений по оптимизации соотношения «затраты — прибыль» [8] 
и несет ответственность за поддержание и обоснование оперативных решений.  

Использование оперативного контроллинга  в системе управления на пред-
приятиях дает возможность использовать большое количество инструментов для 
решения поставленных целей и с учетом специфики осуществления предприни-
мательской деятельности. Основными инструментами контроллинга является: 
GAP-анализ, портфолио-анализ, CVP-анализ, АВС-анализ, планирование, фи-
нансовый анализ показателей деятельности, статические и динамические методы 
инвестиционных расчетов, бюджетирование, функционально-стоимостный ана-
лиз и др. 

Данные инструменты контроллинга позволяют обеспечивать руководителя 
предприятия проанализированной, обобщенной информацией, относящейся не-
посредственно к проблеме, которую руководителю предстоит решить. 

Одним из преимуществ использования контроллинга в системе управления 
является решение вопросов связанных с конкурентоспособностью предприятия.  

При определении конкурентоспособности на рынке, предприятие сталкива-
ются с такими основными проблемами как: 

− отсутствие «прозрачности» системы учета затрат, позволяющей устано-
вить причины их возникновения и определить их хозяйственно-оправданную ве-
личину; 

− недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала, его 
ориентации на снижение уровня затрат и повышение эффективности деятельно-
сти предприятия; 
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І. Вступление.  
Осуществление управления деятельностью предприятия в современных ус-

ловиях является одним из важнейших атрибутов в жизнедеятельности предпри-
ятия, которые состоят из ряда составляющих: спланировать работу, расставить 
персонал и координировать его действия, принимать наилучшие решения, акти-
визировать и стимулировать деятельность персонала, осуществлять контроль и 
учет выполненной работы, вести анализ результатов и применять его для совер-
шенствования деятельности. 

Таким образом, можно определить, что управление – это процесс воздейст-
вие на работников предприятия любой формы собственности в условиях рынка с 
целью конкурентоспособности предприятия и достижение поставленных целей. 

Эффективность осуществление управление деятельностью предприятия за-
висит от эффективности принимаемых их руководством своевременных и пра-
вильных управленческих решений. При этом руководитель предприятия рас-
сматривается как человек, решающий проблемы, или как системный контроллер, 
который задействован в процессе планирования, исполнения, мотивации, кор-
ректировки и принятии решений. 

Для того чтобы руководитель предприятия мог в полной мере эффективно 
использовать последние достижения научно-технической революции и инфор-
матики необходимо использовать специальные управленческие инструменты, 
которые могли бы существенно помочь оптимально ввести в действие новые 
широкие возможности, открываемые информационным прогрессом. Одним из 
наиболее эффективным и перспективным направлением  в системе управления 
является использование контроллинга. 

Вопросами контроллинга занимались такими ученными-экономистами как 
Дедов О.А., Калайтан Т.В., Карминский А.М., Оленев Н.И., Примак А.Г., Фалько 
С.Г. и другие [1…8]. Исследование показали, что данные авторы рассматривали 
общие вопросы контроллинга, такие как: виды и его инструменты, его роль в 
системе управленческого учета и др. Однако, не в полном объеме рассмотрено 
роль контролинга в системе управления на предприятиях, что является актуаль-
ным в условии кризиса. 
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Він зручний для розрахунку показників й контролю за надходженням та 
витрачанням грошових коштів. Недоліком даного методу є те, що він не врахо-
вує взаємозв’язок отриманого фінансового результату (прибутку) та зміни аб-
солютного розміру грошових коштів підприємства.  

Непрямий метод носить більш теоретичний характер. Він передбачає  ко-
регування прибутку, що отримано підприємством.  

Суть методу полягає у тому, що за операціями, за якими прибуток отрима-
ний але гроші ще не надійшли, робиться негативне корегування на суму недо-
отримання; у випадку коли визначені витрати списані на собівартість, але  реа-
льного відпливу грошових коштів не спостерігається (амортизація), робиться 
позитивне корегування. Теоретично відкоригувавши прибуток на припливи 
(відпливи) грошових коштів можна вийти на поточне сальдо за рахунками облі-
ку грошових коштів. Враховуючи міжнародну практику бухгалтерського облі-
ку, широке розповсюдження отримав прямий метод, оскільки наданий у звітно-
сті прибуток носить вісьма умовний характер і процес корегування трудоміст-
кий [1]. При заповненні першого розділу звіту непрямим методом, підприємст-
ва також стикались з низкою проблем, щодо визначення руху грошових коштів 
від операційної діяльності. Дані отримані таким чином носять умовний харак-
тер.  

Після затвердження наказом Міністерства фінансів України від 10 червня 
2010 р. №382 змін до Положення (стандарту)бухгалтерського обліку №4 «Звіт 
про рух грошових коштів» [2], було прийнято застосування прямого методу для 
визначення руху грошових коштів від операційної діяльності(рис. 1). 

Надходження від: 

+  

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 
погашення векселів одержаних; 

покупців і замовників авансів; 

повернення авансів; 

установ банків відсотків за поточними рахунками; 

бюджету податку на додану вартість; 

повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів); 

отримання субсидій, дотацій; 

цільового фінансування; 

боржників неустойки (штрафів, пені); 
інші надходження 
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• формування і реалізації державних,  галузевих, регіональних і місце-
вих інноваційних програм [1].  

Але відсутність дієвих механізмів реалізації цих напрямків стримує розви-
ток в Україні  

5-го  

o фармацевтична,  
o автомобільна,  
o хімічна,  
o інструментальна промисловість  

та 6-го  

• біотехнології, зокрема клітинна біологія;  

• аерокосмічна промисловість;  

• нанотехнології; нові матеріали;  

• оптоелектроніка;  

• системи штучного інтелекту;  

• мікроелектроніка;  

• фотоніка;  

• мікросистемна механіка;  

• інформаційні супермагістралі;  

• програмне забезпечення і засоби імітації;  

• молекулярна електроніка;  

• системи управління персоналом) технологічних укладів.  

На початку ХХІ ст. американські науковці провели дослідження щодо 
впровадження нововведень у промислових компаніях США. Аналіз показав: 8% 
з них не вважають, що нововведення можуть вплинутип на ефективну бізнесо-
вої діяльності, 51% чекає помітного її поліпшення, а 41% - істотного зростання 
[11].  

ІІ. Постановка завдання.  

Завдання статті полягає у аналізу розвитку інноваційної діяльності в Укра-
їні за роки незалежності та обґрунтування необхідності структурних економіч-
них реформ. 

ІІІ. Результати.  

Інноваційні процеси в першу чергу використовуються у промисловості, яка 
є технічно найдосконалішою галуззю матеріального виробництва, основою ін-
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достатню, для щоденного управління, оперативність даних, основану на висо-
кій швидкості обліку, можливість методологічно правильного рішення логічних 
задач, що виникають в процесі обліку і калькулювання, обробку інформації про 
витрати необмеженої кількості ділянок. 

Автоматизація обліку процесу виробництва дозволить розширити номенк-
латуру калькуляційних статей витрат та деталізацію їх групування. Це призведе 
до скорочення питомої ваги витрат, що розподіляються між окремими культу-
рами рослин пропорційно різним умовним ознакам. Більш того, використання в 
обліку ЕОМ сприятиме обґрунтованому розподілу непрямих витрат між окре-
мими об’єктами обліку. Всі ці фактори складають додаткові можливості удо-
сконалення методології калькулювання, а також поглиблення аналізу [2]. 

Впровадження обчислювальної техніки дозволить глибоко вивчити залеж-
ність витрат від різних факторів, провести точні обчислення, враховуючи дійсні 
співвідношення між об’ємом виробництва та розміром витрат, а також скласти 
точну попередню та остаточну калькуляцію. 

Додатковою перевагою комп’ютеризації бухгалтерського обліку, зокрема 
при складанні планової та визначенні фактичної собівартості продукції сільсь-
кого господарства, являється те, що порівняння планових і фактичних показни-
ків, а також аналіз їх відхилень можуть відбуватися автоматично. Можливості 
аналізу відхилень при комп’ютеризованому обліку значно ширші, ніж в умовах 
ручної обробки даних. 

При постановці обліку виробництва в умовах автоматизованої обробки ін-
формації особливу увагу слід приділити: 

- організації документообороту; 

- визначення рахунків, що будуть використовуватися в обліку; 

- визначення об’єму і змісту документів для внутрішньої і зовнішньої звіт-
ності. 

 Використання ЕОМ базується на первинній документації, дані якої зано-
сять до пам’яті обчислювальної машини для подальшої обробки. Первинні до-
кументи обліку на машинних носіях повинні відповідати вимогам наступної ав-
томатизованої обробки, проведенню економічного аналізу, поточного і наступ-
ного контролю за господарськими операціями. 

Значним недоліком застосування первинних документів на машинних но-
сіях в обліку і аналізі є те, що нормативними документами України не регламе-
нтується порядок їх використання в обліку, не визначено порядок засвідчення 
вірогідності господарської операції, що відбулася. Потребує також законодав-
чого затвердження положення про електронний підпис документів, оформлених 
обчислювальними машинами і включених до їх бази даних. 

Слід враховувати те, що перевагою ведення первинного обліку на машин-
них носіях є зменшення трудомісткості з виготовлення первинних документів 
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та введення даних в пам'ять ЕОМ, зменшення кількості помилок через можли-
вість візуального контролю, одночасна підготовка документу і проведення бух-
галтерської реєстрації на рахунок синтетичного і аналітичного обліку. 

За автоматизованої форми обліку процесу виробництва використовуються 
первинні та зведені документи. В кожному з цих документів виділяють зони 
кодування. За обробки інформації на ЕОМ з розділу обліку витрат і виходу 
продукції використовуються крім загальних кодів облікових номенклатур (код 
виробничих витрат, структурних підрозділів та ін.), ще й спеціальні коди (ста-
тей виробничих витрат, коди видів сільськогосподарських робіт, руху товарно-
матеріальних цінностей, тощо). Використання кодів в обліку виробництва про-
дукції, в умовах автоматизованої обробки даних, дає можливість групувати їх 
для складання вихідних документів, що характеризують витрати виробництва 
за видами сільськогосподарських робіт [3]. 

IV. Висновки.  

Ефективності проведення обліково-аналітичних та контрольних заходів в 
сільському господарстві можна досягти лише за умови підвищення їх операти-
вності -  наближення до процесу виробництва, тобто проведення їх безпосеред-
ньо в структурних підрозділах, що дозволить своєчасно приймати регулюючі 
управлінські рішення, активно втручатися в хід виробничих процесів. 

Одним із напрямків удосконалення обліково-аналітичної роботи процесу 
виробництва є його автоматизація на основі використання сучасної обчислюва-
льної техніки. Застосування ЕОМ в системі АРМ бухгалтера в значній мірі до-
зволить розширити інформаційну ємність даних, необхідних для ефективного 
управління, дасть можливість здійснювати оперативний аналіз в ході виробни-
цтва і за результатами виробничого процесу без значних витрат праці обліков-
ців та буде сприяти покращенню економічного стану підприємства.  
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Дніпропетровська державна фінансова академія 

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  

В статті розглянуто інноваційну діяльність в промисловості України, яка  

є основою економіки і має вирішальний вплив на розвиток суспільства. 

Ключові слова: промисловість, інновації, інноваційна діяльність, іннова-
ційна продукція, технологічні процеси. 

І. Вступ.  

Світ стрімко змінюється. Капітал і праця як основа індустріального суспі-
льства, поступаються місцем перед інформацією і знаннями в інформаційному 
суспільстві. Міняється зміст праці, одночасно в десятки і сотні разів зростає її 
продуктивність. Сьогодні понад 80% приросту ВВП в економічно розвинутих 
країнах світу припадає на долю технологій та ноу-хау, реалізованих у конкрет-
них проектах і патентах. Економічне зростання вже неможливе без інтелекту-
альної складової, без потужньої трансформації результатів науково-технічної 
діяльності у конкурентоспроможні товари та послуги.  

Ключовим чинником розвитку для більшості підприємств є інновації, тоб-
то нові знання, що втілені в продукти або процеси і реалізуються на ринку для 
задовільння потреб і отримання прибутку [2]. 

Найважливішим економічним пріоритетом на сучасному етапі розвитку є 
диверсифікація економіки, переведення економіки на інноваційний шлях роз-
витку. Без втручання держави це питання вирішити дуже проблематично.  

У прийнятому Законі України «Про інноваційну діяльність» визначені ос-
новні шляхи цієї діяльності, а саме:  

• визначення інноваційної діяльності, як необхідної складової інвести-
ційної та структурно-галузевої політики;  

• формування і забезпечення реалізації інноваційних програм та цільо-
вих проектів;  

• створення економічних, правових та організаційних умов для забез-
печення державного регулювання інноваційної діяльності;  

• створення нормативно-правової бази та економічних механізмів для 
підтримки і стимулювання інноваційної діяльності, захисту прав та 
інтересів суб’єктів інноваційної діяльності;  

• визначення і  підтримки  пріоритетних  напрямів  інноваційної дія-
льності державного, галузевого, регіонального і місцевого рівнів;  
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           Рис.1 Процес формування І розділу звіту про рух грошових коштів за 
прямим методом [2] 

Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності підприємство 
може використовувати як прямий, так і непрямий методи для складання Звіту 
про рух грошових коштів. Але, обидва методи мають свої переваги та недоліки. 
Узагальнимо існуючі негативні та позитивні риси цих методів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Переваги та недоліки прямого і непрямого методу 

Прямий метод 

Переваги прямого методу Недоліки прямого методу 

- більш точніші розрахунки - трудомісткий та важко класифікуються 
грошові кошти 

- проста та швидка процедура ви-
користання при розрахунках 

- не розкриває взаємозв’язок між прибу-
тком та зміною абсолютного розміру 
грошових коштів підприємства   

 

Витрачання на оплату: 

-   

- товарів (робіт, послуг) 
- авансів; 

- повернення авансів; 

- працівникам; 

- витрат на відрядження; 

- зобов’язань з податку на додану вартість; 

- зобов’язань з податку на прибуток; 

- відрахувань на соціальні заходи; 

- зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів); 

- цільових внесків; 

- інші витрачання. 

= 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 
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Бесспорным является и развитие такого направления повышения конку-
рентоспособности товара, как своевременное оказание комплекса услуг, свя-
занных со сбытом и использованием машин, оборудования и другой промыш-
ленной продукции и обеспечивающих их постоянную готовность к высокоэф-
фективной эксплуатации, то есть сервисное или послепродажное обслужива-
ние.  

При умелой организации сервис является решающим фактором повыше-
ния конкурентоспособности товара, так как цены на запасные части в 1,5 - 2,0 
раза ниже, чем цены на комплектующие, используемые в производстве. 

В отдельных отраслях промышленности существует практика, в соответст-
вии с которой фирма-производитель гарантирует поставку запасных частей к 
продаваемым изделиям в течение определенного более или менее длительного 
периода (нередко 10 - 12 лет) после снятия их с производства, что весьма при-
влекательно для пользователей [5]. 

В решении задач повышения конкурентоспособности продукции с каждым 
годом все возрастающее значение приобретает проблема выбора и освоения но-
вых рынков сбыта. В связи с этим на любом предприятии очень важны анали-
тико-поисковые усилия в этой области.  

Новые рынки сбыта решающим образом могут изменить конкурентоспо-
собность товара и рентабельность сбытовой деятельности.  

Для дальнейшего развития конкурентоспособности товара (прежде чем пе-
рейти к новому, его модификации, снятию с производства) необходимо попы-
таться выйти с ним на новый рынок сбыта, если на внутреннем его конкуренто-
способность резко упала.  

IV. Выводы.  

Под влиянием развития технологий производства и потребностей человека 
роль и значения качества постоянно возрастает. Подъем уровня культуры, и об-
разования с каждым днем делает потребителя всё более разборчивыми и при-
дирчивыми. 

Работа по повышению качества, ранее начинавшаяся с заключающих ста-
дий технологического процесса - контрольных операций, теперь производится 
на каждой технологической стадии и в настоящее время представляет собой, 
прежде всего, работу по повышению выхода годной продукции являясь неотъ-
емлемой частью производственного процесса. 

 В конечном результате необходимо нацелить предприятия,  

• во-первых, на постоянное внедрение в производство новых, более 
совершенных изделий;  

• во-вторых, на неуклонное сокращение всех видов затрат на произ-
водство продукции;  

• в-третьих, на повышение качественных и потребительских характе-
ристик при снижении цен на выпускаемые изделия, что и должно в 
итоге создать условия для победы в конкурентной борьбе. 
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Закінчення табл.1 

- розкриває взаємозв’язок між реа-
лізацією і грошовим виторгом, тоб-
то показує валові надходження і 
валові витрачання 

- високі витрати на отримання інформа-
ції про грошові кошти 

- дозволяє безпосередньо пов’язати 
дані поточної та річної звітності 
про рух грошових коштів; 

- важко виділити грошовий потік від 
операційної діяльності зі сукупного по-
току 

- не потребує обліку не грошових 
операцій 

- потребує автоматизації, яку важко зро-
бити 

- більш деталізована інформація 
про рух грошових коштів 

- недостатньо інформативний для зов-
нішніх користувачів  

- можливість підготовки та скла-
дання звіту про рух грошових кош-
тів паралельно з іншими формами 
звітності  

 

- більш зрозумілий для користува-
чів 

 

- не відрізняється від вимог МСФЗ  

- дає можливість отримати опера-
тивну інформацію відносно доста-
тності коштів для платежів за різ-
ними поточними зобов’язаннями 

 

Непрямий (опосередкований метод) 

Переваги непрямого методу Недоліки непрямого методу 
- не потребує обліку кожної опера-
ції, пов’язаної з рухом   

- має викривлення та погрішність у ре-
зультатах розрахунків 

- показує взаємозв’язок операційної 
діяльності з іншими видами  

- носить відносно умовний характер 

- встановлює залежність між чис-
тим прибутком та змінами у оборо-
тному капіталі підприємства 

- при складанні використовуються дуже 
складні розрахунки 

- має більше значення з аналітичної 
точки зору 

- складання звіту здійснюється після 
складання балансу та звіту про фінансо-
ві результати 

- виявляє проблемні дільниці «за-
стою» грошових коштів   

- потребує більшого збору різноманітної 
інформації 

 - потребує додаткового ведення бухгал-
терського обліку за МСФЗ 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ  

БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ 

Анотація. У статті досліджено особливості функціонування ринку бан-

ківських платіжних карток в Україні, висвітлена проблема шахрайства, що 

виникає в процесі його розвитку та систематизовані основні банківські нор-

мативні документи для забезпечення безпеки операцій з банківськими платіж-

ними картками.  

Ключові слова: картковий ринок, платіжна картка, шахрайство, нор-

мативні документи з безпеки операцій з платіжними картками. 

I. ВСТУП. 

Однією з найважливіших сфер банківської діяльності, від якої залежить 
ефективність функціонування економіки в цілому і кожного суб’єкта, є органі-
зація безготівкових розрахунків.  

Швидкий розвиток сучасних технологій, який спостерігається останні де-
сятиліття, призвів до появи нових розрахункових засобів і систем. Сучасний 
платіжний оборот неможливо уявити без використання пластикових карток, які 
сприяють прискоренню обігу грошей, зменшують сферу готівкових розрахун-
ків. 

Безготівкові розрахунки за допомогою банківських карток – це не тільки 
зручність, а й «сучасність». Це також досить велике сприяння економічному 
зростанню держави. Безготівкові розрахунки дозволяють вивести економіку з 
тіні та зменшити витрати на обслуговування готівки. Тому розповсюдження 
банківських карток і заохочення їх використання сьогодні є ціллю державного 
значення [1].                                                                                                                                    

В Україні робоча група з розробки національної системи безготівкових 
розрахунків за допомогою пластикових карток булла сформована ще в             
1990 р. З того часу безготівкові розрахунки з використанням банківських кар-
ток в Україні пройшли великий шлях розвитку — фактично довелося формува-
ти такі розрахунки з нуля, їх почали впроваджувати майже на півстоліття піз-
ніше появи карток у промислово розвинених країнах світу.  

Інтегруючись до розвинених міжнародних систем, українські банки за-
тверджуються на міжнародних ринках, викликають все більшу довіру партнерів 
та клієнтів. Активна позиція банків при роботі з картками дозволяє не тільки 
зберегти «старих» клієнтів, але й залучати нових. Крім того, ринок платіжних 
карток відкриває нові можливості у сфері обслуговування фізичних осіб, під-
приємств, і, як наслідок, отримання більшого прибутку. 
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Картковий ринок в Україні продовжує стрімко розвивається. Зараз ринок 
платіжних карток після бурхливого, і трохи хаотичного, початкового етапу роз-
витку проходить стадію стійкого зростання. Визначились банки-лідери, такі як 
Приватбанк, Промінвестбанк, Райффайзен Банк Аваль та основні гравці ринку. 
Найактивнішим учасником серед банків є Приватбанк, доля якого на ринку до-
рівнює 40 % [2]. 

В Україні і надалі буде прослідковуватись тенденція зростання випуску 
карток завдяки зарплатним проектам, але поступово темпи приросту знижува-
тимуться завдяки насиченості ринку.  

Для залучення більшої кількості клієнтів банки як зараз, так і в майбут-
ньому запроваджуватимуть нові карткові продукти, пропонуючи супутні по-
слуги. Популярним вже стало проведення платежів через банкомати для оплати 
послуг операторів мобільного зв’язку, надання Інтернет-послуг [3]. 

Поки що основне призначення платіжних систем в Україні —отримання 
готівки, тобто жодна з існуючих у нас карткових платіжних систем не виконує 
в повному обсязі основну функцію —платіжну. Якщо за кордоном у торговель-
них точках пластиковими картками розраховуються 70 % відсотків покупців, то 
в Україні ця доля значно нижча — 4 %.  

Емісія платіжних карток у межах України проводиться виключно банками, 
що уклали договір з платіжною організацією відповідної платіжної системи та 
отримали її дозвіл на виконання цих операцій (крім одноемітентних внутріш-
ньобанківських платіжних систем) [4]. 

Платіжна картка є власністю емітента і надається клієнту або його довіре-
ній особі відповідно до умов договору з клієнтом. 

Фізичним особам, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, та їх до-
віреним особам емітент надає особисті платіжні картки, а юридичним особам і 
фізичним особам - підприємцям - корпоративні платіжні картки. 

Структура українського ринку за видами карток на сьогодні наступна: до-
мінують особисті картки, корпоративні займають близько відсотка. За видами 
носіїв інформації картки з магнітною смугою значно переважають.  

Картки з чіпом і з магнітною смугою та чіпові картки займають приблизно 
десяту частку всього випуску, картки для розрахунків у мережі Інтернет — зна-
чно менше одного відсотка. Комбіновані картки мають ту відмінність від ін-
ших, що при їх використанні можна використовувати як чіп, так і магнітну сму-
гу [5].  

II. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ.  

Мета дослідження полягає у здобутті знань стосовно нормативного регу-
лювання з безпеки операцій з платіжними картками для запобігання шахрайст-
ва та інших неправомірних дій. 
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− ввести в дію нормативи достатності капіталу, з урахуванням збала-
нсованого підходу щодо диверсифікації активів; 

− зобов’язати страховиків, у разі настання страхового випадку, забез-
печити безумовне дотримання інтересів страхувальників майна, що перебуває в 
заставі в комерційних банків, шляхом здійснення перерахування страховиком 
на рахунки страхувальника коштів страхової виплати (страхового відшкоду-
вання) згідно з укладеними цими страхувальниками договорами; 

− дозволити страховикам здійснювати страхові виплати (страхове 
відшкодування) страхувальникам за договорами страхування майна, що пере-
буває у заставі в комерційних банків, шляхом надання платіжних доручень ко-
мерційному банку про перерахування коштів з депозитного рахунку на поточ-
ний рахунок страховика, а з цього рахунку на рахунок страхувальника; 

− підвищити частку представлення нерухомого майна в резервах 
страховиків до 70 відсотків загального розміру резервів; 

− зобов’язати страховиків не допускати укладення з комерційними 
банками договорів про співпрацю, якими передбачається виплата банку комі-
сійної винагороди та інших платежів, зокрема, за інформаційні, консультативні 
та інші послуги, пов’язані з укладенням договорів страхування та супрово-
дження їх виконання, в загальній сумі, що перевищує розмір витрат на ведення 
справи, передбачений правилами страхування;  

− зобов’язати страховиків надавати Держфінпослуг інформацію про 
факти неповернення комерційними банками коштів та затримання платежів, а 
також про підвищення ставок за кредитними договорами страховиків впродовж 
їх дії;  

− дозволити страховикам зі страхування життя приймати від страху-
вальників страхові платежі (премії, внески) за договорами страхування життя, 
за якими грошові зобов’язання сторін виражені у вільно конвертованій валюті, 
у відповідній валюті безготівково через уповноважені банки; 

− посилити контроль за страховиками, які затримують страхові ви-
плати (страхове відшкодування) та притягувати їх до відповідальності, в т.ч. 
шляхом позбавлення відповідних ліцензій; 

− забезпечити постійне інформування учасників фінансових ринків, 
насамперед споживачів страхових послуг, про ситуацію в галузі; 

− забезпечити недопущення проявів недобросовісної конкуренції у 
вигляді поширення інформації, що вводить в оману, досягнення неправомірних 
переваг у конкуренції на страховому ринку. 

Перспективним дослідженням в даному напрямі вважаємо дослідження 
рейтингу страховиків українського страхового ринку за показниками величини 
активів, капіталу, валюти балансу, а також аналіз показників ефективності 
страхової діяльності за галузями страхування, видами страхових послуг та за 
територіальним критерієм. 
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На основі проведеного порівняння переваг та недоліків обох методів слід 
зазначити, що прямий метод виявляється найбільш ефективним.  

Аргументами його застосування, на нашу думку, є: 
- простота застосування і точність розрахунків; 

- можливість отримання оперативної інформації про грошові потоки; 

- зрозумілість для користувачів та детальна інформація про рух грошо-
вих коштів; 

- не потребує додаткового обліку для складання звітності згідно з між-
народними стандартами.  

 Висновки.  

Складання звіту про грошові потоки за прямим методом спростить роботу 
бухгалтерів й користувачів фінансової інформації. Також з’явилась можливість 
підвищення контролю з боку управлінського персоналу підприємства за рухом 
грошових коштів.   

Для отримання більш оперативних даних Звіт про рух грошових коштів 
бажано було б складати щоквартально. 

В довгостроковій перспективі прямий метод розрахунку величини грошо-
вих потоків дасть змогу оцінити рівень ліквідності підприємства.  

В оперативному управлінні фінансами прямий метод може використовува-
тися для контролю за процесом формування виручки від реалізації продукції  
(робіт, послуг) та висновків відносно достатності грошових коштів для плате-
жів за фінансовими зобов’язаннями. 

У подальших дослідженнях для підвищення ефективності управління гро-
шовими потоками підприємства необхідно удосконалювати  методики аналізу 
грошових коштів з урахуванням зміни в економіко-правовому середовище.  
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При этом критерии должны быть выбраны не на основании предположе-
ний, собственного опыта, а на основании детального изучения покупательского 
спроса, т.е. проведения маркетинговых исследований. 

Помимо основных свойств продукции, определяющих ее качество, очень 
важен анализ «окружении продукта», к которому относится: послепродажный 
сервис, надежность поставки, удобство приобретения, престиж торговой марки 
и цена. 

B конкурентной политике относительно товара принимаются во внимание, 
прежде всего, его функциональное назначение, надежность, долговечность, 
удобство использования, эстетичность внешнего вида, и другие характеристи-
ки, то есть способность товара удовлетворять совокупные потребности покупа-
теля лучше, чем товары-конкуренты. Создание такой потребительской ценно-
сти товара, которая включала бы в себя всю совокупность свойства данного то-
вара, а также сопутствующих ему, является важнейшим условием выживания 
на рынке. 

Производитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет различ-
ные стратегии. Это, прежде всего, относится к постоянному обновлению ассор-
тимента выпускаемой продукции, безостановочной разработке и быстрому ос-
воению новых образцов изделий и одновременному наращиванию производи-
тельности труда, повышению гибкости производства, эффективности, сниже-
нию всех видов издержек и затрат.  

Ключевым моментом в завоевании позиций на рынке относительно много-
численных конкурентов является своевременное обновление производимых то-
варов, подготовка и организация производства новых видов продукции. В со-
временном мире создание и производство новых товаров имеют решающее 
значение для процветания предприятия.  

Согласно статистическим данным после освоения новой продукции, со-
ставляющей основу производства, темп роста ее реализации примерно вдвое 
выше, чем у конкурентов.  

Выпуская новую продукцию и расширяя ассортимент предлагаемых това-
ров, фирмы стремятся снизить зависимость от одного товара, который может в 
любое время с учетом непредсказуемых изменений рынка привести к банкрот-
ству.  

В основе концепции создания нового товара сегодня лежит не столько со-
блюдение традиционных стремлений к достижению новых технических и тех-
нико-экономических параметров, сколько стремление создать “товар рыночной 
новизны” с высоким уровнем конкурентоспособности относительно других 
аналогичных товаров. 

При выборе путей повышения конкурентоспособности товара нередко бы-
вает особо своевременным решение не о запуске нового, не о снятии с произ-
водства морально устаревшего, а о модификации товара. Решение о модифика-
ции товара принимается в целях удовлетворения особых требований покупате-
лей для получения большей прибыли. 
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3. К третьей составляющей относится все то, что может быть неприятно 
или приятно потребителю как человеку, так называемый субъективный фактор. 

Если не все параметры продукции отвечают требованиям покупателя, то 
это свидетельствует о невысокой  перспективности товара. Если потребитель не 
найдет на рынке товар, полностью отвечающий его потребностям, он будет вы-
нужден скорректировать свои требования с учетом реального предложения. 
Практика оценки рыночных позиций продукции основывается на сравнитель-
ном анализе ее совокупных характеристик, сопоставление с аналогами по сте-
пени удовлетворения конкретных потребностей и по стоимостным характери-
стикам.  

В настоящее время на первый план в мировой конкурентоспособности вы-
ходят неценовые факторы, из которых важнейшее значение приобретают каче-
ство товара, его новизна, наукоемкость и интеллектоемкость изделий. Поэтому 
большинство стран мира обеспечивают повышение своей товарной конкурен-
тоспособности за счет использования инноваций, разработки высокотехноло-
гичных продуктов, создание которых невозможно без развития научно-
технического потенциала [4]. 

В последние годы большое значение в обеспечении конкурентоспособно-
сти товаров приобретает экологический фактор.  

Более жесткие экологические стандарты, возрастающие требования к каче-
ству товара и одновременно более острая конкуренция на мировом рынке за-
ставляют компании при разработке новых изделий использовать принципы 
предупреждения загрязнений в комплексе с экологическим самоконтролем.  

Цены на товары и услуги должны учитывать экологический фактор их 
производства, а также использования, дальнейшей утилизации и удаления от-
ходов.  

Чтобы объективно оценить конкурентоспособность товара, производитель 
должен при анализе использовать те же критерии, что и потребитель. Только в 
этом случае можно ожидать, что оценка, данная своему товару предприятием, 
совпадает с мнением покупателя.  

Следовательно, вначале необходимо разобраться с совокупностью крите-
риев, существенных с точки зрения потребителя. 

Число критериев конкурентоспособности зависит от вида и сложности 
продукции в техническом и эксплуатационном отношении, а также требуемой 
точности оценки, цели исследования и других факторов. 

Например, экономические критерии промышленной продукции представ-
лены ценой потребления, которая складывается из расходов потребителя на по-
купку (товара) и расходов, связанных с потреблением, причем цена потребле-
ния обычно существенно выше продажной цены. 

Поэтому наиболее конкурентоспособен не тот товар, за который просят 
минимальную цену на рынке, а тот, у которого минимальна цена потребления 
за весь срок его службы у покупателя. 

От правильности выбора критериев оценки конкурентоспособности товара 
зависит и точность самой оценки.  
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СВІТОВА ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ  

В ЕКОНОМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УКРАЇНИ 

В цій статті автором розглянуто сутність, значення і особливості сві-
тової фінансової глобалізації, а також визначено основні шляхи її подолання в 
економічному середовищі України. Розглянуто основні шляхи подолання фінан-

сової глобалізації, та, зокрема, кластерні утворення аграрного сектору в про-

цесі агропромислової інтеграції. 
Ключеві слова: глобалізація, фінанси, кластер, аграрний сектор. 

I. Введення  

Визначення основних груп факторів розвитку фінансової глобалізації та 
оцінка сучасних особливостей  розвитку фінансової системи України в умо-
вах глобалізації є дуже актуальним. Слід наголосити, що Україна поступово 
інтегрується до міжнародних фінансових відносин, а наслідки глобалізацій них 
процесів стають дедалі відчутнішими для української фінансової системи. 

II. Постановка завдання.  

Метою цієї статті є вивчення сутності, значення та особливостей світової 
фінансової глобалізації, а також визначення ефективних шляхів її подолання в 
економічному середовищі України. При цьому слід виявити та проаналізувати 
основні фактори розвитку фінансової глобалізації, що в подальшому надасть 
змогу передбачити зміну в процесі її розвитку, і в цілому прогнозувати її вплив 
на фінансові системи країн світу. 

III.Результати  

Вперше термін «глобалізація» введено в науковий обіг Т. Левітом у 1983 
році, який визначав глобалізацію як феномен злиття ринків окремих 
продуктів, що виробляються транснаціональними компаніями. Але гло-
балізація вважається новітньою тенденцією у всьому світі, хоча деякі нау-
ковці вважають, що друга ера глобалізації розпочалася наприкінці XX століт-
тя, якій передувала еволюція глобальної економіки, наслідками якої стала 
криза 1930-х рр. В ході цієї кризи відбувались переливи капіталу зі сфери ви-
робництва у сферу фінансових інструментів, що спричинило стагнацію [3,9]. 

В подальшому зміни міжнародного фінансового середовища після Другої 
світової війни набували назви "потрійна фінансова революція" та включають й 
основні революційні аспекти: поглиблення міжнародної фінансової інтеграції, 
формування системи міжнародних фінансових інститутів, швидкий розвиток 
фінансових інновацій.  
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Так, найвищий рівень виплат у 2009 році має АТ СК “Аванте” – 104,52%, 
таким чином на 1 грн. залучених премій, страховик здійснив 1,05 грн. виплат за 
договорами страхування, що свідчить про збиткову діяльність страховика (рис. 
1).  

 

Рис. 1. Рейтинг страховиків (TOP-10) за рівнем виплат у 2009 р. 

Друге місце посідає АТЗТ “Лемма” із рівнем виплат 103,74%, третє – СК 
“Авторитет” із рівнем виплат 91,76%. Тобто на 1 грн. залучених премій, стра-
ховики здійснили виплат на 1,04 та 0,92 грн. за договорами страхування, що 
свідчить про їх збиткову та низькорентабельну діяльність. 

Безумовно, фінансова криза завдала серйозного удару класичному страхо-
вому ринку. Рівень збитковості багатьох страховиків, особливо тих, що мали 
значну частку банківського страхування у своєму портфелі, перетнув критичну 
межу 100%.  

IV. Висновки.  

В таких умовах функціонування страхового ринку для стимулювання його 
розвитку необхідно:  

− розробити та впровадити механізм встановлення та здійснення кон-
тролю за дотриманням індикативних мінімальних тарифів страховиків та міні-
мального покриття; 

− впровадити методику щомісячного моніторингу фінансового стану 
страховиків з метою вжиття заходів щодо попередження їх банкрутства; 
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III.  РЕЗУЛЬТАТИ. 

Великою проблемою, з якою стикнулися українські банки в процесі розви-
тку карткового ринку, — втрати від шахрайства, які зростають пропорційно 
зростанню кількості карток.  

Інновації в злочинному світі упроваджуються швидко. Бурхливе зростання 
переживає крадіжка з пластикових карток. За офіційними даними, втрати від 
шахрайства в Україні вже досягають середньоєвропейського рівня — 0,06% рі-
чного обігу по картах (90 млн. грн. минулого року). А за неофіційними оцінка-
ми фахівців Національного банку шахраї привласнюють не менше відсотка від 
обігу по картах. Проте останнім часом злочинці все більше виявляють зацікав-
лення до карткових рахунків українських громадян.  

 Банкіри вважають, що шахрайство — результат безпечності клієнтів, які 
раз-по-раз порушують зобов’язання, зазначені в договорі про відкриття картко-
вого рахунку. 

Клієнти часто порушують правила користування картками, зберігаючи 
PIN-код разом з карткою. У такому разі, злодіям, що вкрали картку, нескладно 
її перевести в готівку у банкоматі. 

Картки нерідко довіряють родичам і друзям, або зберігаються разом з PIN-
кодом у відомому стороннім місці, що спричиняє відтак так зване дружнє шах-
райство. Звернення клієнтів в банк з проханням розібратися в зникненні грошей 
з карткового рахунку — не рідкість, але більшість претензій, як потім 
з’ясовується, пов’язані із зняттям грошей в банкомату родичем або знайомим, 
що знав PIN-код. 

Громадяни самі проявляють безпечність і нехтують послугою sms-
банкінгу. Річ у тому, що з моменту пропажі картки до часу її виявлення клієн-
том може минути немало часу. А гроші з вкраденої картки зазвичай знімаються 
протягом першої доби. Таким чином, отримавши повідомлення, клієнт може 
заблокувати картку після першої ж шахрайської операції.  

Банкіри упевнені, що знизити рівень шахрайства допоможе докладний ін-
структаж клієнтів.  

 У разі шахрайства фінустанови зазвичай анулюють картку і випускають 
нову. За законодавством, у разі заяви клієнта про факт шахрайства, банк-
емітент повинен за 180 діб провести розслідування і повернути гроші, якщо 
власник картки до злочину непричетний. 

Підроблювати картки простіше, ніж готівку, але їхня підробка не менш не-
безпечна для суспільства, чим випуск фальшивих грошей. Тому покарання за ці 
види злочинів повинно бути однаковим. Грає на руку шахраям і прагнення бан-
ків економити на технологіях виготовлення карток.  

Вітчизняні фінансисти спрацювали за старою традиційною схемою: про 
захист від шахрайства почали говорити лише після того, як втрати стали пере-
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вищувати 1 % обсягу операцій за «пластиком». Боротьба зі зловживаннями має 
багато аспектів. Це і контроль інформаційних зв’язків між банківськими авто-
матами і центром обробки інформації, контроль роботи банківського персоналу 
і посилення захисту самих карток. Можливим рішенням проблеми є інтелекту-
алізація самої картки, активне впровадження чіп-карток. Тому традиційні реко-
мендації банкірів щодо зберігання ПІН-кодів окремо від картки, не розголо-
шення даної інформації не гарантують безпеку для власників картки. Найбіль-
ше потерпають від дій шахраїв картки з магнітною смугою, оскільки вони най-
менш захищені від різних фальсифікацій та злочинів. Існує багато способів дій 
шахраїв з використанням різноманітних пристроїв [6].  

В Україні відповідальність за скоєння злочинів з використанням пластико-
вих платіжних засобів наступає за традиційними статтями кримінального коде-
ксу (крадіжка, шахрайство, підробка, тощо). 

Будь-який спосіб злочинних посягань з використанням пластикових платі-
жних засобів, в основі своїй має корисливий мотив. Тому такі дії в залежності 
від способу і фактичної приналежності предмета злочинних посягань можуть 
кваліфікуватися за такими нормами кримінального кодексу України:  

1. Стаття 81 КК України. Розкрадання державного або колективного май-
на шляхом крадіжки;  

2. Стаття 140 КК України. Крадіжка (індивідуального майна);  
3. Стаття 83 КК України. Розкрадання державного або колективного май-

на шляхом шахрайства; 
4. Стаття 143 КК України. Шахрайство (заволодіння індивідуальним май-

ном);   

5. Стаття 84 КК України. Розкрадання державного або колективного май-
на шляхом привласнення, розтрати або зловживання посадовим становищем;   

6. Стаття 861 КК України. Розкрадання державного або колективного 
майна в особливо великих розмірах.  

Додатково дії зловмисників можуть кваліфікуватися за статтями КК: 194 - 
підробка документів, штампів і печаток, збут їх та використання підроблених 
документів; 1844 - фіктивне підприємництво; 1486 - незаконне збирання з ме-
тою використання або використання відомостей, що становлять комерційну та-
ємницю; 1487 - розголошення комерційної таємниці.  

IV. ВИСНОВКИ. 

Проаналізувавши особливості розвитку та функціонування ринку платіж-
них карток в Україні, їх емісії та шахрайства, що виникає у зв’язку з їх викори-
станням, розглянемо як проводиться видача готівки за допомогою банкомату на 
конкретному прикладі. 
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№ з/п Страховик Виплати, тис. грн. Рейтинг  

1. Лемма 562634,4 1 

2. Аванте 547038,9 2 

3. Оранта 345495,9 3 

4. Дженералі-гарант 266198,8 4 

5. АХА 260464,0 5 

6. Інго-Україна 258016,4 6 

7. Провідна 248374,1 7 

8. Українська страхова група 245288,6 8 

9. UNIQA 154129,5 9 

10. АСКА 140639,8 10 

За величиною страхових премій НАСК “Оранта” займає лідируючі позиції 
на ринку страхових послуг, за 2009 р. нею було залучено 717,9 млн. грн., друге 
місце посідає СК “АХА” із 700,9 млн. грн. залучених премій, на третьому – 
АТЗТ “ЛЕММА” 542,3 млн. грн.  

Замикає рейтинг страховиків за обсягом залучених премій 372,9 млн. грн. – 
ЗАТ СК “Українська страхова група”. 

За обсягом здійснених виплат у 2009 році перше місце посідає АТЗТ “ЛЕ-
ММА” із 562,6 млн. грн. здійснених виплат, друге місце – АТ СК “АВАНТЕ” 
547,0 млн. грн., НАСК “Оранта” – посідає третє місце із 345,5 млн. грн. випла-
чених страхових сум і відшкодувань. Замикає рейтинг страховиків СК “АСКА” 
– 140,6 млн. грн. виплат і відшкодувань. 

Якісним критерієм оцінки ефективності роботи страховиків є показник рі-
вня виплат, який розраховується за формулою: 

100
Вс
Пс Рв× =, де     (1) 

Рв - рівень виплат, %; 

Пс - величина залучених страхових премій страховиком; 

Вс - величина страхових відшкодувань, сплачених страховиком. 

За таким якісним критерієм рейтинг страхових компаній дещо відрізняти-
меться від рейтингу за кількісним критерієм (величиною залучених премій та 
виплачених страхових відшкодувань).  
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Аналізуючи наслідки "фінансової революції", можна дійти висновку, що 
фінансова глобалізація обов'язково супроводжується інтенсифікацією міжна-
родного руху капіталу, оскільки капітал спрямовується в найприбутко-
віші сфери світового господарства, і тому головним індикатором глобалізації фі-
нансових ринків є міжнародні фінансові потоки [5,6]. 

Глобальні фінанси поступово відриваються від відтворювальних циклів у 
світовій економіці. Тобто спостерігається зростання фінансових ринків, що про-
гресує, ринків, які перестали виконувати лише роль обслуги реального сектору 
економіки та набули самостійного значення (спекулятивні та хеджингові опера-
ції). Тільки невелика доля валютних операцій обслуговують зовнішню торгів-
лю, а більш 80% спрямовані на купівлю-продаж і посередництво. Гроші пере-
творилися на товар та виконують функцію обслуговування віртуальної економіки, 
валютні спекулятивні операції є ними з найвигідніших ринкових операцій. Та-
ка ситуація значно підвищує ймовірність фінансових криз. Крім того, фінан-
сова глобалізація створює передумови для переростання криз у кризи глобаль-
ного характеру, а також поширення "кризової інфекції" через переоцінювання 
інвесторами та кредиторами сукупної ризикованості своїх інвестиційних і 
кредитних портфелів унаслідок втрат у враженій кризою країні з подаль-
шим вилученням найризикованіших активів в інші економіках. Безпрецедентний 
розвиток інформаційних технологій спричинив виникнення глобального ринку 
електронних фінансових послуг, необмежені "технологічні" можливості здійс-
нювати угоди між суб'єктами різних країн упродовж доби. Зростає вплив полі-
тичних та психологічних факторів на міжнародні фінансові ринки.  

Маючи численні переваги, глобальний розвиток водночас характеризується 
посиленням розриву між багатими та бідними людьми й націями, загрозою еколо-
гічної деградації, ймовірністю продовольчих криз, втратою національної самобу-
тності тощо [2,3,7].  

Серед інших факторів розвитку глобалізації слід назвати скорочення 
трансакційних витрат при укладанні угод на глобальному фінансовому ри-
нку, концентрацію ресурсів для розв'язання глобальних проблем, дедалі біль-
ший вплив екзогенних факторів на національні господарства внаслідок їхньої 
економічної відкритості, посилення впливу лібералізації фінансових ринків на 
динаміку світового енергетичного та інших товарних ринків. 

 Як уже зазначалося, Україна не може уникнути втягнення у глобалізаційні 
процеси, тому фінансову політику держави треба формувати відповідно до факто-
рів розвитку глобалізації, аби знешкодити можливі негативні наслідки та макси-
мізувати вигоди від процесу фінансової глобалізації [1]. 

Сучасний розвиток глобалізаційних процесів перебуває під впливом чис-
ленних факторів як суто економічного характеру, так і політичних та психо-
логічних факторів, які роблять непередбачуваними наслідки фінансової глоба-
лізації для національних фінансових систем.  
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I. Введение.   
В условиях перенасыщения товарных рынков, превышения предложения 

над спросом, каждый товар (и стоящие за ним товаропроизводитель и прода-
вец) вынужден вести жестокую борьбу за предпочтения потреби теля [1]. Мно-
жество товаров одновременно предлагают одинаковые или различные способы 
удовлетворения одной и той же потребности покупателей на равных или незна-
чительно отличающихся ценовых условиях. В этой ситуации предпочтения по-
требителя отдается товару, который в маркетинге определяется как конкурен-
тоспособный [2]. 

Конкурентоспособность товара – это совокупность характеристик продук-
та и сопутствующих его продаже и потреблению услуг, которые отличают его 
от аналогичных продуктов по степени удовлетворения потребностей потреби-
теля, по уровню затрат на его приобретение и эксплуатацию. Важную роль при 
проникновении и закреплении товара на рынке играет степень доверия к товар-
ной марке, торговому имиджу предприятия.  Крайне необходимым является 
обеспечение высокого качества и широты ассортимента продукции [3]. 

II. Постановка задачи.  

Проблемы повышения конкурентоспособности крайне важны и актуальны 
для подавляющего большинства производственных предприятий. В течение по-
следнего времени наблюдается снижение покупательской способности большей 
части населения, и это значительно усилило конкурентную борьбу за потреби-
теля. 

Целью работы является определение путей и методов повышения конку-
рентоспособности товара. 

III. Результаты.  
Выделим основные составляющие конкурентоспособности продукции: 
1. Важнейшая составляющая связана с товаром и в значительной мере сво-

дится к его качеству. Многие исследования показали, что конечное решение о 
покупке товара на 30 – 35% связано с его качественными характеристиками. 

2. Вторая составляющая - это все то, что связано со сбытом и сервисом то-
варов. Часто потребитель соглашается на приобретение товара с относительно 
невысокими качественными показателями, но с наличием отлаженного и недо-
рогого сервисного обслуживания. 
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Виявлення та аналіз основних факторів розвитку фінансової глобалізації 
дають змогу передбачити можливі зміни у процесі її розвитку, а також прогно-
зувати її вплив на фінансові системи країн світу [7,8]. 

В зарубіжних країнах з розвиненою ринковою економікою особливе зна-
чення надається стимулюванню науково-технічного прогресу та розвитку на 
його основі наукомістких виробництв. З цією метою кожна країна, виходячи з 
певної концепції або моделі науково-технічного прогресу, розробляє комплекс 
заходів, спираючись на систему національно-державних пріоритетів. У США, 
наприклад, акцентується увага на збереженні науково-технічного і військового 
лідерства, в Японії - на виготовленні наукомісткої конкурентоспроможної про-
мислової продукції. 

Ринкова економіка загалом сприйнятлива до НТП, однак самостійно не за-
безпечує стратегічних проривів у сфері науки, техніки, технологій, необхідних 
для зміни народногосподарської структури. Причини цього такі: обмеженість 
фінансових ресурсів компаній, нездатність приватних корпорацій здійснювати 
фундаментальні дослідження, високий ступінь ризику і невизначеності, значні 
терміни окупності. Тому держава повинна забезпечувати стимулювання НТП й 
визначати основні завдання науково-технічної політики. 

Дедалі більшої актуальності в сучасних умовах господарювання, обумов-
лених процесами глобалізації. При цьому великого значення набувають питан-
ня комплексного соціально-економічного розвитку підприємств, галузей та те-
риторій. Як науковий аналіз, так і світова практика свідчать, що удосконалення 
окремих частин господарського механізму призводить лише до часткових змін, 
що не дають суттєвого кінцевого результату. Тому й виникає необхідність по-
шуку нових можливостей використання в Україні, насамперед, вже існуючих у 
світі кращих зразків систем господарювання. Для цього необхідно аналізувати з 
погляду системного підходу основні напрямки перетворень господарського ме-
ханізму агропромислових підприємств, галузей, територій – важливих ланок 
економіки держави [1,2]. 

Зазначені проблеми є загальними для переважної більшості підприємств та 
галузей нашої держави, в тому числі й в агропромисловому виробництві. Отже, 
виникає необхідність визначення основних напрямків вдосконалення механізму 
господарювання агропромислових підприємств і ланок в умовах ринку, обґрун-
тування шляхів формування систем із таких підприємств, щоб вони сприяли за-
безпеченню реалізації процесів розвитку сільських територій. 

Як показує світовий досвід, у наш час під вплив глобалізації підпадає де-
далі більша частина території планети, що інтенсивно змінює конфігурацію су-
часної світової економіки, в тому числі  й аграрної, і хоча є процесом із внутрі-
шніми протиріччями, але змушує формувати нові, ефективніші економічні 
структури. Все ширше для економічних перетворень застосовується кластерна 
система організації виробництва. Така стратегія знаходить застосування і в 
Україні.  
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Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 12 місяців 2009 
року суттєво зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. 

Розмір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6737,2 млн. грн., у 
тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 6674,5 млн. грн. 
(або 99,1%), зі страхування життя - 62,7 млн. грн. (або 0,9%). Обсяг чистих 
страхових виплат становив 6056,4 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогіч-
ним періодом 2008 року на 6,2%. 

Рівень страхових виплат за результатами 2009 року мав позитивну динамі-
ку зростання: рівень валових виплат склав 33% (за результатами 2008 року - 
29,4%), рівень чистих виплат - 50,0% (за результатами 2008 року - 41%). 

Обсяги валових та чистих страхових виплат за 2009 рік дещо зменшилися в 
порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Так, обсяг валових страхових ви-
плат за 2009 рік знизився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року 
(до 6737,2 млн. грн.), а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 7,5% і 
становили 6056,4 млн. грн.  

Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових, оскільки при 
розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за дого-
ворами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що 
сплачуються за операціями внутрішнього страхування. 

Діяльність першої десятки українських страховиків (TOP-10) у 2009 р. ха-
рактеризується наступними обсягами залучених премій та здійснених виплат 
(табл. 2-3). 

Таблиця 2-3 

Рейтинг страховиків за величиною премій і виплат за 2009 р. [7] 

№ з/п Страховик Премії, тис. грн. Рейтинг  

1. Оранта 717975,2 1 

2. AХА 700917,0 2 

3. Лемма 542375,8 3 

4. Кремень 534176,2 4 

5. Аванте 523395,7 5 

6. UNIQA 500006,9 6 

7. Провідна 453784,2 7 

8. Інго-Україна 438377,4 8 

9. 
Українська пожежно-страхова 
компанія 

417073,3 9 

10. Українська страхова група 372928,7 10 
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Під час використання банкомату банку «Х» для отримання готівки після 
поміщення банківської картки безпосередньо у нього, на екрані з’являється за-
пит, що вимагає від власника пластикової карти вводу номеру його мобільного 
телефону.  

Навіть, коли клієнт не бажає вводити свій мобільний номер, він не має ін-
шого вибору, як ввести його, так як при цьому блокується кнопка «Відміна». Це 
здійснюється для того, щоб тримач банківської карти не мав можливості відмо-
витися від виконання даної операції. 

Крім цього, під час видачі готівки банкомат висвітлює запит на відкриття 
депозитного рахунку, що також не відповідає бажанню клієнта. 

Цей яскравий приклад говорить про незручності, що виникають у процесі 
роботи з банкоматом під час видачі готівки. Серед них можна виділити наступ-
ні: непотрібні рекламні повідомлення, що потім надсилає банк на мобільний те-
лефон, які лише забирають вільний час та відривають від роботи власників  ба-
нківських карт, розкриття особистих даних про клієнта, про які той не хотів би 
повідомляти стороннім, втрати часу, під  час вводу зайвої додаткової інформа-
ції взагалі непотрібної для здійснення даної операції тощо. 

У зв’язку з цим клієнтам – користувачам банківських карток необхідно 
знати, якими законодавчими актами та нормативними документами регулюєть-
ся робота банків з пластиковими платіжними картками.  

Серед документів банку, які регулюють ті чи інші види його діяльності, 
відповідне місце посідають документи щодо забезпечення банківської безпеки, 
у тому числі й операцій з платіжними картками. Базу для формування нормати-
вних документів з безпеки операцій з платіжними картками та їх емісії ство-
рюють: 

1. Закон України «Про Національний банк України»; 

2. Закон України «Про банки і банківську діяльність»; 

3. Закон України «Про платіжні системи та  переказ коштів в Україні»;  

4. Положення НБУ «Про порядок емісії платіжних карток і здійснення 
операцій з їх застосуванням»; 

5. Положення НБУ «Про впровадження пластикових карток міжнародних 
платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готів-
ки»; 

6. Рекомендації НБУ держателям платіжних карток щодо їх використан-
ня; 

7. Постанова правління НБУ «Про організацію розрахунків за банківсь-
кими платіжними картками» та ін. 
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Отже, такий сегмент банківської справи, як робота з платіжними картками, 
особливо гостро відчуває стан економіки, рівень життя населення. Але, незва-
жаючи на це,  Україна має значні перспективи розвитку данного сектора. 
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Закінчення табл.1 

Частка валових страхових премій, належ-
на першим 50 страховикам, % 

70,1 75,2 5,1 7,28 

Чисті страхові премії (валові премії за мі-
нусом премій переданих на внутрішньому 
ринку перестрахування), млн. грн. 

15981,812658,0 
-

3323,8 
-20,80

Чисті страхові виплати (валові виплати за 
мінусом виплат сплачених на внутріш-
ньому ринку перестрахування), млн. грн. 

6546,1 6056,4 -489,7 -7,48 

Рівень чистих виплат, % 40,9 50,0 9,1 22,25 

Протягом 2009р. відзначалися темпи спаду більшості показників страхової 
діяльності (табл. 1). 

У порівнянні до 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенден-
ції: на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість до-
говорів, укладених з фізичними особами, зросла на 2,7%; за винятком договорів 
з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, їх 
кількість у 2009 році становила 552 628 982 одиниць і також зменшилась на 
15,4%; на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а 
обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%; на 4,4% зменшились вало-
ві страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат - на 6,2%; 
на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги пре-
мій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому 
зросли на 6,4%; на 7% зменшився обсяг страхових резервів; на 0,1% зросли за-
гальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення кош-
тів страхових резервів - на 0,9%; загальна кількість страхових компаній стано-
вила 450, у тому числі страхування життя – 72 компанії, страхування інше, ніж 
страхування життя – 378 компаній. 

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при 
страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахуваль-
ників за 2009 рік, становила 20442,1 млн. грн., з них: 5949,0 млн. грн. (29%) - 
премії, що надійшли від фізичних осіб; 8646,5 млн. грн. (42%) - премії, що на-
дійшли від юридичних осіб; решта 5846,5 млн. грн. (29%) - премії, що надійшли 
від перестрахувальників. 

За 12 місяців 2009 року сума отриманих страховиками премій з видів стра-
хування, інших, ніж страхування життя становила 19614,7 млн. грн. (або 96% 
від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 827,3 млн. грн. 
(або 4% від загальної суми страхових премій). 

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутріш-
нього перестрахування) становила 12658,0 млн. грн., що складає 62% від вало-
вих страхових премій.  
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Адже як вважають провідні вітчизняні вчені, суттєвою перешкодою еко-
номічному розвитку агропромислового виробництва в нашій країні є недостат-
ня інтеграція, слабкість зв'язків між виробниками сільськогосподарської сиро-
вини, переробними підприємствами і науковими установами. В розвинених кра-
їнах це долається шляхом створення кластерів - об'єднань з урахуванням галу-
зевих ознак. На ринку в даному випадку конкурує не окреме підприємство, а їх 
комплекс – кластер. Кластери зарекомендували себе як активні точки «зростан-
ня» економіки. 

При функціонуванні кластерів проявляється синергетичний ефект від вза-
ємодії підприємств, які взаємопов'язані з випуском певного виду продукції. В 
кластері передусім забезпечується об'єднання зусиль підприємців, органів 
управління, суб'єктів інвестиційної та інноваційної  діяльності на певній тери-
торії, що дає переваги у конкурентній боротьбі, сприяє впровадженню інвести-
цій і раціональній організації постачання, виробництва і збуту, завдяки підви-
щенню конкурентоспроможності продукції, проведенню гнучкої політики, не-
обхідної в умовах сучасної ринкової кон'юнктури. Можливість одержання кра-
щих економічних результатів у кластері досягається за рахунок використання 
переважно горизонтальних зв'язків, спеціалізації та комплементарності учасни-
ків (структурно-функціональної взаємодоповнюваності їх у виробничому про-
цесі).  Ряд вчених відносять до кластерних систем і кооперативно-господарські 
об'єднання малого, середнього та великого бізнесу з радіальною структурою, 
для яких характерним є: наявність великого підприємства-лідера, яке визначає 
господарську, інноваційну та інші стратегії розвитку, стійкість господарських 
зв'язків учасників системи у рамках її виробничих програм, чітко виділений ін-
тегруючий фактор (продукт чи послуга).  

Створення кластерів особливо актуально, коли реформування агропромис-
лової сфери дедалі більше торкається рівня територіальних громад, економічна 
самостійність яких на даному етапі розвитку підвищується, що породжує нові, 
складніші задачі, які вимагають і нових шляхів розв'язання. У кластери об'єд-
нуються сільгоспвиробники й промислові підприємства, передусім переробні, 
та торговельні фірми. На практиці спостерігається також формування великих 
агропромислових кластерів, куди входять не тільки вищезазначені учасники, 
але й підприємства з виробництва сільгосптехніки й устаткування, а також із 
переробки, зберігання та збуту сільгосппродукції.  

Характерними рисами агропромислових утворень кластерного типу є: об'-
єднання ресурсів сільського господарства та промисловості; взаємодія аграрної 
й індустріальної технологій у єдиному виробничому циклі; адаптація ринкової 
інфраструктури до потреб аграрних, промислових і торговельних господарюю-
чих суб'єктів; посилення виробничих зв'язків.  

При цьому агропромислові підприємства одержують можливість:  

• використовувати нові технології,  

• енергетичні засоби,  
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Саме у взаємодії державних органів влади та неурядових організацій важ-
ливу роль відіграють моральні й політичні методи регулювання.  

Рух відбувається від «регулювання» як одностороннього процесу до «вза-
ємодії» як двостороннього процесу впливу та координації діяльності органів 
державних органів влади  і недержавних організацій.  

На думку Н. Грицяк, у сфері ґендерної політики доцільно використовувати 
методи державного впливу за класифікацією запропонованою Н. Р. Нижник, 
оскільки вона є більш повною і мотивованою та розглядає методи управління за 
їх спрямованістю, змістом, організаційною формою.  

Спрямованість методів управління орієнтована на систему управління. 
Зміст відображає специфіку засобів та прийомів впливу. Організаційна форма 
здійснює вплив на конкретну ситуацію, що склалась [9, с. 191]. 

Висновки.  

Отже, у сфері ґендерної політики доцільно використовувати універсальні 
методи регулювання, зокрема, адміністративні, правові, організаційні, моральні 
тощо.  

Однак, на нашу думку, зазначений перелік слід доповнити економічними 
методами, оскільки вони є найбільш дієвими у забезпеченні оптимальних ґен-
дерних пропорцій.  

Економічні методи мають поєднувати у собі інструменти та важелі держа-
вного впливу, серед яких ефективними є фінансово-кредитні, податкові та соці-
ально-економічні.  
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*Примітка. Розроблено автором. 

Рис. 3 Система регуляторів соціально-економічного розвитку з ураху-

ванням ґендерної складової 
 

Цілком слушною є думка К. Левченко про те, що застосування адміністра-
тивних методів у сфері ґендерної політики обмежується участю неурядових 
громадських організацій у ролі суб’єктів державної політики стосовно сім’ї та 
жінок в Україні, які вступають в активний процес взаємодії з органами держав-
ної влади різних рівнів для вирішення важливих соціальних завдань як незале-
жні та не підпорядковані жодному органові державної влади.  

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 З УРАХУВАННЯМ ҐЕНДЕРНОГО ЧИННИКА 
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• інженерні споруди;  

• долати тимчасовий розрив у фінансуванні витрат між збиранням 
урожаю і початком періоду його переробки;  

• сприяти поліпшенню якості продукції, яка без додаткових заходів 
могла б швидко зіпсуватися;  

• обробляти продукцію для закладання на збереження, організовувати 
повніше завантаження робочої сили в період міжсезонних робіт.  

Як показує світовий досвід функціонування аграрного сектору, виробники 
сільськогосподарської продукції можуть нормально існувати лише за наявності 
зовнішньої підтримки. В умовах жорсткого диспаритету цін на продукцію сіль-
ського господарства, на засоби виробництва та на продукцію підприємств хар-
чової і комбікормової промисловості, таку підтримку можуть надавати збутові, 
переробні підприємства та і державний бюджет. Крім того, взаємодія всіх учас-
ників об'єднання дає можливість підвищити ефективність і масштабність інвес-
тиційного процесу за рахунок диверсифікації ризиків та розширення способів 
інвестування, реалізувати ті проекти, здійснення яких поодинці  було б нееко-
номічним і недоцільним. Тому державна політика має бути спрямована на під-
тримку й сприяння розвитку процесів концентрації, інтеграції, кластеризації в 
агропромисловому виробництві. Звідси і постає питання про необхідність об-
ґрунтування та розробки моделей агропромислових кластерів області з наступ-
ною їх апробацією в кількох областях нашої держави і після відпрацювання - 
впровадження по всій Україні на місцевому, регіональному та національному 
рівнях [4,6]. 

Висновки 

Таким чином, в основі глобалізаційних процесів лежать ринкові закони, то-
му природнім є ігнорування принципу, що прогрес має бути зорієнтованим та 
розвиток людини та поліпшення якості її життя [7]. Суспільство стоїть перед по-
требою гуманізації глобального розвитку, тобто формуванні системи спільних 
заходів та солідарних практичних дій щодо збереження цінностей людей. Від-
бувається гуманізація фінансів, зростає роль особистості в них так само, як  
розвиток виробничих процесів.  

На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки. Пе-
ред агропромисловим виробництвом регіонів стоїть складна задача - визначен-
ня ефективного шляху подальшого розвитку відповідно до тих напрямків, які 
вибрані, розвиваються і вже перевірені часом у країнах - лідерах світової еко-
номіки.  Практика розв'язання даних проблем бачиться у переході від все ще іс-
нуючого централізованого управління агропромисловим виробництвом до 
впровадження нових виробничих систем на регіональному рівні. Впровадження 
кластерних мереж у сферах виробництва продукції та надання послуг дасть 
змогу в регіоні повніше розв'язати економічні й соціальні проблеми даних те-
риторій, раціонально використати природні ресурси, робочу силу, науковий, 
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Таблиця 1 

Динаміка показників діяльності страховиків  
на ринку страхових послуг України, 2008-2009 рр. 

Роки 

Показники 
2008 2009 

Відхилення  

(за величи-
ною, у %) 

1 2 3 4 5 

Кількість зареєстрованих страховиків 469 450 -19 -4,05 

з них: компанії зі страхування життя 72 72 - - 

Кількість укладених договорів страхуван-
ня (млн. шт.) 

676 552,6 -123,4 -18,25

Включено до Державного реєстру  6 2 -4 -66,67

Виключено з Державного реєстру  12 6 -6 -50,00

Кількість компаній з іноземним капіталом 
(згідно поданих звітних даних) 

87 85 -2 -2,30 

Частка іноземного капіталу у статутному 
капіталі страховиків, % 

25,5 26,0 0,5 1,96 

Активи по балансу, млн. грн. 41930,541970,1 39,6 0,09 

Активи, визначені ст. 31 Закону України 
"Про страхування", млн. грн. 

23904,923690,9 -214 -0,90 

Обсяг сплачених статутних фондів, млн. 
грн. 

13206,414876,0 1669,6 12,64 

Сформовані страхові резерви, млн. грн. 10904,110141,3 -762,8 -7,00 

Валові страхові премії, млн. грн., з них: 24008,620442,1 
-

3566,5 
-14,86

від страхувальників-фізичних осіб 7630,2 5949,0 
-

1681,2 
-22,03

від перестрахувальників 6362,5 5846,5 -516 -8,11 

у т.ч. від перестрахувальників-
нерезидентів 

317,5 242,1 -75,4 -23,75

Валові страхові виплати, млн. грн., з них: 7050,7 6737,2 -313,5 -4,45 

страхувальникам-фізичним особам 3206,4 2804,0 -402,4 -12,55

перестрахувальникам 1546,3 1727,1 180,8 11,69 

у т.ч. перестрахувальникам-нерезидентам 1055,6 1049,7 -5,9 -0,56 

Рівень валових виплат, % 29,4 33,0 3,6 12,24 

Частка валових страхових премій, належ-
на першим трьом страховикам, % 

11,5 11,2 -0,3 -2,61 
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ В СИСТЕМІ УПРАВ-

ЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ  

Анотація. Розглянуто функціональну сутність аналітичної діяльності по 

відношенню до системи управління. Визначено напрями трансформації аналізу 
з метою кращого задоволення потреб менеджменту. 

Ключові слова: аналіз, система менеджменту, управління, функціональне 
призначення.  

I. Вступ.  

Сучасні ринкові умови є постійним чинником розвитку менеджменту під-
приємств що наповнює його усе новим і новим змістом у відповідності до по-
треб вирішувати завдання, які виникають через змінний характер середовища. 
Існує багато різних підходів до управління господар-ськими процесами, однак 
жоден з них не може бути втілений у життя без по-передніх детальних знань 
про внутрішні та зовнішні умови функціонування підприємства, тому беззапе-
речним є той факт, що основою для розробки варіантів управлінських рішень 
щодо поліпшення використання економічного потенціалу суб’єктів господарю-
вання виступає аналіз. 

Розвиток концепцій менеджменту зумовлює об’єктивну необхідність якіс-
ної трансформації аналізу господарських процесів з метою розуміння його як 
обслуговуючої функції управління. У такому контексті чіткіше виявляється 
взаємозв’язок аналізу з іншими, основними функціями менеджменту, такими як 
планування, організація, контроль, та ін., його вплив на їх розвиток і вдоскона-
лення. 

У науковій літературі поки що не вироблено єдиного та чіткого розуміння 
стосовно функціонального призначення аналізу. Така ситуація на нашу думку 
значною мірою зменшує роль аналітичних досліджень у практичній діяльності 
суб’єктів господарювання та негативно впливає на імідж таких навчальних ди-
сципліни як «Аналіз господарської діяльності підприємства», «Економічний 
аналіз», «Теорія економічного аналізу» та ін. [6; 5].  

Більшість авторів, які присвячують свої публікації тим чи іншим видам 
аналізу, лише побіжно зазначають, що аналіз господарських процесів має певне 
відношення до управлінської діяльності, а зосереджуються більше на меті та 
завданнях аналізу, показниках, методології проведення аналітичних досліджень 
і т. п. [7; 8].  

Такий підхід є доволі ґрунтовним, однак він розкриває більше науково-
прикладну сутність аналізу, його можливості для теорії та реального ведення 
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бізнесу. Практично недослідженими залишаються питання пов’язані із розкрит-
тям якісної сторони аналізу, особливо в контексті його функціонального при-
значення для системи управління. 

ІІ. Постановка завдання.  

Метою даної статті є обґрунтувати значення аналітичної діяльності в 
управлінському процесі на сучасному етапі економічного розвитку, визначити 
напрями трансформації аналізу з метою кращого задоволення  потреб менедж-
менту. 

ІІІ. Результати.  

Відокремлення економічного аналізу за радянських часів в самостійну ди-
сципліну позитивно вплинуло на методологію аналітичних досліджень, сприяло 
поглибленню теорії та розвитку методологічного інструментарію, що безпосе-
редньо відобразилось на рівні фахової підготовки спеціалістів-економістів. По-
зитивним наслідком цього процесу можна вважати те, що аналіз, як система на-
укових досліджень господарських явищ та процесів, носив комплексний та ці-
лісний характер, дозволяв уніфікувати процедури досліджень різних аспектів 
діяльності. Порівнюючи методологію аналізу в контексті управлінського обліку 
та методологію аналізу як самостійного напрямку економічної науки, необхідно 
зазначити, що ґрунтовність наукових досліджень при останньому варіанті відрі-
зняється більшою глибиною та методичною виваженістю [6]. 

Таке відокремлення, однак, мало і свої недоліки, які здебільшого зводи-
лись до того, що відірваність аналізу від загального управлінського процесу ча-
сто зводила його до теоретичних викладок, які на практиці не використовува-
лись. Втрата цілісного бачення етапів досягнення намічених планів та цілей 
зводила нанівець роботу аналітиків. Зазвичай результати аналізу носили теоре-
тичний характер, розглядаючи підприємство як ізольовану систему, та не узго-
джува-лись із практичними потребами менеджменту.  

Сучасний аналіз господарських процесів починає цілковито змінювати 
свою парадигму від оцінково-статистичного до пошуково-прогностичного з ви-
бором оптимальних управлінських рішень у зоні невизначеності та ризику. Ме-
тодика конкретних аналітичних досліджень наближається до життєвих потреб 
підприємства для того, щоб відповідати повсякденним запитам менедж-менту, 
бути надійним економічним інструментом управління підприємством. Останнім 
часом в Інтернеті та періодичних видання починають з’являтися публікації віт-
чизняних науковців, які наголошують на важливості врахування функцій аналі-
зу при обґрунтуванні управлінських рішень. Основною думкою цих публікацій 
виступає твердження що «критерієм трансформації економічного аналізу є за-
безпечення його функціональної ролі в обґрунтуванні та оцінках ефективності 
управлінських рішень» [6]. Так Кіндрацька Г. І., Загород-ній А. Г., Білик М. С. 
переконані, що аналіз необхідно розглядати як «надійний економічний інстру-
мент управління підприємством», «одну з загальних функцій управління еко-
номічними системами, значущість якої не зазнає впливу часу», «підсистему 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ 

Анотація. У статті досліджено динаміку основних показників розвитку 
страхового ринку України в умовах рецесії.  

Проаналізовано рейтинг страхових компаній за кількісними і якісними по-

казниками діяльності.  
Визначено основні напрямки стимулювання страхового ринку України. 

Ключові слова: страхова премія, страхове відшкодування, рівень виплат, 
рейтинг страховиків, розвиток страхового ринку. 

I. Вступ. 

Впродовж останніх років класичний страховий ринок демонстрував стабі-
льні темпи зростання – щорічно розміри страхових премій класичного страхо-
вого ринку збільшувались в середньому на 40%.  

В сьогоднішніх умовах страховий ринок України зазнає негативного впли-
ву не тільки банківської, а й економічної кризи, а також кризи фондового, ва-
лютного ринків та ринку нерухомості. 

Вагомий доробок в розвиток страхової справи та дослідження тенденцій 
розвитку вітчизняного страхового ринку внесли науковці Базилевич В.Д., Бази-
левич К.С. [1], Вовчак О.Д. [2], Осадець С.С. [3], крім того, дану проблему до-
сліджують науковці Музика О.М. [4], Клімович Т.А., Демченко Л.І., Цьома С.С. 
[5].  

II. Постановка завдання. 

З огляду на кризові явища в реальному та фінансовому секторі економіки, 
вважаємо за необхідне дати свою оцінку тенденціям розвитку вітчизняного 
страхового ринку і доповнити подальші напрями розвитку ринку страхування. 

III. Результати досліджень. 

Страховий ринок є складовою фінансового ринку. У 2009 р. частка небан-
ківських фінансово-кредитних установ на цьому ринку була невеликою – 6,5% 
(або 61,0 млрд. грн.). Проте, 68,8% (майже 42,0 млрд. грн.) належить страхови-
кам.  

Протягом 2009 р., в період спаду ВВП і рецесії економіки, частка валових 
страхових премій у відношенні до ВВП зменшилась на 0,3 в.п. і становила 2,2% 

(у 2008 році співвідношення валових страхових премій до ВВП становило 
2,5%).  
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освітянський і культурний потенціали, зберігати та оздоровлювати навколишнє 
природне середовище. При створенні кластерів необхідно орієнтувати їх у 
своєму розвитку на використання досягнень інформаційних і комунікаційних 
технологій, розвиток майстерності, підприємницької активності, інтелектуаль-
ного потенціалу та робочої сили. Кластерна та інші кооперативно-
комплементарні моделі діяльності й розвитку як виробництва, так і інших сфер 
у регіонах значно сприятимуть поліпшенню виконання програм соціально-
економічного сталого розвитку територій. 
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У науково-довідниковій літературі економічні регулятори – це економічні 
важелі, що впливають на суб’єктів господарської діяльності, економічні важелі 
– це інструменти управління економікою [5, с. 859―860], інструменти регулю-
вання – це заходи для забезпечення стабільності народного господарства краї-
ни, економічні важелі – це засоби та методи управління народним господарст-
вом, економічні методи управління – система форм і методів впливу на еконо-
мічну діяльність [6, с. 471, 478, 668].  

Тобто, у такому розумінні при змістовному розгляді наведених категорій 
перелік понять, що їх складають, з більшою чи меншою точністю повторюється 
для кожного з них.  

Одночасно у науковій літературі окреме поняття, наприклад, державний 
бюджет, з одного боку, позначається здавалось би різними категоріями: і важе-
лем, і інструментом, і регулятором економіки, а з іншого – різні за змістом 
явища, наприклад, податок, фіскальна політика, субвенції, позначаються за до-
помогою однієї категорії, наприклад, економічний інструмент.  

На наш погляд, використання подібних допоміжних категорій повинно бу-
ти більш послідовним, інакше їх застосування для позначення системних та 
структурних зв’язків національної економіки втрачає будь-який сенс. 

Повертаючись до основної цілі дослідження, вважаємо за необхідне роз-
глянути механізм державного регулювання соціально-економічного розвитку з 
урахуванням гендерної складової, який представляє собою певну сукупність 
ринкових та державних регуляторів, які у систематизованому вигляді представ-
лені на рис. 3*.  

Державне регулювання соціально-економічного розвитку з урахуванням 
ґендерної складової вимагає аналізу доцільності використання універсальних 
методів регулювання та визначення дієвих методів впровадження ґендерного 
підходу у систему загальної національної політики держави.  

Серед методів державної регуляторної політики не існує повністю ефекти-
вних чи навпаки непридатних і абсолютно неефективних. Питання у тому, щоб 
віднайти для кожного методу ті ситуації, у яких його використання є найбільш 
доцільним [4, с. 63]. 

К. Левченко, аналізуючи, методи державного регулювання у сфері ґендер-
ної політики, керується запропонованим Г. В. Щокіним [7, с. 320] їх поділом на 
адміністративні та соціально-психологічні.  

Зокрема адміністративні методи – це «засоби впливу на діяльність підпри-
ємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян з боку органів управлін-
ня шляхом прямого встановлення їх обов’язків, шляхом наказу, що спирається 
на владні повноваження і стан підпорядкування.  

Це односторонній вибір органом управління, способу вирішення завдання 
чи конкретного варіанта поведінки об’єкта управління» [8, с. 188]. 
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По-друге, державне регулювання не варто розглядати в якості менш зна-
чущого, другорядного механізму в порівнянні з ринковим, оскільки характер 
функціонування останнього в більшості випадків визначається умовами і нор-
мами взаємозв’язку, які визначені за допомогою державного регулювання. 

По-третє, навіть в умовах стійкого і поступального економічного розвитку 
є такі сфери суспільного життя, де формування найбільш раціональних і ефек-
тивних організаційних форм впливу передбачає перевагу державного регулю-
вання над ринковим [3, с. 65]. 

Як показує досвід соціально-економічного розвитку західних країн, ринко-
вий механізм регулювання протягом всієї історії людства ніколи не здійснював 
впливу на формування оптимальних ґендерних пропорцій, що передбачає со-
бою наявність рівних прав і можливостей їх реалізації для чоловіків і жінок, 
оцінка соціально-економічного положення яких як в Україні, так і в усьому сві-
ті відображає значну кількість диспропорцій, переважно не на користь остан-
ніх. Основною причиною цього є конкурентний характер ринкових відносин та 
ті рольові функції чоловіків і жінок, які з самого початку задають різну ступінь 
їх конкурентоспроможності.  

Значно нижчий рівень конкурентоспроможності жінок у ринковій боротьбі 
визначається в цілому двома основними чинниками:  

− біологічно закладеною репродуктивною функцією, виконання якої зни-
жує активність участі жінки в економічному житті;  

− сформованими у суспільстві соціокультурними установками про зна-
чення жінки та їх ролі в соціумі, які за ступенем свого впливу на конкурентосп-
роможність останньої не тільки не поступаються біологічно заданим характе-
ристикам, але й значно переважають їх. 

В умовах дії цих двох факторів ринковий механізм, що функціонує без зо-
внішнього втручання, безумовно, передбачає нерівномірний розподіл ресурсів 
на користь більш конкурентоспроможних суб’єктів. Ця особливість ринкового 
механізму пояснює необхідність втручання держави в регулювання ґендерних 
процесів та вимагає формування механізму державного регулювання ґендерних 
пропорцій у соціально-економічній сфері.  

За визначенням С. Онишко [4, с. 37] «механізм державного регулювання» 
– це сукупність регуляторів, за допомогою яких держава здійснює соціально-
економічну політику в цілому та за її окремими напрямами. Водночас, поняття 
«регулятор», яке широко використовується для позначення багатьох економіч-
них категорій, у сучасній економічній літературі тісно співіснує з такими по-
няттями як інструмент та важіль. Однак, аналізуючи їх змістовне визначення 
виникають деякі зауваження, які мають суттєве значення для системного роз-
гляду економічних категорій. Так, при їх визначенні у найбільш загальному ви-
гляді, наведені вище поняття пояснюються одне за допомогою іншого.  
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Анотація. У статті надано аналіз сукупності факторів та критеріїв 
конкурентоспроможності операторів телекомунікацій, що змінюються під 

час еволюції ринкової структури та під впливом глобальної економічної 
трансформації. Пропонується новий підхід до визначення факторів, що впли-

вають на рівень конкурентоспроможності підприємства в умовах становлен-

ня інформаційного суспільства. 

Ключові слова: фактори конкурентоспроможності, оператор телекомуні-
кацій, мінірвень, мікрорівень, мезорівень, макрорівень, мегарівень аналізу кон-
курентоспроможності підприємства. 

Постановка проблеми в загальному вигляді.  
В умовах трансформації структури ринку телекомунікаційних послуг у на-

прямку монополістичної конкуренції, яка співпала із об`єктивним процесом 
становлення інформаційного суспільства, відбувається й еволюція вимог та по-
казників оцінки конкурентоспроможності операторів телекомунікацій – необ-
хідної складової процесу управління їх діяльністю. Збільшення кількості учас-
ників ринку телекомунікаційних послуг, ускладнення взаємозв`язків між ними, 
високий рівень проникнення зв`язку, зниження доходів, що приходиться на од-
ного абонента та ін., доповнюється проблемами внутрішнього характеру веден-
ня бізнесу у сфері телекомунікацій.  

За нових умов функціонування операторів телекомунікацій менеджери по-
винні чітко знати відповіді на такі запитання:  

1) чи створений на підприємстві ефективний механізм функціонування си-
стеми управління конкурентоспроможністю?  

2) у разі невідповідності певному рівню стану системи управління конку-
рентоспроможністю, які необхідно використовувати методи, функції та прин-
ципи управління для її удосконалення ?  

3) який підхід використовувати для оцінки рівня конкурентоспроможності 
підприємства та які управлінські рішення приймати на її основі? 

Кожне із наведених питань потребує відповіді, яке має в основі певну якіс-
ну характеристику та кількісну оцінку системи управління конкурентоспромо-
жністю оператора телекомунікацій. Якісний та кількісний аналіз конкурентосп-
роможності підприємства надає можливість визначити критерії (показники) 
конкурентоспроможності, виявити та систематизувати фактори, які її форму-
ють.  
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управління підприємством» [2]. Таким чином вони підкрес-люють, що функці-
ональним призначенням аналізу є в першу чергу задоволення потреб системи 
управління підприємством. Доктор економічних наук, професор Євген Мних 
наголошує на практичній корисності аналітичних дослі-джень, яка обумовлена 
запитами сучасного менеджменту. Він говорить що виконання своєї фундамен-
тальної ролі маркетингом, менеджментом, управлінь-ським обліком, аудитом та 
ін. є немислимим без використання прийомів і методів економічного аналізу [4, 
с. 55].  

Використання аналізу як обслуговуючого інструменту на рівні управ-ління 
діяльністю підприємства відрізняється багатоплановістю і направлене на досяг-
нення динамічного набору цілей господарського розвитку. В умовах багатокри-
теріальності факторів впливу на зовнішнє і внутрішнє середовище основною 
метою аналізу є надання  повного об’єму інформації для координації управлін-
ня, для того щоб була досягнута максимальна кількість тактичних та стратегіч-
них цілей підприємства. Таким чином, основне завдання аналізу в системі 
управління підприємством полягає в інформаційній підтримці топ-
менеджменту з метою досягнення взаємозв’язку управлінських впливів на різні 
об’єкти управління, оптимізації прийняття важливих рішень. «Економічний 
аналіз виконує важливу функцію у формуванні потоку прямих та зворотніх 
зв’язків у вигляді економічної інформації: система економічної інформації, яка 
формується при проведенні аналізу, є базою для ефективних управлінських рі-
шень та оцінки рівня ефективності їх здійснення» [3, с. 15].   

Щодо інформаційної підтримки потрібно зазначити, що на сьогоднішній 
день зростає увага до якісних характеристик корисності інформації, яка об-
слуговує потреби системи менеджменту. Як було зазначено вище, основним ці-
льовим спрямуванням сучасного аналізу господарських процесів, у приклад-
ному аспекті, є аналітичне забезпечення стратегічного (перспективного) та так-
тичного (оперативного) управління, і саме інтеграція досягнення тактичних ці-
лей і реалізація стратегічної мети не лише змінює критерії оцінки, а й відносну 
цінність аналітичної діагностики та пошуку [5]. 

Для того, щоб краще зрозуміти функціональне призначення аналізу в сис-
темі менеджменту підприємства, доцільно, на нашу думку, взяти до уваги осно-
вні підходи до структуризації економічного аналізу на рівні суб’єкта господа-
рювання. Група науковців національного університету «Львівська полі-техніка» 
пропонує таку структуру аналізу, яка включає три основні підходи: елемент-
ний, функціональний і процесний [2]. Елементний підхід реалізовується для 
з’ясування причин зміни певних показників та пошуку резервів підвищення 
ефективності діяльності підприємств. Базовими об’єктами аналізу при цьому 
виступають ресурси, виробничий процес, результати. Такий підхід є традицій-
ним і вже достатньо висвітлювався в науковій літературі. 

Для нашого дослідження доцільно більш детально зупинитися на 
з’ясуванні суті функціонального та процесного підходів.  
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Функціональний підхід при здійсненні аналізу господарських процесів пе-
редбачає розгляд під-приємства як моделі середовища із сукупністю внутрішніх 
змінних параметрів, що визначають процеси його життєдіяльності.  

Таке внутрішнє середовище складається з окремих функціональних сфер, 
кожна з яких містить набір основних процесів і факторів підприємства, стан 
яких визначає його економіч-ний потенціал.  

Він докорінно відрізняється від кількісної оцінки загальної величини на-
громаджених ресурсів. 

Актуальність розроблення функціонального підходу до аналізу зумовлена 
ще й тим, що при елементному підході не завжди можна пояснити досягнутий 
підприємствами різний рівень ефективності при однакових ресурсах чи анало-
гічних виробничих процесах.  

На думку багатьох вчених внутрішнє середовище має можливо навіть бі-
льший вплив на господарську діяльність ніж стан безпосереднього чи віддале-
ного оточення підприємства [9, c. 9].  

Внутрішнє середовище можна інтерпретувати як універсальне, незалежне 
від організаційно-правової форми підприємства, яке об’єднує такі основні фун-
кціональні сфери його діяльності: матеріально-технічне постачання, маркетинг, 
виробництво, фінанси, кадри, інновації.  

Кожну з цих сфер необхідно аналізувати за основними факторами, які мо-
жуть бути джерелом як переваг, так і недоліків діяльності підприємства. Важ-
ливою є спроможність підприємства мобілізувати ресурси у кожній з цих сфер 
для досягнення сформульованих цілей, а це вже безпосередньо стосується ме-
неджменту та виконання ним своїх основних функцій. 

 У цій ситуації аналіз покликаний забезпечити можливість оцінити не лише 
«статику», а й «динаміку» діяльності підприємства. 

Процесний підхід до аналізу дозволяє зрозуміти технологію здійснення 
аналізу, реалізацію ним своєї функції. В контексті нашого дослідження вважає-
мо за потрібне наголосити, що основною функцією економічного аналізу є об-
слуговування потреб менеджменту, тобто основну функцію аналізу можна ви-
значити як обслуговуючу (див. рисунок).  

Реалізація цієї функції передбачає здійснення таких завдань: 

- оцінка та встановлення відмінностей фактично досягнутого стану від 
запланованих чи теоретично обґрунтованих значень показників; 

- формування якісної характеристики об’єкта аналізу, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків; 

- синтез результатів, обґрунтування управлінських рішень щодо пода-
льшого розвитку об’єкта аналізу. 
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лекомунікацій, які стають активними учасниками процесу становлення інфор-
маційного суспільства. 
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Згідно з  [1, с. 240], під критерієм конкуренто-спроможності слід розуміти 
якісну та (або) кількісну характеристику, що виступає основою для оцінки кон-
курентоспроможності, а під факторами конкурентоспроможності – «безпосере-
дні причини, наявність котрих необхідно та достатньо для зміни одного чи кі-
лькох критеріїв» [1, с. 242].  

Аналіз досліджень і публікацій.  

Питання щодо визначення критеріїв (показників), на основі яких  прово-
диться оцінка конкурентоспроможності та визначаються фактори, які забезпе-
чують конкурентоспроможність, отримало широку популярність у концепціях 
управління конкурентоспроможністю і знаходить свою реалізацію у практичній 
діяльності різних галузей економіки [2 – 7]. Слід констатувати той факт, що у 
спеціальній літературі з економіки та менеджменту зв`язку проблема оцінки 
критеріїв та визначення факторів конкурентоспроможності операторів та при-
йняття управлінських рішень на цій основі висвітлено не у повній мірі. У біль-
шості випадків використовується загальна методологія оцінки конкурентосп-
роможності без урахування галузевих особливостей, змін у конкурентному се-
редовищі операторів і загальної трансформації природи ринкових відносин в 
умовах становлення інформаційного суспільства. Разом з тим, необхідно від-
значити праці [8 – 12], в яких розпочато вирішення зазначених питань.  

Особливістю цих праць є те, що в них висвітлюється методичні підходи до 
аналізу конкурентоспроможності саме в галузі зв`язку з урахуванням її специ-
фіки. Інша річ – у більшості цих праць об`єктом аналізу конкурентоспроможно-
сті виступають телекомунікаційні послуги та продукція, і лише у [4, 10] прово-
диться аналіз конкурентоспроможності підприємств електрозв`язку. Разом з 
тим у цих працях не у повній мірі враховуються якісні зміни на ринку телеко-
мунікаційних послуг, що потребує продовження досліджень у даному напрям-
ку. 

При аналізі конкурентоспроможності операторів телекомунікацій  слід 
враховувати той факт, що вони є складовими міжнародних корпорацій сфери 
інформаціних та комунікаційних технологій (ІКТ). На наш погляд, традиційне 
виділення зовнішніх та внутрішніх факторів конкурентоспроможності, яке мо-
жна зустріти у [13, с. 213 – 219; 14, с. 32; та ін.], потребує перегляду в умовах 
становлення інформаційного суспільства.  

Формування цілей статті.  
Обґрунтувати підхід до визначення факторів впливу на рівень конкуренто-

спроможності операторів телекомунікацій у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу.  

Для аналізу конкурентоспроможності корпорації як домінуючої форми ор-
ганізації бізнесу у сучасних умовах необхідний комплексний підхід, що врахо-
вує нові вимоги ринку, технічні і соціальні зміни у розвитку системи виробни-
чих відносин.  
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Перший – це механізм ринкового «саморегулювання», що діє на основі 
взаємодії попиту і пропозиції, а також, конкуренції між різноманітними 
суб’єктами ринкових відносин.  

Другий –державного регулювання, що передбачає цілеспрямований вплив 
на різні сфери діяльності суб’єктів ринкових відносин для досягнення певних 
цілей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка. Розроблено автором  

 

Рис. 2 Модель соціально-економічної системи з урахуванням ґендерної 
складової 

 

Досвід зарубіжних країн, в яких обидва вказаних механізми достатньо дав-
но і досить успішно функціонують показує, що основна роль в регулюванні со-
ціально-економічного розвитку суспільства належить механізму ринкового са-
морегулювання, а основними завданнями державного регулювання є встанов-
лення правил взаємовідносин ринкових суб’єктів.  

Тому, здійснюючи оцінку співвідношення елементів ринкового та держав-
ного регулювання, слід розглянути три важливі особливості двоякої системи 
регулювання. 

По-перше, ринковий механізм переважає над державним за ступенем охо-
плення та масштабністю впливу на економічну систему тільки в умовах норма-
льного, поступального розвитку. У періоди кризи та зниження ефективності 
ринкових регуляторів роль державного регулювання у значній мірі збільшуєть-
ся і може, у деяких випадках, переважати над ринковим. 
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виток, існують такі, які по суті не є чисто економічними (вартісними). Одним з 
таких чинників, який не є чисто економічним, проте здатен прискорити соціа-
льно-економічне зростання, є ґендерний.  

Так, дослідження Світового банку [1], дозволяють прийти до висновку, що 
нерівноправне ставлення до різних ґендерних груп є несправедливим та неефе-
ктивним, оскільки відсутність розвитку раціональних ґендерних пропорцій 
призводять до зниження рівня життя населення, зниження ефективності функ-
ціонування економіки та погіршення показників економічного розвитку.  

Недостатній обсяг людського капіталу і низький рівень віддачі від його 
використання обмежують потенційні можливості жінок сприяти економічному 
розвитку держави, що призводить до зростання витрат всього суспільства.  

Зазначене обумовлює важливість формування оптимальних ґендерних 
пропорцій у суспільстві, що не лише відповідає вимогам загальнолюдської 
справедливості, а й сприяє прискоренню темпів економічного зростання 
(рис.1*). 

 
*Примітка. Розроблено автором за матеріалами [2, с. 21]. 

Рис. 1 Прискорення економічного зростання під впливом ґендерного чин-

ника 

Разом з тим, ґендерна складова є елементом соціально-економічної систе-
ми (рис. 2*), оскільки суспільство неможливо уявити без виділення двох вели-
ких соціально-демографічних (ґендерних) груп – чоловіків і жінок – між якими 
існують певні відносини, які, у сучасному світі, прийнято називати ґендерними. 
Вони проявляються у виконанні відповідних соціальних ролей, зайнятості в рі-
зних сферах суспільного виробництва, отримання певної частки суспільного 
багатства, наявності власних інтересів тощо.  

Зазначимо, що ефективне функціонування соціально-економічної системи 
передбачає певне впорядкування її процесів, які регулюються в умовах ринко-
вої економіки двома механізмами.  
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У діловому середовищі слід виділяти ті корпорації, які вже здійснюють 
свою діяльність на новій матеріальній основі, змінюють цілі, організаційну 
структуру, відносини із споживачами, вибирають інноваційний тип розвитку, 
створюють соціально-відповідальний бізнес, виступають активними учасника-
ми ділових відносин, що функціонують на базі нових ІКТ у глобальному масш-
табі, застосовують різноманітні моделі управління та ін. За таких умов, з одного 
боку, розширюється спектр факторів, які потенційно можуть формувати конку-
рентні переваги корпорацій, а з іншого, ускладнюється процес переходу потен-
ційних факторів (складових) конкурентоспроможності у реальні конкурентні 
переваги. Отже, виникає необхідність систематизації факторів конкурентосп-
роможності операторів телекомунікацій, на які суттєво впливають зазначені 
зміни. 

Перш ніж надати системне уявлення факторів конкурентоспроможності 
підприємства, зазначимо, що ті або інші аспекти даного питання розглянуті різ-
ними авторами у залежності від досліджуваних ними об`єктів. Традиційно ви-
діляють мінірівень (товарний рівень), мікрорівень (рівень організації), мезорі-
вень (рівень галузі, регіону) та макрорівень конкурентоспроможності (рівень 
країни) [15]. З позицій відповідного рівня і проводиться аналіз конкурентосп-
роможності конкретного об'єкту.  

При цьому передбачається, наприклад, що передумовою конкурентоспро-
можності підприємств є їх здатність виробляти конкурентоспроможний товар 
(послугу) [13, с. 184], або що, оцінюючи конкурентоспроможність підприємст-
ва, необхідно пов'язувати ключові її складові з результативністю їх прояву у зо-
внішньому середовищі [14, с. 31].  

Цей підхід, можна охарактеризувати як лінійний – тобто проводиться ана-
ліз конкурентоспроможності окремого певного об`єкту з урахуванням того, що 
конкурентоспроможність даного об`єкту залежить від конкурентоспро-
можності іншого об`єкту аналізу, який пов`язаний із першим певним чином.  

У розглянутому випадку взаємозв`язок між об`єктами аналізу конкуренто-
спроможності здійснюється на основі принципу детермінізму.  

Інший підхід, який базується на принципі «ієрархічності», зустрічаємо у 
монографії [12]. Автори, досліджуючи проблему визначення факторів, що 
впливають на рівень конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг, 
приходять до висновку про те, що «вони складають певну ієрархічну структуру, 
яка включає множину факторів безпосереднього та опосередкованого впливу» 
[12, с. 91].  

Оскільки об`єктом аналізу конкурентоспроможності у зазначеному дослі-
дженні виступають телекомунікаційні послуги (мінірівень), то система факто-
рів, які так чи інакше впливають на рівень їх конкурентоспроможності, пред-
ставлена наступними трьома рівнями: 

- фактори зовнішнього середовища, які визначають потенціал країни, де 
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– мікрорівень: ринкова влада за обсягом продажів та (або) доходів; лояль-
ність абонентів до бренду; споживча ціна послуги; наявність комплементорів; 
участь у державно-приватному партнерстві у процесі надання соціально значу-
щих послуг; 

– мезорівень: рентабельність, рівень інноваційності; ефективність виду ді-
яльності (за видом зв`язку); рівень екологічності; 

– макрорівень: рівень інфляції, рівень процентної ставки; рівень інвести-
ційної привабливості; 

– мегарівень: рівень транснаціональності (закордонні активи, закордонний 
персонал, закордонний обсяг продажу послуг у загальному обсягу продажу у 
відсотках); ринкова капіталізація; вартість міжнародного бренду тощо. 

Зазначені фактори, що впливають на рівень конкурентоспроможності опе-
ратора телекомунікацій знаходяться у тісному взаємозв`язку та впливають один 
на одного певній  мірі.  

Наприклад, зміна такого показника як ARPU, що розглядається на мінірів-
ні аналізу конкурентоспроможності оператора телекомунікацій, впливає на ри-
нкові позиції оператора (мікрорівень), на конкурентоспроможність даного виду 
діяльності оператора (мезорівень), на ступінь інвестиційної привабливості се-
редовища, в якому функціонує оператор (макрорівень) та на його позиції у 
складі міжнародних корпорацій (мегарівень).  

Відповідно, на зміну такого показника як ARPU впливають фактори, які 
можна представити у наступному логічному ланцюжку: світові тенденції лібе-
ралізації ринку телекомунікаційних послуг (мегарівень) → дії антимонопольно-
го законодавства та сприяння конкуренції на ринку (макрорівень) → поява но-
вих альтернативних видів зв`язку (сфер діяльності операторів телекомунікацій) 
(мезорівень) → посилення конкуренції та пенетрації ринку телекомунікаційних 
послуг (мікрорівень) → сукупність факторів конкурентоспроможності телеко-
мунікаційних послуг та умов їх виробництва (мінірівень). 

Таким чином, система факторів «5М», що впливають на рівень конкурен-
тоспроможності операторів телекомунікацій є багатогранною.  

Можна констатувати той факт, що підхід до аналізу рівня конкурентосп-
роможності еволюціонує у наступному напрямку: «лінійність» → «ієрархіч-
ність» → «багатогранність».  

Висновки та перспективи подальших досліджень.  

Множинність взаємозв`язків всієї сукупності факторів та критеріїв, які 
впливають на рівень конкурентоспроможності сучасного підприємства, є вже 
реальністю, а тому виникає необхідність застосування нових підходів в управ-
лінні діяльністю підприємства.  

Так, система «5М», що запропонована у нашому дослідженні, потребує 
модифікації існуючих методів аналізу конкурентоспроможністю операторів те-
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Рисунок. Аналіз в системі управління підприємством 

Джерело: власна розробка 
 

Основні фундаментальні позиції щодо функціональної сутності аналізу по 
відношенню до системи управління можна сформулювати наступним чином:  

• аналіз надає супровідну підтримку менеджменту в процесі здійснен-
ня управління господарською діяльністю підприємства, зорієнтова-
ного на досягнення поставлених цілей;  

• аналіз впливає на прозорість прийняття управлінських рішень що 
сприяє підвищенню реалізації вироблених стратегічних планів та 
програм;  

• координує окремі цілі в межах єдиної системи управління підприєм-
ством;  

• розвиває та підтримує систему управління господарською діяльніс-
тю;  

• виступає як фактор корегування діяльності менеджерів на шляху до-
сягнення цілей організації. 

IV. Висновки.  

Викладені в нашому дослідженні думки дозволяють стверджувати, що роз-
виток економічного аналізу знаходився і продовжує знаходитись під впливом 
теорії та практики управління.  

Подальша еволюція аналізу повинна обов’язково враховувати ті пріорите-
ти, які складаються у менеджменті.  

Лише за умови чіткого розуміння функціонального призначення аналітич-
ної роботи в господарській діяльності підприємства буде зростати потреба в 
аналізі, удосконалюватись його методологія та методика проведення дослі-
джень. 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Основні функції 

планування організація контрольмотиваціякоординація 
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тоспроможність країни, де функціонує оператор телекомунікацій; мегарівень: 
конкурентоспроможність міжнародної корпорації, до складу якої входить даний 
оператор телекомунікацій. 

 

Рис. 1. – Система факторів, що впливають на рівень конкурентоспроможності 
підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства 

 

До складу показників, що безпосередньо та опосередковано впливають на 
рівень конкурентоспроможності оператора телекомунікацій, відносяться такі: 

– мінірівень: активи, чисельність персоналу, обсяг продажів, доходи, 
ARPU, продуктивність праці, техніко-технологічна характеристика послуги, 
якість обслуговування, новизна послуги, наявність додаткових послуг; 
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функціонує підприємство (опосередкований вплив) – розвиток конкурентного 
середовища в економіці країни, науково-технічний потенціал, рівень розвитку 
інформаційних технологій, стан фінансової системи, зовнішньоекономічна 
стратегія країни, геополітичний стан країни та розвиток інфраструктури, витра-
ти на виробництво промислової продукції та продуктивність праці, інвестицій-
ний клімат, податкова політика та система митного регулювання; 

- внутрішні фактори, які визначають потенціал підприємства, що надає те-
лекомунікаційні послуги (опосередкований вплив) – виробничий, фінансовий, 
комунікаційний, інноваційний, маркетинговий, управлінський, кадровий поте-
нціали; 

- фактори конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг (безпосе-
редній вплив) – технічний рівень виробництва, обсяг виробництва, рівень про-
дуктивності праці, рівень використання виробничих фондів, рівень витрат на 
виробництво, лояльність абонентів, рівень диверсифікації послуг. 

При аналізі конкурентоспроможності іншого об`єкту (наприклад, як у на-
шому випадку, оператору телекомунікацій) окремі характеристики можуть яв-
ляти собою не фактор, а критерій конкурентоспроможності.  

Так, справедливо відмічають автори [12, с. 88], що «наприклад, інновацій-
ний потенціал підприємства з точки зору оцінки конкурентоспроможності під-
приємства є критерієм конкурентоспроможності, а з точки зору оцінки конку-
рентоспро-можності продукції або послуги – факторами конкурентоспромож-
ності». 

 Однак ієрархічний підхід не дозволяє у повній мірі визначити всю сукуп-
ність факторів впливу на рівень конкурентоспроможності сучасного підприємс-
тва. Аналізуючи фактори конкурентоспроможності оператору телекомунікацій 
в умовах становлення інформаційного суспільства слід враховувати множину 
зв`язків між ними.  

У зв’язку з цим, підхід до аналізу факторів конкурентоспроможності опе-
ратору телекомунікацій, який засновано на принципі «ієрархічності» слід не 
тільки доповнити «рівнями», але й розширити зміст взаємозв`язків між ними. 

 У результаті дослідження було з`ясовано, що новий підхід до аналізу фак-
торів, які впливають на рівень конкурентоспроможності  підприємств сучасно-
го типу, базується на використанні індуктивного методу – шляхом аналізу фак-
торів конкурентоспроможності на мінірівні, мікрорівні, мезорівні, макрорівні та 
мегарівні («5М») (рис. 1).  

Для оператора телекомунікацій, що є центральним об`єктом аналізу кон-
курентоспроможності даного дослідження, система факторів визначається на 
таких рівнях: мінірівень: конкурентоспроможність послуг, що надаються опера-
тором телекомунікацій; мікрорівень: конкурентоспроможність оператора теле-
комунікацій на ринку даної послуги; мезорівень: конкурентоспроможність виду 
діяльності, якою займається оператор телекомунікацій; макрорівень: конкурен-
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ГАРМОНІЗАЦІЇ  
ҐЕНДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ 

У статті висвітлено теоретичні засади державного регулювання соціа-

льно-економічного розвитку в контексті існуючих ґендерних диспропорцій. Ви-

значено сутність та структуру економічного механізму державного регулю-

вання соціально-економічного розвитку з урахуванням ґендерної складової. 
Постановка проблеми.  

Негативні тенденції, які на сьогодні мають місце в економіці України, по-
силюються наявністю ґендерних диспропорцій, які певною мірою призводять 
до зниження продуктивності праці, рівня рентабельності, а отже – ефективності 
функціонування економіки. Гальмуючи процес накопичення людського капіта-
лу у домогосподарствах та на ринку праці, ґендерні диспропорції знижують 
здатність економіки до зростання. З огляду на це, зазначені проблеми потребу-
ють нагального вирішення, зокрема, шляхом формування ефективного еконо-
мічного механізму державного регулювання ґендерних процесів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  

Дана проблематика розглядалася у роботах вітчизняних учених 
В. Близнюк, Е. Лібанової, Л. Лобанової, О. Макарової, В. Новікова, М. Соколик 
та ін. Окремі методи державного впливу на ґендерні процеси в Україні розгля-
нуто у працях Н. Грицяк, Г. Герасименко, О. Кулачек, А. Комарової, та ін. Не-
зважаючи на значну увагу до цієї проблематики, теоретичне обґрунтування та 
комплексне застосування наукових підходів та методів державного впливу на 
існуючі ґендерні диспропорції до цього часу не було відображено у жодній з 
праць.  

Формулювання цілі статті.  
З огляду на зазначене вище доцільним є висвітлення теоретичних засад 

державного регулювання соціально-економічного розвитку в контексті існую-
чих ґендерних диспропорцій, а також визначення сутності та структури механі-
зму державного регулювання соціально-економічного розвитку з урахуванням 
ґендерної складової. 

Виклад основного матеріалу.  

Стійкий соціально-економічний розвиток країни можливий за умови мак-
роекономічної збалансованості, виваженості економічних заходів та передбачу-
ваності результатів економічних дій суб’єктів ринкового господарства. Разом з 
тим, серед важливих цінностей, які забезпечують позитивний суспільний роз-
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