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РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ: 

УКРАЇНА – ЄС 

Бельдій А.М. 

Левчук М.С. 

Студентки Факультету облік та аудит 

Науковий керівник: Асистент кафедри економіки 

Паламаренко Я.В. 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

Процес інтеграції України до глобального ринку триває вже майже 

двадцять років з самих часів створення Української держави в 1991 р. На 

сьогодні європейська інтеграція України визнана головним стратегічним 

вектором зовнішньоекономічної політики: курс на Європу був остаточно 

визначений урядом України в 2014 р., і на даний час він не має альтернатив. 

Найвагомішим кроком на шляху інтеграції нашої країни до Європейського 

Союзу є підписання 27 червня 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, яка визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на 

принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і є стратегічним 

орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні [3, с. 185].  

У теперішній час відносини між Україною та ЄС трансформуються в 

новий формат, який спрямований на створення поглибленої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі (ЗВТ) Україна – ЄС і поступову інтеграцію України до 

внутрішнього ринку Євросоюзу. Враховуючи те що з 1-го січня 2016 року ця 

угода набуває чинності, кожному економічному суб’єкту українського 

суспільства необхідно розуміти, які саме переваги будуть отримані та які 

проблеми необхідно вирішувати в умовах реалізації Угоди про поглиблену та 

всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ЗВТ+), яка є невід’ємною частиною Угоди 

про асоціацію з ЄС [2, с. 12]. 

У свою чергу поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (ПВЗВТ) 
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є частиною Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та 

однією з найамбітніших двосторонніх угод, які укладав будь-коли Євросоюз. 

ПВЗВТ надасть Україні можливості для модернізації її торговельних відносин 

та економічного розвитку. При цьому інструментами для цього є відкриття 

ринків шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного 

доступу в рамках квот, а також масштабна гармонізація українських законів, 

норм та стандартів з тими, що діють у ЄС у різних прямо або опосередковано 

пов’язаних із торгівлею секторах. Це створить умови для гармонізації 

стандартів України та ЄС у ключових галузях. Положення щодо поглибленої та 

всеохоплюючої зони вільної торгівлі виписані у 15 главах, 25 додатках та 2 

протоколах. 

Відтак зона вільної торгівлі являє собою угоду між країнами про 

усунення будь-яких тарифів та кількісних обмежень. Водночас, кожна країна-

учасниця угоди, зберігає свої власні тарифи та інші засоби регулювання щодо 

до третіх країн. При цьому основою даної угоди є правила походження 

товару. Ці правила запобігають спотворенню торгівлі. Тобто вони виключають 

імпорт з третіх країн на митну територію країни А (яка має відносно нижчий 

тариф, ніж партнер – країна В) для того, щоб реекспортувати товари в країну 

В [4, с. 31]. 

Варто зазначити, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС однозначно треба розглядати як визначну подію у стосунках сторін. Однак 

якщо для Євросоюзу Угода про асоціацію означає успіх політики «Східного 

партнерства» та вихід на новий ринок європейських товарів, то для України 

Угода є вибором стратегічного напрямку структурної трансформації країни, а 

також формування та розвитку конкурентоспроможної економіки в системі 

сучасних міжнародних відносин. Варто наголосити на тому, що зміни вже 

почались. Це повинно було статися ще влітку 2014 року. Тому вважаємо, що 

основні перспективи Угоди про ПВЗВТ, поряд з економічними та соціальними 

здобутками, – це максимально ефективна співпраця Уряду та бізнесу, причому 

обов’язково на паритетній основі, оскільки зараз про основні кроки Уряду 

підприємці дізнаються через європейські бізнес-асоціації, а не напряму від 

урядових установ [2, с. 13]. 
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Зокрема, до моменту вступу ПВЗВТ в дію ЄС фактично забезпечив 

дійсно сприятливі умови для ключових галузей української економіки з 

високим експортним потенціалом на ринках країн ЄС. Однак навіть 

незважаючи на такі сприятливі умови, динаміка зовнішньої торгівлі між ЄС і 

Україною в період з липня по вересень 2014 р. (перший квартал після початку 

лібералізації торгівлі для України), в першому півріччі 2015 р. та в 2016 р. була 

негативною (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динаміка торгівлі товарами між Україною та ЄС в 2014-2016 рр.* 

*Джерело:[3, с. 188-189]. Сформовано авторами на основі[3, с. 188-

189].   

Проведений аналіз показав, що у серпні 2017 року Рада ЄС ухвалила 

низку преференцій на 3 роки. Преференції включають у себе тимчасові 

(на 3 роки) додаткові річні імпортні квоти за нульовим тарифом на наступні 

сільськогосподарські продукти: природний мед - 2,5 тис. т; оброблені томати -

 3 тис. т, виноградний сік - 500 т; овес - 4 тис. т; пшениця та борошно – 65 тис. 

т; кукурудза та борошно з неї -  650 тис. т; ячмінь та борошно з нього - 350 тис. 

т; ячмінна крупа – 7,8 тис. т. У свою чергу з 1 жовтня 2017 року додаткові 

квоти почали діяти вже на 5 позицій українських агротоварів із цього списку: 

мед, виноградний сік, ячмінне борошно, обробленні томати, овес. Квоти на 

пшеницю, кукурудзу та ячмінну крупу почали діяти з 1 січня 2018 року [1]. 

Таким чином, подальші дослідження повинні бути спрямовані на 

обґрунтування та запровадження дієвих механізмів і інструментів паритетного 

https://agropolit.com/news/5539-timchasovi-torgovi-preferentsiyi-dlya-ukrayini-nabudut-chinnosti-u-veresni
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державно-приватного партнерства з метою адекватного узгодженого 

реагування на поточні й майбутні регіональні проблеми в процесі імплементації 

Угоди.  

Література: 
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Страхування - це найбільш доступний спосіб забезпечення подібних 

гарантій, воно здатне стимулювати ріст заощаджень населення, відшкодувати 

втрати в доходах у зв'язку з втратою здоров'я або смерті члена родини, 

організувати надання медичної допомоги у випадку захворювання [1, с.80]. 

Страхування життя є найважливішою складовою соціальної системи 

країн з ринковою економікою. Це дозволяє забезпечувати фізичним та 

юридичним особам стійкі гарантії захисту їх економічних інтересів у здійсненні 

господарської діяльності та збереженні установленого рівня добробуту.  

Страхування життя належить до особистого страхування. Підгалузями 

особистого страхування є медичне страхування, страхування від нещасних 

випадків та страхування життя. 

На сьогодні в Україні налічуються 3 основні види страхування життя: 

 ризикове страхування життя (страхування на випадок смерті, 

страхування від нещасних випадків, захворювань та інвалідності); 

 змішане страхування життя (нагромаджувальне страхування з 

метою забезпечення певного капіталу до певної дати або події, наприклад, для 

придбання будинку, весілля тощо); 

 пенсійне страхування (нагромаджувальне страхування для 

забезпечення допоміжного порядкового доходу після виходу на пенсію або 

досягнення певного віку). 

Страхування життя є одним з найважливіших інститутів соціального 

захисту населення, а також можливістю вкладення коштів в економіку держави. 

Досить довга економічна криза в Україні спонукала різке зниження рівня 

життя деяких прошарків населення. Більшість громадян нашої країни не 

можуть виділити кошти аби споживати послуги страхових компаній, що 

спеціалізуються на страхуванні життя.  

Згідно державного реєстру фінансових організацій України, у 2017 році 

закрито 6 страхових компаній, що спеціалізуються на страхуванні життя, 

сказано в публічному звіті діяльності Національної комісії, що займається 

контролем у сфері ринку фінансових послуг. 
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Крім того, станом на 31 грудня 2017 року в Україні зареєстровано 294 

страхові компанії, з них 33 спеціалізується на страхуванні життя. [3] 

Таблиця 1 

Рейтинг страхових компаній України, що спеціалізуються  

на страхуванні життя в 2017 р.  

№ Страхова компанія 
Премії, 

тис. грн. 

Виплати, 

тис. грн. 

Рівень 

виплат, % 

1 MetLife  530 197,0 68 030,0 12,83 

2 УНІКА ЖИТТЯ 326 697,0 16 962,0 5,19 

3 ТАС 322 188,0 74 887,0 23,24 

4 
PZU УКРАЇНА 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
210 013,0 71 702,0 34,14 

5 АСКА-Життя 173 624,0 22 251,0 12,82 

6 
АХА СТРАХУВАННЯ 

ЖИТТЯ 
44 471,0 610,0 1,37 

7 
КНЯЖА ЛАЙФ ВІЄНА 

ІНШУРАНС ГРУП 
42 535,0 5 251,0 12,35 

8 ІНГО УКРАЇНА ЖИТТЯ 23 635,0 8 620,0 36,47 

9 КД-ЖИТТЯ 19 228,0 1 199,0 6,24 

 

Ліга страхових організацій України підвела підсумки роботи лайфових 

компаній – учасників проекту «Відкрите страхування» за 2017 рік. Дані за 2017 

рік на добровільній основі надали лайфові компанії «КД Життя», «МетЛайф», 

«АСКА-Життя», «ПЗУ Україна Страхування Життя». 

Згідно з підсумками, ці компанії за минулий рік зібрали 1,4 млрд. грн. 

страхових премій. Загальний обсяг страхових резервів за 2017 рік зменшився на 

31,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склав 2,6 млрд. грн. 

Розмір страхових виплат дорівнював 217,2 млн. грн. 

За договорами страхування по досягненню застрахованими пенсійного 

віку спостерігалося зменшення обсягу премій на 68,4%, (3 млн. грн.), за іншими 

договорами накопичувального страхування – зростання на 0,12% (875,7 млн. 

грн.). За договорами страхування життя виключно на випадок смерті 

надходження страхових премій збільшились порівняно з минулим роком на 

3,3% (84,5 млн. грн.). За іншими договорами страхування життя спостерігалося 

https://maanimo.com/insurer/strahovaya-kompaniya-alico-aig-life
https://maanimo.com/insurer/strahovaya-kompaniya-tas
https://maanimo.com/insurer/strahovaya-kompaniya-aska-jizn
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збільшення страхових платежів за підсумками 2017 року в порівнянні з 2016 

роком на 7,1% (413,4 млн. грн.). [2] 

Страховий ринок сьогодення в Україні знаходиться під впливом 

різноманітних негативних факторів, що стримують його розвиток в країні. До  

них відносяться: нестабільна політична ситуація в державі, високий рівень 

інфляції та девальвація національної валюти, також відсутність вільних 

грошових коштів у фізичних та юридичних осіб, і загалом недовіра громадян до 

страхових послуг. Останнє пояснюється негативним досвідом населення у 

сфері страхування в пострадянські часи, коли страховий ринок України 

переживав крах державного соціального страхового забезпечення (розпад 

радянського Держстраху),  банкротство багатьох підприємств та гіперінфляцію, 

через яку громадяни України втратили свої заощаджені кошти.  

Необхідним елементом для розвитку страхового ринку в Україні також є 

рівень добробуту населення.  

Але, не дивлячись на відсутність стабільності та, зокрема, воєнні дії, 

страхування активно процвітає на теренах нашої держави та має позитивні 

тенденції до зростання.  

Отже, розвиток страхового ринку в Україні залежить від стану економіки 

загалом, від положень нормативно-правової бази у сфері страхування, що 

мають відповідати рівню країн з ринковою економікою, та від покращення 

соціальної культури населення, що дасть змогу страховикам розширити коло 

страхувальників. Як вважають зарубіжні експерти, ринок України має великий 

потенціал та потребує подальшого розвитку сфери страхування життя, що 

можливо лише за підтримки державою страхових компаній. 

Література: 

1. Тарасова Н.О. Соціальний і економічний ефект страхування життя / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15055/48-

Tarasova.pdf?sequence=1  

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15055/48-Tarasova.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/15055/48-Tarasova.pdf?sequence=1
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2. Интервью, репортажи и аналитика политических событий и новостей 

Украины / [Електронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ukraine.web2ua.com/jak-pracjuvali-kompaniji-zi-strahuvannja-zhittja-u-2017-

roci-8003/  

3. Новини світу фінансів / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://news.finance.ua/ua/news/-/422519/strahovyj-rynok-ukrayiny-v-2017-r-

pokynuly-20-kompanij  

____________________________________________________________________ 

УДК 368                                                                                           Економічні науки 

 

РОЗВИТОК ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

Пономарьова О.Б. 

Старший викладач кафедри фінансів суб’єктів  

господарювання та страхування   

Борисова Ю.С. 

студентка фінансового факультету 

Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на  

 основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови  

 і  порядок  здійснення  добровільного  медичного страхування   визначаються  

 правилами  страхування, що встановлюються страховиком 

самостійно.  Конкретні умови добровільного медичного страхування 

визначаються  при  укладенні  договору  страхування відповідно до 

законодавства [1]. 

Медичне страхування є відносно новою послугою страхових компаній 

України, тому актуальність даної теми полягає у дослідженні розвитку і 

перспектив добровільного медичного страхування, в період загострення 

питання охорони здоров’я в країні.  

Проаналізуємо розвиток добровільного медичного страхування в 

Україні. За 9 місяців 2017 чисті страхові виплати по медичному страхуванню 

http://ukraine.web2ua.com/jak-pracjuvali-kompaniji-zi-strahuvannja-zhittja-u-2017-roci-8003/
http://ukraine.web2ua.com/jak-pracjuvali-kompaniji-zi-strahuvannja-zhittja-u-2017-roci-8003/
https://news.finance.ua/ua/news/-/422519/strahovyj-rynok-ukrayiny-v-2017-r-pokynuly-20-kompanij
https://news.finance.ua/ua/news/-/422519/strahovyj-rynok-ukrayiny-v-2017-r-pokynuly-20-kompanij
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становлять 1 196,5 млн. грн. Темпи приросту за 9 місяців 2017 та 9 місяців 2016 

дорівнює 26,3 %.  Чисті страхові премії становлять за 9 місяців 2017 року 2 

025,5 млн. грн. Темп приросту страхових премій по медичному страхуванню за 

9 місяців 2017 та 9 місяців 2016 дорівнює 15,2 % [2]. Динаміку страхових 

премій та страхових виплат наведено на рис.1. 

 

Рис.1 Динаміка страхових премій та страхових виплат з добровільного 

медичного страхування на страховому ринку України 

Таким чином, можна зробити такий висновок, що добровільне медичне 

страхування в Україні охоплює невелику кількість населення країни, але має 

тенденцію до збільшення кількості укладених договорів. 

Доцільно акцентувати увагу на рейтингу страхових компаній, 

які пропонують  договори  добровільного  медичного страхування  на  страхово

му ринку України. 

 Таблиця 1 

Рейтинг страхових компаній України за 9 місяців 2017 року по 

добровільному медичному страхуванню 

№ Страхова компанія Премії тис. грн 
Виплати тис. 

грн 

Рівень виплати у 

% 

1 Провідна 305 182 156 209 51,19 

2 Нефтегазстрах 187 459 135 479 72,27 

3 Уніка 165 136 106 092 64,25 

4 АХА Страхування 162 869 95 157 58,48 

5 PZU Україна 112 032 47 433 42,34 

6 Альфа Страхування 97 819 63 901 65,33 

7 Країна 95 976 62 418 65,03 

8 Інго Україна 91 690 63 997 69,80 
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Одна з проблем, що стримують розвиток ДМС є брак медичних закладів з 

високим показником якості пропонованих медичних послуг. Кваліфіковані 

кадри частіше зустрічаються в приватних лікарнях, а з цього виходить, що 

страховим компаніям краще заключати договір з ними, щоб пропонувати своїм 

клієнтам найвигідніші умови добровільного медичного страхування. Наступна 

проблема – це фінансово-економічна криза, що призвела до інфляції та 

підвищення рівня цін  на медичні препарати. Також не слід забувати про 

невдосконаленість реформ, що стосуються охорони здоров’я українців. 

Головною необхідністю залишається підвищення ефективності функціонування 

ринку медичного страхування.   

Отже, стан добровільного медичного страхування України залежить від 

самих українців. У зв’язку із збільшенням цін на медичні послуги та ліки 

популярність договорів ДМС зросла, але розвиток медичного страхування 

країни гальмуються недостатністю висококваліфікованих кадрів, недостатністю 

фінансового забезпечення медичних установ, низький рівень довіри до 

страхових компаній, не вдосконалення нормативно-правової бази. Розвиток 

системи ДМС не може базуватися тільки на пропозиціях страхових компаній, 

втручання держави буде мати вагомий крок до покращення стану 

добровільного медичного страхування. 

Література: 

1. Верховна Рада України [Електронний ресурс] –

 Режим доступу: www.rada.gov.ua 

2. Фориншурер интернет-журнал о страховании. – [Електронний ресурс] 

– Режим доступу : https://forinsurer.com/stat 

____________________________________________________________________ 

УДК 314(477.82)        Економічні науки  

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

Бурик Ю. Р., 

студент 2 курсу факультету економіки та управління  

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

http://www.rada.gov.ua/
https://forinsurer.com/stat
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м. Луцьк, Україна 

Бегун С. І., 

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

м. Луцьк, Україна 

Демографічний чинник є важливим у соціальному та економічному 

зростанні регіону та впливає на рівень трудової активності населення. 

Демографічна ситуація формується залежно від рівня народжуваності, 

смертності та міграції населення. Волинська область за площею займає 20 місце 

серед областей України, за щільністю населення (51,68 осіб на один квадратний 

кілометр) – 18 місце. Станом на 1 січня 2017 р. чисельність наявного населення 

Волинської області становила 1040954 осіб., що складає 2,4 % від загальної 

чисельності України [1].  

Метою даного дослідження є відшукання шляхів покращення 

демографічної ситуації регіону враховуючи його специфіку. 

Проблемами демографічного чинника в розвитку регіону займалися 

дослідники та вчені, серед основних з них варто виділити Є. Т. Лібанову, О. М. 

Грішнову, М. І. Долішного, О. А. Богуцького. В основному, розгляд окресленої 

теми проблематики мав узагальнений характер, без урахувань специфіки 

самого регіону. Тому неабиякої гостроти уваги набуває розгляд причин 

демографічного стану саме Волинської області [3]. 

У 2016 р. на Волині народилося 13033 дітей, що на 957 (7,4%) малюків 

менше ніж у 2007 р. Рівень народжуваності у Волинській області 2016 р. 

становив 12,5 живонароджених на 1000 жителів, що у свою чергу на 1 

промільний пункт менше ніж у 2007 р. Порівнюючи з Україною 

народжуваність в 2016 р. у Волинській області була більшою на 21,4 %, та на 11 

відсоткових пункти (51,4%) менша порівнюючи з 2007 р. З вище наведених 

показників можна побачити, що рівень народжуваності на Волині за останнє 

десятиліття, все ще залишається більшим ніж середній рівень по Україні, 

демонструючи чи не найкращу ситуацію серед інших областей держави, проте 
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в межах області він зменшується з кожним роком, що негативно впливає на 

природний приріст місцевості [2]. 

У 2016 р. в області померло 13492 осіб, що на 1979 осіб (14,6%) менше 

ніж у 2007 р. Рівень смертності області 2016 р. становив 13 померлих на 1000 

жителів та був більшим на 14,6 % ніж у 2007 р. Відносно України даний 

показник у Волинській області в 2016 р. був меншим на 11,6 % та на 0,8 

відсоткових пункти (7%) ніж у 2007 р. З 2007 р. по 2016 р. смертність у області 

має тенденцію до зниження та у середньому скорочується на 0,19 проміле з 

кожним роком, що позитивно відбивається у інших демографічних показниках 

області [2,3].  

Основними ознаками демографічна ситуація на Волині, так як і в державі 

вцілому є несприятливі зміни не лише у кількості, а й у здоров’ї населення. 

Основними причинами смертності є серцево-судинні захворювання (68%) і рак 

(11,8%), переважно через радіоактивне та техногенне забруднення атмосфери, 

ґрунтів і водойм, що у свою чергу спричиняє мутантні ушкодження генів. 

Також дану ситуацію ускладнюють неякісне медичне обслуговування та 

низький рівень життя [2, 3]. 

Міграційний рух населення – це просторове переміщення населення 

внаслідок економічних, політичних, релігійних та інших причин. У 2017 р. 

кількість прибулих до Волинської області становила 8673 осіб, кількість 

вибулих 9496 осіб, тобто утворилося негативне сальдо міграції, яке зменшило 

чисельність населення на 823 особи. У 2007 р. вище наведений показник був 

також негативним та становив 111 чол. [1]. 

Серед причин руху населення на Волині є пошуки нового більш вигідного 

місця роботи, особисті обставини, відвідування родичів із-за кордону. З кожним 

роком все більше та більше українців орієнтуються на закордон. 

Висновки 

Отже, вирішення демографічної проблеми носить не лишень 

національний (макроекономічний) рівень площини свого вирішення, але й 

регіональний (мікрорівень). Для врегулювання позитивного приросту 
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населення слід впроваджувати ефективну соціальну політику (підтримку 

соціально незабезпечених верств населення, благодійну медицину); 

стабілізуючу політику (політику зайнятості, грошову політику та політику 

правового забезпечення); фінансово-бюджетну політику (податкову, фіскальну, 

кредитно-банківську діяльність). 

Література: 

1. Бегун С. І. Статистичне дослідження відтворення населення 

Волинської області [Текст] / С. І. Бегун // Молодий вчений. – 2016. – №5. – С. 

15-19. 

2. Державна служба статистики України. Всеукраїнський перепис 

населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/varval.asp?ma=000_02041&path=../Da

tabase/Population/02/02/&lang=1 

3. Державна служба статистики України. Головне управління статистики 

у Волинській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ 
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міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина 
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На даному етапі розвитку, підприємства функціонують в умовах 

постійної трансформації ринкового середовища, що зумовлює впровадження 

інноваційних технології задля забезпечення конкурентного середовища не лише 
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на національному рівні, але і на світовому. У зв'язку з цим зростає наукова 

актуальність і практична потреба дослідження ролі інноваційного розвитку 

національних економік.  

Орієнтація України на інноваційний тип розвитку дасть можливість 

досягнути стрімкого економічного розвитку. Основними проблемами є 

технологічна відсталість більшості українських підприємств також економія на 

працівниках, яка проявляється у не заохоченні українців до нових знань 

(наукових семінарів, тренінгів за рахунок підприємства або держави). На 

інноваційний розвиток може впливати ряд факторів, які підприємства повинні 

враховувати при виборі інструментів інноваційного розвитку. Значний вплив 

здійснюють такі чинники як: політична ситуація в країні, рівень економічного 

розвитку країни, наявність зовнішніх джерел фінансування, національна та 

міжнародна законодавча база, податкова політика, науково-технічний прогрес, 

екологічна ситуація в країні тощо [1]. Внутрішні чинники, які впливають на 

розвиток підприємства, поділяють на чотири групи: 1) організаційні-

управлінські − стан менеджменту; здатність до інновацій, змін, перебудови; 

внутрішня структура управління; 2) технологічні − орієнтація на розвиток 

сучасних технологій і потреб ринку в нових продуктах; 3) економічні − 

достатність капіталу, якість активів і пасивів, прибутковість і ліквідність; 4) 

соціально- психологічні – ставлення, очікування та реакція співробітників на 

введення в організації інновацій [2]. Необхідно зазначити, що для 

переоснащення та переорієнтування всіх підприємств необхідні достатні об’єми 

капіталовкладень, але, якщо дивитись у стратегічній перспективі, то дані 

грошові потоки є не витратами, а вигідними інвестиціями, які у майбутньому 

принесуть прибуток. Найперспективнішими цілями для сприяння економічного 

розвитку та збільшенню привабливості українського ринку є: державна 

підтримка інноваційного розвитку підприємств та держави в цілому (надання 

гарантій, податкових пільг), вдосконалення та спрощення законодавчо- 

нормативної бази, збільшення кваліфікованих кадрів, довіра та готовність 

підприємців та споживачів до інновацій у всіх сферах життя. 
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Таким чином, науково обґрунтований пошук рішень з вибору 

конкретного варіанта стратегій повинен базуватися на урахуванні таких 

основних чинників: 

1. Характеристик зовнішнього середовища (економічної, технологічної, 

політичної, соціальної, правої, екологічної та інших його складових) з огляду на 

існуючі й очікувані тенденції розвитку. 

2. Регіональних і галузевих особливостей інноваційного розвитку.  

3. Форми власності й організаційно-правової форми господарювання 

суб'єкта господарської діяльності. 

4. Особливостей функціонування конкретного суб'єкта господарської 

діяльності, його виробничо-збутового, кадрового, інвестиційного й 

інноваційного потенціалу. 

5. Порівняльної ефективності функціонування розглянутих варіантів 

структури управління процесами інвестування розвитку на базі інновацій.  

У сучасних умовах подолання економічної кризи та відродження 

національної економіки України важливе значення має активізація розвитку 

інноваційної діяльності в Україні. На жаль, через дефіцит бюджетних коштів, а 

також через значне зниження продуктивності наявного технологічного 

устаткування, недосконалості законодавства та організаційних чинників 

економічний розвиток нашої країни не відповідає рівню розвинених країн. 

Тому для економічного зростання потрібно фінансувати та використовувати 

інновації, які дадуть змогу розв’язати багато проблем. Адже інновації – це 

втілення нових форм організації праці й управління, що охоплює не лише 

окреме підприємство, а й їхню сукупність, сектор. Орієнтація України на 

реалізацію моделі економічного зростання за допомогою використання 

механізму інноваційного розвитку дозволить нашій країні посісти гідне місце 

серед провідних технологічно розвинених держав [3]. Водночас секторний 

розподіл та різна відомча підпорядкованість вітчизняних підприємств, 

розпорошеність дрібних та значна територіальна концентрація великих, 

зумовлюють необхідність аналізу інноваційної діяльності та інноваційного 
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забезпечення як факторів структурної трансформації національної економіки, 

що визначає завдання подальших наукових досліджень у цьому напрямі. 

Отже, переорієнтація України на інноваційний напрямок розвитку дасть 

змогу подолати проблеми, які пов’язані з економічною кризою, шляхом 

досягнення вищезазначених цілей. В результаті чого, Україна досягне гідного 

рівня конкуренції на світовому ринку. 
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товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та 

реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм 

для ведення фермерського господарства. 

Господарську  діяльність фермерське господарство (далі по тексту - ФГ) 

здійснює його голова, який представляє його перед органами державної влади, 

підприємствами,  установами,  організаціями  та окремими  громадянами  чи їх 

об’єднаннями.  

Фермер  укладає від імені  господарства 

угоди  чи  вчиняє  інші  юридично  значимі  дії  відповідно  до 

чинного  законодавства.  Але,  якщо виникає потреба, -  то вона може у 

письмовій формі доручити  виконання своїх обов’язків найманій 

особі,  яка  працює  за  контрактом.  

ФГ – самостійно господарюючий статутний об’єкт, який є юридичною 

особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах 

банків, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, товарний знак, 

емблему та інші необхідні для здійснення статутної діяльності реквізити, має 

право від свого імені укладати договори, набувати майнових і особистих 

немайнових прав, нести обов’язки.   

ФГ створене з метою більш повного задоволення потреб населення і 

організації в сільськогосподарській продукції, продуктах її 

переробки, послугах, роботах та створення умов для достатнього життєвого 

рівня членів господарства. 

Будь-яка правильно організованапідприємницька діяльність, у тому числі 

фермерськесправа, починається з планування виробництва.Планування - це 

безперервний процес. Планиповинні переглядатися у зв'язку з мінливими 

цінами, витратами і іншими зовнішніми умовами. При цьомупотрібно 

враховувати особливості технологіївиробництва. Наприклад, слід суворо 

підходити до виділення земельних ділянок під посів соняшнику. Цю культуру, 

згідно з нормами агротехніки, не можна розміщувати на одному і тому ж полі 

раніше, ніж через 8 років після попереднього посіву, тому щоінакше не 
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запобігти захворювань рослин, зниженняврожаїв, погіршення родючості 

грунту. Необхідно так планувати виробництво, щобзабезпечити рівномірну 

протягом року завантаженнятехніки і наявних трудових ресурсів, 

поменшезалучати найманих працівників і, навпаки, залучатиїх, коли це 

забезпечить збільшення доходів. Коротше, планування - це шлях до успіху 

фермерськогогосподарства. 

Показники фінансових результатів характеризують абсолютну 

ефективність господарювання ФГ. Найважливіші серед них є показники 

прибутку, який в умовах ринкової економіки складає основу економічного 

розвитку ФГ. Зростання прибутку створює фінансову базу для 

самофінансування, розширеного виробництва, розв’язування соціальних 

проблем та задоволення матеріальних проблем трудового колективу.  

Кінцевий фінансовий результат діяльності – це є його чистий прибуток 

або збиток.  

Головним у фінансовій діяльності є правильна організація і використання 

оборотних коштів. Томі в процесі аналізу фінансового стану питанням 

раціонального використання оборотних коштів приділяється переважна увага. 

Фінансовий стан ФГ залежить від результатівйого виробничої, комерційної та 

фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливаютьусі ці види 

діяльності господарства. Перш за все на фінансовому стані ФГ позитивно 

позначаютьсябезперебійний випуск і реалізація високоякісноїпродукції. 

Не ритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, 

труднощі з їїреалізацією призводять до зменшення надходженнякоштів на 

рахунки ФГ, в результаті чого знижуєтьсяйого платоспроможність. Отже, 

фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик діяльності кожного 

господарства.Для виявлення фінансового результату необхідно зіставити 

виручку з витратами на виробництво і реалізацію,  коли виручка перевищує 

витрати, тоді фінансовий результат свідчить про одержання прибутку.  

Фінансову діяльність спрямовано на вирішення таких основних завдань: 

фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; пошук 
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резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та 

платоспроможності; виконання фінансових зобов'язань перед контрагентами; 

мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування 

виробничого й соціального розвитку, збільшення власного капіталу; контроль 

за ефективним, цільовим розподілом та використанням фінансових ресурсів.  

Формування фінансових ресурсів на господарстві відбувається під час 

формуваннястатутного фонду, а також у процесі розподілугрошових 

надходжень у результаті поверненняавансованих коштів у основні та оборотні 

фонди, використання доходів на формування резервного фонду, фонду 

споживання і фонду накопичення. У зв’язку з цим поняття «формування» та 

«розподіл» доцільно розглядати як єдиний процес у суспільномувиробництві. 

Сьогодні фермерське господарство має низку переваг серед інших суб’єктів 

господарювання: це - можливість використання спеціального 

податковогорежиму, сімейний характер бізнесу, можливістьбезоплатної 

приватизації членами господарстваземель, отриманих у користування, 

можливістьпозаконкурентного, (без проведення земельнихторгів) отримання 

земельних ділянок у власність чиоренду із земель державної та 

комунальноївласності, істотно нижчі законодавчі ризики,пов’язані з площею 

земель господарства. 

Фермерське господарство, формує свої фінансовіресурси за рахунок 

власних доходів, тобтоприбуткової господарської діяльності, а також 

можеотримувати кошти Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств на безповоротній основі та на конкурсних засадах на 

поворотній основі. На основі фінансових показників, складаютьперспективні, 

поточні та оперативні фінансові плани. Поточний фінансовий план складається 

у формібалансу доходів та витрат грошових коштів, оперативний - у формі 

платіжного календаря. 

Дохід господарства формується з надходжень відгосподарської діяльності 

після покриттяматеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату 

праці найманого персоналу. Фінансова робота складається з процедур 



23 
 

різногорівня складності та відповідальності. Перший рівень- прийняття 

фінансових рішень щодо перспектив розвитку господарства і поточної 

діяльності; залучення джерел інвестування та їх використання; проведення 

фінансової політики. Другий рівень - здійснення фінансових розрахунків; 

оформленняфінансових документів; складання фінансовоїзвітності тощо. 

Отже, як і для інших суб’єктів підприємницької діяльності, метою 

функціонування малих аграрних підприємств є отримання прибутку. Але в 

умовахстановлення ринкових відносин такого результату, особливо у 

сільському господарстві, не завждивдається досягти. Ефективність 

фінансуваннягосподарства визначається стратегією формуванняресурсів, що 

залежить від форми власності, виду діяльності територіального розміщення та 

іншихфакторів впливу. 
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Банківська система відграє важливу роль у розвитку економіки України, 

наповненні державного бюджету, стимулюванні виробничо-господарської 

діяльності, оновленні матеріально-технічної бази та активізації інноваційно-

інвестиційних процесів. В зв'язку з цим необхідна така система оподаткування 

банків, яка б стимулювала їх діяльність у напрямі збільшення вкладень капіталу 

в реальний сектор економіки, допомогла б підвищити рівень їх доходів і, 

відповідно, їх оподатковуваний прибуток, що дозволить суттєво збільшити 

надходження податкових платежів до державного бюджету 

Аналіз наукових публікацій показує, що дослідження окремих питань 

оподаткування банківської діяльності та рівня податкового навантаження 

банків знаходить своє відображення у працях як вітчизняних, так і зарубіжних 

науковців, зокрема: Бобкової І.Н., Валюка В.В., Гусєва О.В., Клюско Л.А., 

Орлової В.О., Петрова А.Ю., Реверчук Н.Й., Соколовської А.М. та ін.. 

Загальновідомо, що комерційні банки, як і інші суб’єкти господарювання, 

є платниками податків. Державі доцільно здійснювати постійне податкове 

регулювання банківської діяльності в аспекті повної і своєчасної сплати 
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податку на прибуток і його подальшого надходження до бюджетів усіх рівнів. 

У величині податкових платежів, які сплачують вітчизняні банківські установи, 

податок на прибуток має найбільш вагому частку. 

Податкове регулювання банківської діяльності в узагальненому вигляді 

трактують як цілеспрямований комплексний процес використання засобів та 

інструментів впливу державної податкової політики на банківську діяльність з 

метою стимулювання чи стримування надання банківських послуг для 

отримання позитивних соціально-економічних результатів. 

Податок на прибуток банків стягується за загальними нормами 

оподаткування прибутку підприємств і організацій з урахуванням 

особливостей, зумовлених специфікою джерел отримання банківського 

прибутку. Розрахунок об’єкта оподаткування банківських установ має свою 

специфіку, що зумовлено особливостями діяльності банків. Крім того, на 

практиці податок на прибуток фактично стягується не з реального фінансового 

результату банку, а з певного умовного показника, який розраховується за 

методикою, визначеною Податковим кодексом України[2]. 

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, банки зобов’язані 

самостійно обчислювати та сплачувати до відповідних бюджетів за своїм 

місцезнаходженням загальнодержавні та місцеві податки і збори, а також 

своєчасно подавати відповідну податкову звітність компетентним органам[2]. 

Варто зазначити, що у податковій сфері банки відграють двояку роль. З 

одного боку, банк виступає платником податків, а з іншого – податковим 

агентом[1]. Визначаючи важливу роль банків у податковій системі, необхідно 

вказати, що вони є основними серед інвесторів реального сектора економіки, 

чим забезпечують збільшення кількості платників податків та створення 

додаткових матеріальних благ, підвищуючи таким чином дохідність бюджетної 

системи.  

Від того часу, як був прийнятий Податковий кодекс, загальна кількість 

банківських установ зменшилась, але кількість прибуткових банків 

збільшувалась. Збільшився і поступово покращився фінансовий результат 
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діяльності деяких банківських установ в порівнянні з попередніми роками, що 

свідчить про якісне надання банківських послуг та позитивні зміни щодо 

законодавчого регулювання їх діяльності. Витрати з податку на прибуток 

збільшились, що свідчить про регулярні надходження в державний бюджет 

даного податку та його активну участь у наповненні дохідної частини бюджету. 

Рівень податкового навантаження на фінансові установи знизився, про що 

говорить зменшення ставок податку на прибуток[3].  

Таблиця 1 

Динаміка кількості банків в Україні 2014-2018 рр. 

Дата Кількість банків, шт. 

01.01.2014 130 

01.01.2015 117 

01.01.2016 96 

01.01.2017 88 

01.01.2018 82 

Джерело: складено автором на основі [4]. 

Оподаткування банків здійснюється на загальних принципах, а саме: 

 – обов’язковість – упровадження норм щодо сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів), визначених на підставі достовірних даних про об'єкти 

оподаткування за звітний період, та встановлення відповідальності платників 

податків за порушення податкового законодавства; 

 – рівнозначність і пропорційність – справляння податків з юридичних 

осіб здійснюється у певній частці від отриманого прибутку і забезпечення 

сплати рівних податків і зборів (обов'язкових платежів) на рівні прибутку і 

пропорційно більших податків і зборів (обов'язкових платежів) – на більші 

доходи; 

 – рівність, недопущення будь-яких виявів податкової дискримінації – 

забезпечення однакового підходу до суб'єктів господарювання (юридичних і 

фізичних осіб, разом із нерезидентами) при визначенні обов'язків щодо сплати 

податків і зборів (обов'язкових платежів); 

– соціальна справедливість – забезпечення соціальної підтримки 

малозабезпечених верств населення шляхом запровадження економічно 
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обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та 

застосування диференційованого і прогресивного оподаткування громадян, які 

отримують високі та надвисокі доходи: – стабільність – забезпечення 

незмінності податків і зборів (обов'язкових платежів) і їх ставок, а також 

податкових пільг протягом бюджетного року; 

– єдиний підхід – забезпечення єдиного підходу до розробки податкових 

законів з обов'язковим визначенням платника податку і збору (обов'язкового 

платежу), об'єкта оподаткування, джерела сплати податку і збору 

(обов'язкового платежу), податкового періоду, ставок податку і збору 

(обов'язкового платежу), строків та порядку сплати податку, підстав для 

надання податкових пільг[5]. 

За підсумками дев’яти місяців 2017 року чистий прибуток після 

оподаткування банківської системи становив 1,41 млрд. грн. Позитивно 

вплинуло на прибутковість сектору суттєве зменшення у третьому кварталі 

відрахувань банками до резервів – 6,18 млрд. грн., удвічі менше аналогічного 

показника за другий квартал поточного року. 

Таблиця 2 

ТОР-5 прибуткових банків за 2017 рік 

Банк Прибуток, млрд. грн 

Райффайзен Банк Аваль 4,032 

Укрексімбанк 1,465 

УкрСиббанк 0,856 

Креді Агриколь 0,852 

ПУМБ 0,764 

Джерело: складено автором на основі [4]. 

Серед груп банків за дев’ять місяців 2017 року прибуткову діяльність 

продемонстрували державні банки – 2,15 млрд. грн. (без врахування 

ПриватБанку) та банки з приватним капіталом – 0,91 млрд. грн.  

Банки з іноземним капіталом отримали чистий збиток в 0,03 млрд. грн. 

через збиткову діяльність банків з державним російським капіталом, сукупний 

фінансовий результат яких склав -6,28 млрд. грн.  
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З 88 платоспроможних станом на 1 жовтня 2017 року банків 71 за 

підсумками дев’яти місяців був прибутковим із сукупним чистим прибутком у 

розмірі 12,41 млрд. грн., 17 банків – збитковими зі сукупним чистим збитком у 

10,98 млрд. грн. [4]. 

Отже, за допомогою податків можна істотно впливати на діяльність 

банків. Однак нині головним завданням податкового впливу на діяльність 

банківських установ є, по-перше, переорієнтація вкладень банків у реальний 

сектор економіки, а не у спекулятивні інструменти банківської діяльності 

(міжбанківське кредитування, ринок цінних паперів, валютні цінності). 

По-друге, податкове втручання у банківську діяльність не повинно 

послаблювати фінансову стійкість банків і сприяти їхньому банкрутству, 

особливо малих банків. 

По-третє, податкове регулювання повинно протидіяти наростанню 

монополізації у банківництві, оскільки монополізація ринку банківських 

продуктів створює умови та можливості для перекладання податкового тягаря 

на клієнтів через зростання відсоткових ставок за користування кредитами, 

зниження ставок на депозити, збільшення комісійних тарифів тощо. 

Потрібно зробити висновок, що на банківську систему впливають як 

внутрішні, так і зовнішні чинники. Оподаткування банків належить до 

зовнішніх чинників, але може мати як пряму, так і непряму дію. В останні роки 

роль та значення оподаткування банківської діяльності посилюються, що 

зумовлено значною мірою двоїстістю його сутності: з одного боку, 

оподаткування прямо впливає на банки і їхні операції, з іншого – 

оподаткування клієнтів непрямо (опосередковано) впливає на діяльність банків 

та їхню ділову активність. 
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Проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів, завжди були 

актуальними і знаходились у центрі уваги науковців та практиків [1, 2, 3, 7, 8]. 

Особливо гостро вони стоять і в нафтогазовій галузі, яка потребує значних за 

розмірами інвестицій і характеризується великою тривалістю здійснення 

інвестиційних проектів [4, 5, 6, 9]. 
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Теорія аналізу проектних рішень використовує широку гамму 

аналітичних методів, які дають можливість зробити достатньо надійні та 

об’єктивні висновки щодо доцільності інвестицій. За їх допомогою 

здійснюється розрахунок певних показників, які є критеріями прийняття 

інвестиційних рішень фінансовими аналітиками.  

Методи, які можна застосувати при оцінюванні ефективності 

інвестиційних проектів із освоєння ресурсів сланцевого газу, можна поділити 

на дві групи: 

1) експрес-методи; 

2) методи дисконтування. 

Перша група методів може застосовуватись для попередньої та 

наближеної оцінки інвестиційних проектів і рекомендуються до використання 

на початкових етапах їх реалізації. До цих методів відносяться: метод аналізу 

беззбитковості; метод розрахунку бухгалтерської рентабельності інвестицій; 

метод розрахунку періоду окупності інвестицій [4, с. 383]. 

Метод аналізу беззбитковості базується на використанні ефекту 

операційного левериджу і полягає у визначенні критичного обсягу 

виробництва, при якому валовий дохід від реалізації продукції, робіт, послуг 

дорівнює валовим витратам на їх створення. Даний метод, в основному, 

використовується при оцінці дрібних бізнесових ідей. Він не враховує можливі 

зміни цін і фактор часу, а тому його застосування для оцінки ефективності 

інвестицій при освоєнні ресурсів сланцевого газу є проблематичним. 

Метод розрахунку рентабельності інвестицій ROI (return on investment) 

називають ще середньою нормою прибутку на інвестиції або розрахунковою 

нормою прибутку на інвестиції. Найчастіше ROI розраховується як відношення 

прибутку, отриманого за певний період, до середньої величини активів, 

створених в результаті інвестицій. Формула для визначення ROI  така: 

2/)(

)1(
к

а

п

а ВВ

ПЕВІТ
ROI




 ,  (1) 



31 
 

де ROІ – рентабельність інвестицій; ЕВІТ – дохід до сплати податків та 

процентних платежів; П – ставка оподаткування; 
п

аВ , 
к

аВ  – вартість активів 

відповідно на початок і на кінець періоду [4, с. 385]. 

Розраховане значення ROI порівнюють із прийнятим для інвестора рівнем 

рентабельності. Проект вважатиметься економічно вигідним, якщо значення 

показника ROI перевищує величину рентабельності, прийнятну для інвестора. 

Перевагами методу є простота застосування і можливість оцінки рівня 

прибутковості інвестиційного проекту. До недоліків можна віднести: не 

врахування фактору часу; можлива невідповідність бухгалтерської вартості 

активів їх справедливій вартості. 

Період окупності РР (payback period) належить до найбільш відомих 

методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Це період часу, протягом 

якого кумулятивна сума грошових поступлень від реалізації інвестиційного 

проекту зрівняється з сумою початкових інвестицій [4, с. 386]. Формула для 

розрахунку періоду окупності має такий вигляд: 
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де РР – період окупності, років; Іо – початкові інвестиції; CFt – величина 

грошових надходжень від реалізації інвестиційного проекту наростаючою 

сумою.  

До переваг методу визначення періоду окупності, як і методу 

рентабельності інвестицій відноситься простота розрахунків. Але, на відміну 

від методу ROI в нього є суттєва перевага – він показує ступінь ризику 

інвестиційного проекту (чим більший період окупності, тим більша ймовірність 

виникнення ризиків). Недоліками є: застосування можливе тільки у разі 

однакового періоду реалізації інвестиційних проектів, що порівнюються; не 

враховується фактор часу; відсутня можливість визначити прибутковість 

інвестиційного проекту. Тому його застосовують у комплексі з іншими 
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методами лише для отримання додаткової інформації. У такому разі даний 

метод є корисним і практичним [4, с. 388]. 

Отже, першу групу методів слід використовувати тільки для наближеної 

оцінки інвестиційних проектів із освоєння ресурсів сланцевого газу на стадії їх 

попереднього відбору.  

Відомо, що у даний час, для оцінювання ефективності інвестиційних 

проектів найбільш широко використовують метод дисконтування грошових 

потоків (DCF), основоположниками якого є Ірвін Фішер та Джон Мейнард 

Кейнс [1, 2]. Цей метод базується на концепції врахування зміни вартості 

грошей у часі, тобто на приведенні різночасових витрат та грошових потоків до 

єдиного моменту часу, а також виходить із того, що будь-який інвестор прагне 

до максимізації свого капіталу.  

При застосуванні цього методу розраховують такі показники: чисту 

теперішню вартість, індекс рентабельності, внутрішню норму рентабельності.  

Показник чистої теперішньої вартості розраховується як різниця між 

сумою дисконтованих грошових потоків, отриманих в результаті реалізації 

інвестиційного проекту, та сумою дисконтованих витрат, необхідних для 

реалізації даного проекту. Якщо інвестиції здійснюються одноразово на 

початку реалізації інвестиційного проекту, формула для розрахунку NPV має 

вигляд: 
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де NPV – чиста теперішня вартість; n – кількість періодів, протягом яких 

будуть мати місце надходження грошових потоків від реалізації інвестиційного 

проекту; СFt  – грошовий потік в кінці періоду t; І0 – величина початкових 

інвестицій; r – ставка дисконту. 

Оскільки при реалізації інвестиційних проектів процес інвестування є 

довготривалим (значні інвестиції необхідні у геологорозвідувальні роботи, 

буріння свердловин, проведення гідророзривів, облаштування необхідної 

інфраструктури, ще задовго до початку експлуатації сланцевих плеїв, а далі, 
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вже у процесі експлуатації, на проведення повторних гідророзривів, 

підтримання обладнання у належному стані, проведення геофізичних і 

газодинамічних досліджень) то для оцінювання ефективності таких 

довготривалих проектів пропонується для розрахунку NPV така модифікована 

формула 
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де: Дt – чистий дохід для внаслідок реалізації інноваційно-інвестиційного 

проекту по освоєнню ресурсів сланцевого газу за період t; Bet – експлуатаційні 

(поточні) витрати (без амортизації), що необхідні у процесі видобування 

сланцевого газу за період t; t – поточний рік одержання грошових потоків та 

економічних вигод при видобуванні сланцевого газу, що міняється в межах 1, 

2,3,…, T; r – ставка дисконту, визначення якої для даного інноваційно-

інвестиційного проекту здійснюється із врахуванням його ризиків, у частках 

одиниці; rБ – безризикова (базова ) ставка дисконту, у частках одиниці; T – 

загальна кількість років отримання корисних результатів від видобування 

сланцевого газу; П – кількість періодів, протягом яких буде здійснюватися 

вкладення інвестицій до початку введення сланцевого плею в експлуатацію; IП 

– інвестиційні витрати в період П до моменту введення сланцевого плею в 

експлуатацію; Ik – інвестиційні витрати в період k після початку розробки; k – 

поточний період, протягом яких буде здійснюватися вкладення інвестицій після 

початку видобування сланцевого газу; K – загальна кількість періодів 

інвестування після початку експлуатації сланцевого плею. 

Якщо в результаті розрахунків значення чистої теперішньої вартості буде 

позитивним, тобто NPV>0, то це означає, що проект слід ухвалити, бо у 

випадку його реалізації компанія нарощуватиме свій капітал. При NPV<0 

проект необхідно відхилити – грошових потоків, генерованих проектом, 

недостатньо навіть для відшкодування вкладеного капіталу. При порівнянні 

взаємовиключних проектів більш привабливим вважається проект з більшим 

значенням NPV [4, с. 389].  
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Важливою проблемою, яку необхідно вирішувати при використанні 

формул (3, 4) є визначення ставки дисконту. У роботі [10] нами розроблено 

методичний підхід із визначення ставок дисконту з врахуванням ризиків, які 

існують при розвідці і розробці родовищ природного газу у сланцевих породах.  

Запропоновані методи оцінки ефективності інвестиційних проектів є 

однією із складових організаційно-економічного механізму управління 

процесами освоєння ресурсів природного газу сланцевих формацій.  
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В роботі розглянуто причини виникнення корупції, основні методи для її 

визначення, а також способи боротьби з нею. Також у статті 

висвітлюються особливості практики лобізму в Україні, здійснюється 

розмежування між корупцією та тіньовим лобізмом. 

Ключові слова: корупція, хабарництво, організована злочинність, 

економіка, правовідносини, лобізм, тіньовий лобізм, публічний лобізм, пряме 

лобіювання, кабінетне лобіювання, коридорний лобізм. 

З огляду на значний внесок сільського господарства України у ВВП, 

платіжний баланс, зайнятість , експорт товарів та витрати споживачів, розвиток 

цього сектору та аграрна політика не може не позначатися на неаграрних 
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секторах та згаданих вище макроекономічних змінних. Якщо політики 

використовують викривляючі інструменти для підтримки аграрного сектору, 

від цього можуть постраждати макроекономічна стабільність та знизитися 

загальне економічне зростання , що, у свою чергу, може частково 

нейтралізувати бажаний вплив протекції сільського господарства. Тому на 

сільське господарство впливає не лише аграрна політика: воно знаходиться під 

впливом і впливає саме на економічну політику загалом. 

Для того щоб оцінити моделі аграрних ринків, системи, які 

розглядаються, мають спочатку бути ідентифіковані. Потім для кожної 

досліджуваної системи збираються дані про ціни, рівень виробництва продукції 

та використання ресурсів, і оцінюється перший рядок моделі аграрних ринків. 

Потім визначені ціни і кількість змінюють так, щоб відобразити суспільну 

вартість, що й відображається другим рядком моделі [1, c.17]. 

З метою полегшення збирання та опрацювання даних МАР визначає 

товарну систему, що враховує чотири види діяльності : сільськогосподарське 

виробництво ; доставку від аграрника до переробника; переробку; поставку від 

переробника на оптовий ринок. 

 

Рисунок 1. Структура продуктової системи для аналізу моделі аграрної 

політики. 

На цьому рисунку зображено структурну модель товарної системи. 

Кожен вид діяльності описаний параметрами матриці, яка складається із цін та 
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кількості. Модель аграрних ринків для товарної системи отримують 

агрегуванням доходів і витрат для репрезентативних видів діяльності. 

Для аналізу цінової політики модель аграрних ринків емпірично 

демонструє взаємозв’язок між різними політиками та ринковими провалами, 

що змушують приватні ціни відрізнятись від своїх суспільних значень. Модель 

аграрних ринків дає можливість розрахувати конкурентоспроможність, і вона 

показує, як змінюються прибутки залежно від зміни політики. Щоб мати 

можливість порівнювати цілі ефективності з цілями неефективності, потрібно 

кваліфікувати результати моделі аграрних ринків [2, c.167]. В ідеальному 

варіанті, для того щоб відстежити еволюцію політичних впливів, потрібно 

побудувати модель аграрних ринків для всіх основних систем, по одній на 

півроку , протягом 15-20 років. Через брак даних майже для всіх країн ця мета 

недосяжна. 

Щоб виконати аналіз за допомогою моделі аграрних ринків, потрібно 

побудувати облікову матрицю для кожної репрезентативної аграрної системи. 

Аграрна продуктова система охоплює технології виробництва певної продукції 

(або кількох видів продукції) у даній агрокліматичній зоні, спосіб переміщення 

продукції з господарства до переробника, технології переробки продукції в 

готовий для реалізації продукт та спосіб транспортування продукції до 

оптового ринку [3, c.215]. Оскільки, всі господарства дещо відрізняються одне 

від одного, потрібно виконати певне агрегування, щоб можна було провести 

аналіз. Визначення репрезентативної аграрної системи відображає агреговані 

комбінації виробленої продукції, використаної технології та агрокліматичного 

розташування виробництва. Дослідження одного виду основної продовольчої 

продукції в країні може визначити кілька або багато репрезентативних систем 

такої продукції, залежно від складності технологій та агрокліматичних умов [6, 

c. 4]. 

 Кожна модель являє собою комбінацію двох облікових тотожностей, 

одна тотожність визначається за рядками, а друга — за стовпчиками. Перша 

тотожність — тотожність прибутку: доходи мінус витрати дорівнюють 
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прибутку. Друга тотожність визначає ефективність або суспільну оцінку 

доходів, витрат і прибутків. Оцінки суспільного або приватного ринку, що 

містяться в цих записах, вивчаються дослідниками. Ці дослідження можуть 

відрізнятись від суспільних оцінок за однією або двома причинами. Першим 

джерелом розбіжності між приватними та суспільними оцінками може стати 

провал ринку — недосконалості ринку ресурсів, монополії [3, c.304]. Будь-який 

із таких провалів ринку може спричинити неефективні цінові сигнали. Другим і 

найпоширенішим джерелом розбіжностей є присутність на ринках 

викривляючих урядових політик. 

Багатоекстремальність задач нелінійного програмування значно 

ускладнює пошук їх оптимальних рішень. Аналітичний метод точного 

вирішення подібних задач шляхом визначення точок, де похідні цільової 

функції приймають нульові значення, в разі наявності обмежень не 

застосовується [5, c. 4]. Для ітераційного (наближеного) пошуку оптимальних 

рішень задач нелінійного програмування, що істотно залежить від вибору 

початкового припустимого плану, розроблено методи:   

 нульового порядку (метод покоординатного спуску, метод пошуку 

за симплексом та методи одновимірної оптимізації – поділу навпіл, золотого 

перерізу, дотичних), де для визначення напряму зміни поточного рішення 

залучається інформація лише про значення критерію оптимальності;  

 першого порядку (градієнтні методи та їх модифікації для 

нелінійних задач умовної оптимізації – метод  проекції градієнта, метод 

умовного градієнта), де для визначення напряму зміни поточного рішення 

залучається інформація про перші похідні критерію оптимальності;   

 другого порядку (метод множників Лагранжа), де для визначення 

напряму зміни поточного рішення залучається інформація про другі похідні 

критерію оптимальності. 

Розглянемо приклад, в якому для розв’язання нашої задачі використаємо 

метод множників Лагранжа [7, c.93]. Нехай в нас є певна фабрика, яка 

спеціалізується на виготовлені тканин для швейного підприємства. 
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Підприємство спеціалізується на пошитті взаємозамінної продукції: робочі 

костюми (A) та робочі комбінезони (B). Аналітики цього підприємства 

експертно визначили функцію сумарних витрат, які необхідні для випуску 

продукції  

 (   )              . 

Відомо, що сумарний обсяг продукції обох видів буде дорівнювати 42 

одиницям. Перед менеджерами підприємства поставлене завдання: визначити 

обсяги продукції A та B, при яких сумарні затрати на їх пошиття будуть 

мінімальними. 

Для того, щоб далі розв’язувати дану задачу нам необхідно ввести 

наступні позначення: нехай   – кількість робочих костюмів (комплектів),   – 

кількість робочих комбінезонів (комплектів). Тоді математична модель задачі 

набуде наступного вигляду:  

 (   )                   

За таких обмежень: 

А) стосовно необхідного сумарного обсягу продукції обох видів:     

  ; 

Б) стосовно невід’ємності змінних:        . 

Як і було сказано вище, задачу розв’яжемо за допомогою методу 

множників Лагранжа. Для цього виконаємо перетворення першого обмеження, 

подавши його наступним чином:         . 

Тоді функція Лагранжа матиме наступний вигляд: 

 (     )                (      ). 

Далі знаходимо частинні похідні та прирівнюємо їх до нуля: 

{
  
 

  
 
  

  
         

  

  
          

  

  
        

 {

          
           
         

 {

          
           
       

 

Отриману систему розв’яжемо застосовуючи формули Крамера: 
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Знаходимо частинні похідні другого порядку та формуємо матрицю 

 (   ). 

   

   
        

   

   
      

   

    
      

   

    
   . 

 (   )   [
    
    

]  

  (   )            (   )   [
    
    

]               

Враховуючи те, що   (   )       та   (   )       , ми можемо 

зробити наступний висновок: знайдена точка екстремум з координатами (25;17) 

є точкою мінімуму заданої функції. 

Отже, підприємство понесе мінімальні сумарні затрати, якщо 

випускатиме робочі костюми (А) у кількості 25 комплектів та робочих 

комбінезонів (В) – 17 комплектів. Затрати становитимуть: 

      (     )      
                             

     (грн). 
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Висновки. Сільському господарству, як і будь якому іншому виду 

бізнесу, необхідні стабільні й прозорі умови роботи. Держава повинна 

забезпечити рівні умови для всіх видів підприємницької діяльності на селі , 

заохочуючи , передусім , капіталовкладення. Чим більшою буде конкуренція на 

всьому проміжку руху товару від постачальників ресурсів, виробників до 

споживачів, тим краще буде і селянам, і споживачам продуктів харчування. 

Пріоритетом державної політики має стати стимулювання попиту на продукцію 

сільського господарства через підвищення доходів громадян і фінансову 

підтримку малозабезпечених верств населення. Фінансова підтримка агро-

промислового комплексу має орієнтуватися на його стабільний і 

довгостроковий розвиток, з концентрацією на заходах загального призначення. 

Перспективним є створення організаційних форм економічно ефективної 

інтеграції сільськогосподарських виробників і переробних підприємств. Суто 

галузевою особливістю є необхідність також підвищення виробничих 

потужностей шляхом модернізації існуючого потенціалу; водночас 

організаційний зміст всіх цих заходів обумовлений стратегічним напрямом 

розвитку на основі економічних пріоритетів зростання якості продукції. 

Зміни цін на ресурси та товари в часі також можуть залежати від аграрних 

технологій, які постійно вдосконалюються. Дуже часто це відбувається 

знаходженням нових способів використання меншої кількості ресурсів , які є 

відносно дорожчими та більшої кількості інших ресурсів. Успішні технологічні 

зміни дозволяють виробляти продукцію з меншими витратами одного або 

кількох ресурсів. Емпіричні дослідження змін усередині системи можна 

проводити через часткове бюджетування, тобто техніку, в якій окремі зміни, що 

стосуються економії витрат або збільшення доходів, можна проаналізувати в 

моделі аграрних ринків для початкової системи. 

Література: 

1. Васильєва Н.К. Економіко-математичне моделювання в сільському 

господарстві. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ. – 2015. – с.155. 



42 
 

2. За редакцією О.Т. Іващука. Економіко-математичне моделювання. – 

Тернопіль: ТНЕУ. – 2008. – с. 702 

3. Дем’яннко С.І., Нів’євський О.В. Кількісний аналіз та моделювання 

аграрних ринків: навч. Посібник. – К.:КНЕУ. – 2008. – с.418.  

4. Боротьба з корупцією. Корпція в аграрному секторі. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://prometheus.org.ua/ 

5. Юринець З.В., Синицький О.М. Оптимізація стратегій розвитку 

аграрного сектора економіки регіону // Вісник Львівського державного 

аграрного університету: Економіка АПК. – Львів. – 2006. - №13.  

6. Радченко О.Д. Методологічне забезпечення оцінки ефективності 

бюджетної підтримки аграрного сектору // Вісник Сумського національного 

аграрного університету. – 2013. –  №1.  

7. Економіко-математичне моделювання в АПК / З.С. Кадюк, В.Т. 

Черняк, Я.І. Сибаль, І.Є. Іваницький. – Львів: Вид-во Львівського 

національного аграрного університету, 2007. – 144 с.  

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.647/.648                                                                          Економічні науки    

 

КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Мостовик В.О., 

магістр факультету економіки та підприємництва 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна,  

Алескерова Ю.В., 

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, 

доцент кафіедри фінансів, банківської прави та страхування 

Вінницький національний аграний університет 

https://prometheus.org.ua/


43 
 

м. Вінниця, Україна 

Сільськогосподарське підприємництво потребує значної підтримки 

процесів відтворення ресурсного потенціалу. Серед найбільш важливих 

факторів економічного зростання основне місце належить стану ресурсів 

підприємств, зокрема, основних засобів. З більшості джерел їх відтворення 

важливим є кредитне забезпечення. Об’єктивна необхідність застосування 

кредиту для відтворення основних засобів зумовлена специфікою 

відтворювального процесу в галузі, що має сезонний характер.  

На даний час, за умов низьких рівнів прибутковості 

сільськогосподарських підприємств та інвестиційної привабливості аграрного 

сектора, кредитне забезпечення відтворення основних засобів є вагомим 

джерелом формування ресурсної основи сільськогосподарського виробництва.  

Проблемні аспекти кредитного забезпечення сільськогосподарських 

підприємств збільшуються тією обставиною, що в переважна більшість з них 

характеризується низьким рівнем ліквідності, значним підвищенням 

амортизаційного строку над нормативами та високим рівнем зношеності 

основних засобів і, поряд з цим, відсутністю необхідних дефіцитом власних 

коштів з метою фінансування відтворювальних процесів.  

Специфіка кредиту та кредитного забезпечення досліджується, як 

правило, із застосуванням комплексного підходу до вивчення їхньої суті, на 

основі діалектичного методу пізнання. Це передбачає використання 

різноманітних аспектів аналізу сутності досліджуваного об’єкта і дає змогу 

виділити рівні вивчення сутності об’єкта дослідження. Такими аспектами нами 

визначено економічну сутність і зміст кредиту,  кредитного забезпечення, 

особливості кредитного забезпечення відтворення основних засобів 

сільськогосподарського призначення,  що розкриває структура розділу. 

Зміни у вітчизняній  економіці виявили ряд актуальних проблем, які 

мають важливе значення для стійкого функціонування і розвитку аграрного 

сектора економіки. До пріоритетних з них відносяться теоретичні і методичні 
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питання, пов'язані з підвищенням ефективності системи фінансово-кредитних 

відносин в галузі, зокрема, кредитного забезпечення. 

Для дослідження суті кредитного забезпечення відтворення основних 

засобів необхідно виявити загальні властивості, що характеризують їх 

внутрішню природу як фінансових явищ. Необхідно зважити на те, що 

економічні відносини багатоманітні: вони виникають на всіх стадіях 

відтворювального процесу, на всіх рівнях господарювання, у всіх сферах 

суспільної діяльності. При цьому однорідні економічні відносини, що 

характеризують одну із сторін суспільного буття, будучи представлені в 

узагальненому абстрактному вигляді, утворюють економічну категорію.  

Етимологія досліджуваної категорії «кредитне забезпечення» включає в 

себе як мінімум, дві складові – кредит і відносини по його функціонуванню, в 

частині забезпечення власне кредиту та забезпечення відтворювального 

процесу (створення основних засобів), в контексті нашого дослідження. Тобто, 

друга складова категорії може бути інтерпретована двояко – як забезпечення 

кредиту (забезпечення застави під одержання кредиту) так і кредитне 

забезпечення (обслуговування) програми, на які цілі призначений кредит. Тому 

суть кредитного забезпечення необхідно розкрити через розгляд і дослідження 

його складових. 

Кредит є однією з категорій фінансів, що виражає економічні відносини, 

пов’язані з акумуляцією і перерозподілом вільних грошових ресурсів. Основою 

кредиту є нерівномірність індивідуальних кругооборотів капіталів, внаслідок 

чого з’являються, з одного боку, тимчасово вільні кошти, що нагромаджуються 

в одних суб’єктів господарювання, а з другого – додаткова потреба в них у 

інших суб'єктів. За таких обставин кредит є перерозподільним інструментом, за 

допомогою якого в суспільстві усуваються протиріччя між бездіяльним 

осіданням коштів і необхідністю їх використання в економіці. Саме тому 

питання кредиту, кредитних відносин в економічній науці посідають особливе 

місце, а характеристику сутності та ролі кредиту постійно аналізують та 

вдосконалюють в працях як іноземних, так і вітчизняних вчених. 
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Кредитне забезпечення як економічна категорія однозначно визначається 

як характеристика умов одержання кредиту суб’єктами підприємницької 

діяльності 2. Це загальні умови та заходи визначають взаємовідносини між 

кредитором і позичальником, незалежно від галузевих особливостей, а 

специфічні – враховують особливості галузі та позичальників. Стосовно 

сільськогосподарського виробництва ця категорія характеризує систему заходів 

держави, спрямованих на задоволення потреб сільськогосподарських 

товаровиробників в кредитних ресурсах у визначений період 3.    

Безпосередньо банківське кредитне забезпечення інвестиційних проектів 

пов’язане з «реальними, матеріальними, прямими, довгостроковими 

інвестиціями у різній відтворювальній формі» [3]. 

Це зумовлює стрімке зростання значущості розкриття фундаментальних 

характеристик та теоретичного опрацювання дієвих орієнтирів вдосконалення 

кредитного забезпечення відтворення основних засобів сільськогосподарських 

підприємств.  

При дослідження теоретичних основ процесу відтворення основних 

засобів сільськогосподарських підприємств встановлено, що він формується під 

впливом сукупності чинників, серед яких:  відносини власності, специфіка 

галузі, особливості основних засобів біологічного походження, циклічність 

відтворення, використання окремих засобів тільки кілька днів на рік (сезон 

збору урожаю).  
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УДК 659.1:005.1  Економічні науки  

 

ОСОБЛИВОСТІ AMBIENT MEDIA ЯК НЕСТАНДАРТНОГО МЕТОДУ 

РЕКЛАМУВАННЯ 

Несен О.В., 

студентка факультету обліку та податкового менеджменту 

Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана 

м. Київ, Україна 

У сучасних умовах ефективні методи комунікації зі споживачами є 

одними з основних чинників успішного існування фірми на ринку. Сьогодні 

спостерігається зменшення реклами на традиційних носіях через 

медіаінфляцію, подорожчання та перевантаженість рекламних площ в 

друкованих ЗМІ, радіо та на телебаченні. Тому маркетологи активно шукають 

нетрадиційні способи просування товарів та послуг. Одним із найбільш 
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поширених методів нестандартного рекламування, який все більше набуває 

популярності стає Ambient Media. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що Ambient Media, як 

продуктивний та відносно дешевий сегмент рекламного ринку, стрімко 

розвивається в Україні у зв’язку з інтеграцією до Європейського 

співтовариства, де малобюджетна і в той час ефективна реклама користується 

великим попитом серед рекламодавців. Тому Ambient Media, як достатньо 

новий інструмент маркетингу, викликає потребу його детального дослідження.  

Питанням специфіки Ambient Media в сучасному рекламному просторі 

приділяють значну увагу відомі науковці, серед яких слід відмітити: 

Гладченко А. [2], Данилюк А. [3], Тітенська І. [3], Прангішвілі І. [4] та інші. 

Проте більш глибокого аналізу потребує визначення особливостей, 

ефективності, переваг та недоліків Ambient Media. 

Основна мета Ambient Media полягає в тому, щоб розмістити рекламу 

там, де її не чекають, але при цьому від контакту з нею цільова аудиторія не 

може ухилитися. Класифікувати способи ambient-комунікації досить складно, 

тому що перелік об’єктів, які можуть бути використані для рекламних 

повідомлень, необмежені. Це можуть бути будь-які горизонтальні поверхні на 

вулицях (дороги, тротуари), в приміщеннях (підлоги, стелі), елементи 

архітектури (вікна, двері, вітрини, сходи), громадський транспорт, побутові речі 

(посуд, пакети, сміттєві кошики) [1]. 

Безумовно, Ambient Media має перевагу в тому, що створює ефект 

несподіванки, використовуючи підручні засоби. Цікавим підтвердженням цього 

є приклад, коли для просування нового принтера HP агентство Publicis Graffiti 

використовувало ескалатори. На початку ескалатора воно розмістило 

реалістичне зображення принтера НР, а на кожній сходинці – наклейку у 

вигляді рекламної листівки з текстом про високу економічність картриджів для 

цієї моделі принтера. Коли ескалатор працював, створювалася ілюзія того, що 

принтер безперервно друкує рекламні листівки [2].  
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Однак, в несподіванці  Ambient Media полягає також його слабкість. 

Даний метод рекламування не може тривалий час експлуатувати один носій 

інформації. Коли споживачі звикають до появи реклами в якомусь конкретному 

місці, повідомлення втрачає свою незвичність, через це увага і реакція 

аудиторії слабшає. Тому завдяки творчому підходу, винахідливості, 

технологіям маркетологи мають удосконалювати процес рекламування, і тим 

самим зацікавлювати аудиторію. 

Слід зазначити, що Ambient Media впливає на емоції, змушує 

зацікавитися, естетично насолодитись. Таким чином Ambient Media стимулює 

сильний емоційний відгук у потенційного споживача і породжує бажання 

спробувати товар або послугу. 

В Україні компанії активно застосовують Ambient Media: клумби 

"Миргородської", дорожні вказівники "Київстар" в Карпатах, одяг Rexona під 

час громадських пробігів та інші. 

Опитування, проведені в ЄС, показали, що аудиторія цінує в Ambient 

Media не тільки креативність, а й доречне використання навколишнього 

середовища. Вдалим прикладом може бути просування Lipton Green Tea, коли 

маркетологи надали кущам в Іспанії форму чайних чашок з блюдцями і 

закріпили на "чашках" збільшені копії "хвостиків" від чайних пакетиків Lipton 

[3]. 

З упевненістю можна виокремити загальну тенденцією, що 

спостерігається в Ambient Media є представлення об'єкту в його більшому чи 

меншому масштабі. Коли потенційний споживач бачить щось або аномально 

велике або мале, він не можемо не зупинитися перед такою рекламою. Це 

відмінний спосіб підняти цікавість і змусити людину підійти і ближче 

роздивитись рекламне повідомлення.  

Крім того, характерною ознакою Ambient Media є те, що людина, якій 

адресовано дане рекламне оголошення, може стати її співучасником. Таким 

чином, зникає відчуття нав᾽язуваності рекламної інформації. 
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Отже, сьогодні через високий рівень поінформованості споживачів, щоб 

привернути увагу покупця, компаніям необхідно все більше звертатися до 

нестандартних методів рекламування, серед яких одним з найефективніших є 

Ambient Media, що дозволяє: привернути увагу споживача до торгової марки, 

підвищити рівень лояльності, цілеспрямовано впливати на аудиторію, створити 

ефект несподіванки, забезпечити високу частоту контакту. 
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Чернівецький національний університет  імені Юрія Федьковича 

 

Об’єктивні причини та напрямки економічної політики в останні роки 

сприяли тісній співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними 

установами. Таке співробітництво вирішує не лише проблеми державного 

характеру (покриття бюджетного дефіциту та дефіциту платіжного балансу), а 

й сприяє зовнішньому фінансуванню вітчизняних підприємств, залучення 

іноземних інвестицій та розвитку інфраструктури. 

 Сучасні напрямки співробітництва України з міжнародними 

фінансово-кредитними установами є актуальним питанням для дослідження 

вітчизняними науковцями, а саме: Балєвою Н.М., Івановою І.М., Квашою О.С., 

Колосовою В.П., Мегей В., Мицюк С., Ринейською Л.С., Скоробогатовою Н.Є. 

Адже, співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами 

стало стратегічним політичним напрямком в останні роки.  

Початком співробітництва України з міжнародними фінансово-

кредитними установами став вступ до Міжнародного валютного фонду (МВФ) 

у 1992 року. Відповідно, одночасно наша держава стала членом групи 

Світового банку, до якого входять: Міжнародний банк реконструкції та 

розвитку, Міжнародна асоціація розвитку,  Міжнародна фінансова корпорація, 

Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародний центр 

урегулювання інвестиційних спорів. Група Світового банку є одним із 

найпотужніших кредиторів у світі, фінансуючи різні галузі економіки та 

соціальні проекти. 

Серед спільних проектів України з міжнародними фінансово-кредитними 

установами необхідно виділити: розвиток міської інфраструктури; передача 

електроенергії; реабілітація гідроелектростанцій; проект енергоефективності; 

поліпшення автомобільних доріг і безпека руху [3, 37]. 

Стратегія євроінтеграції сприяла налагодженню співпраці України з 

європейськими фінансовими інституціями. До структури ЄС відносяться: 

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР), який входить до системи 
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провідних міжнародних фінансових установ із найвищим кредитним рейтингом 

– ААА; Європейський центральний банк (ЄЦБ), Європейський інвестиційний 

банк (ЄІБ),  Європейський інвестиційний фонд [5, 74]. 

Окремим напрямком стала співпраця України з Міжнародним валютним 

фондом, яка набула загальнодержавного значення, що реалізується через 

програми: STF (системна трансформаційна позика), Stand-By (стабілізаційна 

позика), механізм розширеного фінансування (позика на підтримку розвитку), 

попереджувальний Stand-By, Extended Fund Facility (EFF, механізм 

розширеного кредитування). 

 Відповідно отримання кредитів від міжнародних фінансово-

кредитних установ дало можливість вирішити уряду України проблемні 

питання, а саме: покриття дефіциту бюджету, збалансування платіжного 

балансу, стабілізації курсу національної валюти, фінансування стратегічних 

галузей економіки, підвищення рівня транспортної та соціальної 

інфраструктури. Однак, України отримала не лише позитивні наслідки від такої 

співпраці, а й негативні, зокрема: безперервне зростання боргового 

навантаження, нецільове використання кредитних ресурсів, впровадження 

реформ, як вимог міжнародних фінансово-кредитних установ, що не завжди 

були адекватними та прийнятними для економіки та суспільної сфери в цілому.  

В країнах з розвинутою економікою кредитні ресурси є запорукою 

розвитку підприємницької діяльності, суспільного сектору, банківської системи 

та транспортної інфраструктури. Для нашої ж держави залучення таких 

ресурсів у міжнародних фінансово-кредитних установ стає тягарем, що лягає на 

кожного українця десятиліття наперед.  

Однак, на даному етапі ровитку економіки України вирішення багатьох 

проблем забезпечує саме такий механізм. До того ж, процеси євроінтеграції 

нашої держави ставлять нові вимоги до ринку на якому функціонують 

українські підприємства, відкриваючи можливості прямих та портфельних 

іноземних інвестицій у розвиток промисловості, сільського господарства, 

енергетичних підприємств, фармацевтичного галузі, машинобудування. Крім 
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того, уряд держави без залучення кредитних ресурсів від МВФ не може 

вирішити життєво необхідні економічні та суспільні проблеми. 

  Не можна також применшувати роль міжнародних фінансово-

кредитних організацій, як стратегічним партнером для країни тому, що 

починаючи з 1992 року до сьогодні реалізовано важливі проекти у сфері 

транспорту, електроенергетики, інфраструктури та інших суспільно важливих 

сферах.  

Тому, подальше співробітництво буде і воно безперечно є необхідним, 

при врахуванні всіх недоліків. Однак, основною ціллю співраці України з 

міжнародними фінансово-кредитними організаціями має стати не вирішення 

проблем покриття бюджетного дефіциту та розривів платіжного балансу, а 

економічне зростання держави за умови інтеграції на світові ринки вітчизняної 

продукції та задоволення суспільних інтересів.   

На думку, Л.С. Ринейської «для того, щоб підвищити рівень співпраці 

України з міжнародними фінансовими організаціями та її віддачу для 

національної економіки, доцільно розробляти проекти міжнародних фінансових 

операцій із конкретно визначеним, максимально ефективним спрямуванням 

коштів; а отримавши ці кошти, жорстко контролювати їх використання. Це 

дозволить здійснити структурну реформу економіки України, сприяти її 

інноваційному розвитку, а в результаті – підвищити конкурентоспроможність 

національної економіки, що допоможе їй успішно інтегрувати у світовий 

економічний простір» [3]. 

На підставі аналізу праць сучасних вітчизняних науковців можна 

виділити такі стратегічно важливі напрямки співробітництва України з 

міжнародними фінансово-кредитними організаціями: 

 1. Підвищення контролю за цільовим використанням залучених 

фінансових ресурсів, як у бюджетній сфері так і у конкретних галузях 

економіки. Шляхом чіткового розмежування повноважень між органами 

державної влади у питаннях розпорядження кредитними ресурсами, їх 

використання та порядку повернення.  
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 2. Дотримання принципу раціональності, обгрунтованості та 

збалансованості при використані та розподілі кредитних ресурсів між 

стратегічними галузями економіки, інфраструктури та задоволення суспільних 

потреб. Вкладати кредитних ресурсів в промисловий сектор економіки України. 

 3. Перехід на нові форми співпраці уряду України з міжнародними 

фінансовими організаціями з вирішення політичних питань, шляхом 

консультативної допомоги. Співробіництво України з міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями повинно базуватися на соціально-

економічного розвитку зі зменшенням впливу політичних факторів. 

4. Впровадження моніторингу переліку проектів, оприлюднення 

інформації про стан реалізації та розробка системи оцінки використання 

міжнародних позичкових коштів. 

5. Проведення загальних структурних реформ із використанням 

залучених коштів міжнародних фінансово-кредитних установ.  

Отже, враховуючи значний вплив політичних подій в Україні на розвиток 

економіки, банківської системи та суспільних сфер життя співпраця з 

міжнародними фінансово-кредитними установами є необхідно умовою 

подальшого розвитку. При цьому, така співпраця несе в собі не тільки 

позитивні зміни, а й зростання позикового тягара, що лягає на кожного 

українця. Однак, реалізовані проекти, що фінансувалися за рахунок кредитних 

коштів групи Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку 

пітверджують необхідність продовження такого співробітництва. З 

урахуванням подальших напрямків співробітництва в Україні можуть 

реалізуватися проекти у економіці, а саме: у промисловості, аграрному секторі , 

банківській системі, освіті, машинобудуванні та інших галузях. 

Література: 

1. Кваша О.С. Тенденції співробітництва України з міжнародними 

фінансово-кредитними організаціями: сучасний стан та перспективи 

розширення / О.С. Кваша // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету – Випуск 7, частина 1. – 2016. – С. 157 – 162.  



54 
 

2. Куцик П. Інтеграція економіки України в глобальне господарство: 

проблеми та перспективи / П. Куцик, О. Ковтун, Г. Башнянин, В. Шевчук // 

Економіст. – 2017. – № 2. – С. 11 – 19. 

3. Колосова В.П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями: сучасний стан та перспективи розширення / В.П. Колосова, І.М. 

Іванова // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 33 – 47. 

4. Ринейська Л.С. Співробітництво України з міжнародними фінансовими 

організаціями в умовах інтеграції у світовий економічний простір / Л.С. 

Ринейська // Ефективна економіка – [Електроний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5595  

5. Скоробогатова Н.Є. Удосконалення механізму фінансового 

співробітництва між Україною та ЄС / Н.Є. Скоробогатова, Н.М. Балєва // 

Економіка та держава. – 2016. – № 12. – С. 72 – 77. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336.748                                                                                    Економічні науки 

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ЦІН НА НАФТУ НА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ 

Семенюк П.С. 

студентка економічного факультету 

Науковий керівник: к.е.н., доц. Новоселецький О.М. 

Національний університет «Острозька академія» 

Україна 

Стрімке падіння цін нафти протягом 2015 року стало важливим 

детермінантом, що визначав економічну та геополітичну архітектуру світу. 

Кон'юнктура ринку нафти, що є чи не ключовим сировинним товаром 

сучасності, здійснює значний вплив на курси як світових валют, так і 

національної валюти України. В статті досліджено теоретичні та емпіричні 

аспекти взаємозвязку цін нафти та національної валюти. [5] 

https://teacode.com/online/udc/33/336.748.html
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Постійні коливання цін на світових ринках нафти ускладнюють 

можливість їх прогнозування з метою резервування в бюджеті чи інших 

державних фондах коштів для стабілізації цін. Україна дуже сильно залежить 

від закупівлі нафтопродуктів, так як вона входить в топ енергозалежних 

країн. Установка декількох атомних станцій трохи зменшила залежність. 

Виходячи їх цього, збільшення вартості нафтопродуктів відразу ж призводить 

до різкого ослаблення української національної валюти. Ціна на нафту дуже 

сильно впливає на економіку держави і є важливою складовою для 

благополуччя країни в цілому. [6] 

Аналіз досліджень і публікацій. В економічний теорії проблему 

валютного курсу, його зміни та наслідки цих змін досліджували Я. Белінська, 

О. Береславська, К. Возьний, М. Волянська, С. Кораблін, І. Ніздельська, 

Д. Серебрянський та інші. Вивчення праць цих дослідників дозволяє 

прослідкувати «історію» валютного курсу, його формування, зміни та чинники 

впливу. 

Теоретичною основою для даної роботи послужила методологія, яка 

використовується Міжнародним Валютним Фондом при розрахунку 

ефективних реальних валютних курсів для різних країн. (Ostry, 2006) [8] 

В ході досліджень було розроблено безліч різних методів, що дозволяють 

проводити оцінку валютних курсів в залежності від різних параметрів. До числа 

найбільш популярних слід віднести такі методи, як модель зовнішньої стійкості 

(External Sustainability), метод рівноважної ставки валютного курсу (Equilibrium 

Real Exchange Rate) і метод макроекономічної рівноваги (Macroeconomic 

Balance Approach). Усі три методи допомагають оцінювати валютний курс в 

рамках середньострокового інтервалу, що є оптимальним періодом для 

створення прогнозів щодо руху значень валютного курсу. 

Велика кількість дуже різних поглядів на цю проблему свідчить з одного 

боку про її важливість, з іншого боку це вказує на складність проблеми і 

потребу в продовженні фундаментального розгляду цього питання, в цьому і 

полягає актуальність даного дослідження. 
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Метою дослідження є розробка моделі впливу ціни на нафту на 

волатильність національної валюти на основі кореляційно-регресійного методу 

моделювання. 

Для проведення дослідження використано метод економіко-

статистичного моделювання, а саме метод кореляційно-регресійного аналізу. 

Для побудови моделі було використано дані за період 2004-2016 рр. по 50 

країнах світу. Окрім цього, одним із основних аргументів дослідження 

проблематики за досліджуваний період є відсутність сучасної оцінки цієї 

проблематики. Дані було відібрано з таких сайтів: 

-  Державна служба статистики України (www.ukrstat.gov.ua) 

- Investing.com (https://ru.investing.com) 

- Укрнафта (https://www.ukrnafta.com) 

- Національний банк України (https://www.bank.gov.ua) 

- Вікіпедія (https://uk.wikipedia.org) 

При вивченні аналогічних робіт попередників та теоретичногоматеріалу, 

ми визначили що дана модель буде мати вигляд системи рівнянь. А саме, 

система одночасних рівнянь. Особливістю систем одночасних рівнянь є те, що 

кожне з рівнянь системи, окрім «своїх» пояснюючих змінних, може включати 

пояснюючі змінні із інших рівнянь.  

Тому, ми досліджували волатильність гривні при зміні ціни на нафту, і в 

той же час ціна на нафту залежить від курсу долара США та інших факторів. 

Саме через це, ми будемо моделювати систему рівнянь. 

В якості результативних ознак виступатиме змінна UAH - курс гривні 

щодо долара: 

В якості факторних ознак моделі прийняті наступні змінні: 

  Р - ціна на нафту Brent, дол./бар 

  Res - Розмір міжнародних резервів країни, млн.дол.США 

  GED - Валовий зовнішній борг, млн.дол.США 

  I -Імпорт, тис.дол. США 

  UnR – рівень безробіття, % 

https://www.bank.gov.ua/
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  GDP – ВВП США, млрд..дол.США 

У цій роботі ми ознайомилися з  моделями наших попередників та 

визначили що наші фактори мають значний вплив на результуючу ознаку. 

Часові дані: 

Наша модель має наступний вигляд: 

                                     

  Отже, з рівнем значимості 5%, ми стверджуємо, що зв’язок між 

валютним курсом і ціною на нафту є істотним ( z=4,42>t0,05=2), а тому при 

збільшені ціни на нафту на 1  дол. США, курс долара до гривні спаде на 0,13 

грн. 

  Отже, з рівнем значимості 5%, ми стверджуємо, що зв’язок між 

валютним курсом та ВВП( z=6.84>t0,05=2), а тому при збільшені ВВП на 1 млд. 

дол, курс долара до гривні зросте на 0,002 грн.  

  Отже, з рівнем значимості 5%, ми стверджуємо, що зв’язок між 

валютним курсом та безробіттям є не істотним ( z=0.91<t0,05=2), а тому при 

безробіття на 1%., , курс долара до гривні не зросте. 

Просторові дані: 

Отже наша кінцева модель має вигляд: 

                           

  Отже, з рівнем значимості 10%, ми стверджуємо, що зв’язок між 

валютним курсом і ціною на нафту є істотним ( t=1.88>t0,1=1.67), а тому при 

збільшені ціни на нафту на 1  дол. США, курс долара до гривні зросте на 0,11 

грн. 

  Отже, з рівнем значимості 10%, ми стверджуємо, що зв’язок між 

валютним курсом та ВВП не суттєвий(t =1,23>t0,1=1,67), а тому при збільшені 

ВВП на 1 млд. дол, курс долара до гривні не зросте. 

За допомогою даної моделі ми намагалися з’ясувати наявність зв’язку 

між результативною та факторною ознаками. В результаті здійснення певних 

перетворень ми досягли підвищення пояснювальної здатності моделі, через що 
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і можемо зробити висновок, на курс гривні впливає ціна нафту, проте це не 

самий головний фактор, також значну роль у волатильності гривні відіграють: 

курс долара, розмір міжнародних резервів країни та економіка США. 
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Управління - це вплив на працівників з метою досягнення цілей, що 

стоять перед підприємством і його працівниками. Воно базується, з одного 

боку, на багатьох галузях знань, таких, як економіка і політологія, соціологія і 

психологія, інженерні дисципліни, статистика, а з іншого боку - на 

безпосередньому узагальненні досвіду управління різними підприємствами, 

організаціями і компаніями у ході тривалої історії розвитку людської 

діяльності. 

Ризик - явище, що охоплює всі господарюючі суб’єкти, які функціонують 

в умовах ринкових відносин. Вміння ефективно впливати на ризики дає 

можливість підприємствам успішно функціонувати, підтримувати фінансову 

стійкість, прибутковість та конкурентоспроможність в умовах глобалізації [1]. 

Зазначимо,що управління ризиками – це теоретичне обґрунтування 

підходів до комплексного управління ризиками підприємства та розробка 

науково-методичних рекомендацій щодо їх застосування. 

 Згідно з Casualty Actuarial Society (професійна спілка актуаріїв, що 

спеціалізуються на страхуванні майна та від нещасних випадків), управління 

ризиками підприємства визначається як процес, завдяки якому підприємства в 

усіх галузях промисловості оцінюють, контролюють, експлуатують, 

фінансують та здійснюють моніторинг усіх можливих ризиків, з метою 

збільшення вартості підприємства у коротко- та довгостроковому періоді. Крім 

того, дана спілка виокремила певні види ризиків характерні для підприємства:  

1) ризики небезпеки – це такі ризики, які традиційно адресовані 

страховикам, включаючи пожежі, крадіжки, буревії, пошкодження та знищення 

будинків і майна, забруднення навколишнього середовища, шкода здоров’ю 

тощо;  
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2) фінансові ризики – включають потенційні втрати внаслідок змін на 

фінансових ринках, в тому числі змін відсоткових ставок, курсів валют, цін на 

сировинні ресурси, ризики ліквідності та кредитні ризики;  

3) операційні ризики – охоплюють різноманітні ситуації основної 

господарської діяльності підприємства;  

4) стратегічні ризики – включають такі фактори, як довершеність, 

вподобання клієнтів, технологічні інновації та регуляторні (нормативні) й 

політичні перешкоди [3]. 

Найбільш небезпечний для підприємства ризик – це ризик банкрутства. 

Банкрутством вважається визнана уповноваженим державним органом 

неспроможність боржника (організації або громадянина) задовольнити вимоги 

кредиторів та (або) сплатити обов’язкові державні платежі [2]. 

 Тому, управління ризиками – діяльність, яка має за мету знизити чи 

компенсувати шкоду для об’єкта при настанні несприятливих подій та 

визначити шляхи і можливості забезпечення стійкості об’єкта чи системи та 

його здатність протистояти несприятливим ситуаціям. Потрібно зауважити, що 

даний процес має бути  постійним та безперервним. Головне завдання 

управління ризиком полягає у тому, щоб виявити та запобігти несприятливим 

діям, які можуть підлягати ризику. 

Управління ризиками базується на таких загальних принципах управління 

як: принцип системного підходу, оптимальності управління, ефективності 

управління, регламентації, формалізації, матеріального і морального 

стимулювання. До спеціальних принципів управління ризиками можна 

віднести: принцип інформативності, прогнозованості, документування, 

інтеграції та принцип лояльного ставлення до ризиків [1]. 

Отже, управління ризиками підприємства:  

1. являє собою безперервний процес, що охоплює всю організацію;  

2. здійснюється співробітниками на всіх рівнях організації; 

3. використовується при розробці і формуванні стратегії;  
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4. застосовується у всій організації, на кожному її рівні та в кожному 

підрозділі і включає аналіз портфеля ризиків на рівні організації;  

5. дає керівництву і раді директорів організації розумну гарантію 

досягнення цілей [2].  

Таким чином, комплексне управління ризиками дозволяє враховувати 

внутрішні та зовнішні фактори в діяльності підприємства, визначати шляхи 

забезпечення стійкості господарюючого суб’єкта, його здатність протистояти 

несприятливим ситуаціям в умовах конкуренції. 
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Випуск конкурентоспроможної продукції та підтримка рівня 

конкурентоспроможності підприємства залежить не лише від кваліфікації 

співробітників, а й від технічного оснащення самого підприємства, наявності 
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сучасних технологій, проведених маркетингових досліджень ринкового 

середовища.  

  В умовaх розвитку ринкових відносин перед підприємствами постає 

багато питань, пов‘язaних з його діяльністю. Функціонування підприємств 

ускладнюється змінами як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі його 

діяльності, що обумовлює необхідність Aктуальні проблеми менеджменту в 

сучасних глобалізаційних процесaх  розробки нових підходів до визначення 

його цільової функції, обґрунтування економічних передумов досягнення 

оптимальних резервів прибутку, які зaбезпечують його 

конкурентоспроможність на ринку і визнaчaють перспективи його розвитку.  

  Щодо визнaчення конкурентоспроможності підприємствa, то існує цілa 

низка його трактування як вітчизняними так і зарубіжними джерелами, 

розглянемо детальніше. Наприклад, міжнародна організація «European 

Management Forum» запропонувaлa вважати конкурентоспроможність фірми як 

«реальну та потенційну здатність компанії проектувати, виготовляти товари, як 

за «ціновими» і «неціновими» характеристиками в комплексі більш привабливі 

для споживача, ніж товари конкурентів» [1].   

  Фатхудинов Р.А. визначає конкурентоспроможність фірми як 

спроможність фірми виробляти конкурентоспроможну продукцію чи надавати 

аналогічні послуги, це переваги фірми у відношенні до інших аналогічних за 

діяльністю фірм як в країні так і за її межами [2].   

  Такі науковці як Азоєв Г.Л., Зав‘ялов П.С., Лозовський Л.Ш. визначають 

конкурентоспроможність як здатність фірми конкурувати на ринку з 

виробниками та продавцями аналогічних товарів, забезпечивши більш високу 

якість товарів чи послуг, низькі й доступні ціни, створення зручностей для 

покупців й споживачів [2].  

  SMM – це один із засобів просування своїх товарів та послуг за 

допомогою соціальних мереж. Також це комплекс заходів щодо використання 

соціальних медіа як каналів для просування компаній та вирішення інших 

бізнес-завдань з метою популяризації та просування товару чи послуг. 
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Головною метою SMM просування є підвищення впізнаваності вашого бренду, 

зростання зацікавленості вашим продуктом, постійна комунікація з 

потенційними та існуючими клієнтами. Правильний підхід до просування 

дозволить організації презентувати себе як більш розвинену та прогресивну.  

  Просування сайту – це комплекс засобів для забезпечення відвідуваності 

сайту цільовою аудиторією. Цільовою аудиторією є потенційні споживачі,які 

зацікавлені у придбанні товарів чи послуг, представлених на сайті.  Контент-

менеджмент дозволяє досягнути різних цілей, зокрема: створення іміджу 

компанії (або лідера), збільшення прямих продажів, ознайомлення споживачів з 

принципово новими продуктами та послугами, а також просування їх на ринок.

 Сьогодні існує безліч інтерактивних можливостей для просування послуг 

чи компаній, зокрема соціальні мережі, такі як Google+, Pinterest, Instagram, 

Facebook, Youtube тощо.[3, c. 88-122]  

  Існують також певні основні принципи просування, зокрема:  

  1. Ви маєте стати «своїм» у співтоваристві;  

  2. Публікуйте корисну інформацію і не тільки зі своїх сайтів;  

  3. Якщо не можете стати своїм у чужому співтоваристві — створіть щось 

  своє за вашою тематикою;  

  4. Ваша інформація має бути цікавою навіть тоді, коли це рекламна 

  інформація;  

  5. Якщо ви опублікуєте суперечливу інформацію, то пам'ятайте, що у вас 

 з'являться як прихильники, так і противники;[3, c. 150-155]  

  Просування в соціальних мережах дозволяє точково впливати на цільову 

аудиторію, вибирати майданчики, де ця аудиторія більшою мірою 

представлена, і найбільш відповідні способи комунікації з нею, при цьому в 

найменшій мірі зачіпаючи незацікавлених в цій рекламі людей. Як і будь який 
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вид розвитку чи просування бізнесу SMM має переваги та недоліки. ( Рис. 1) 

 

Рисунок 2. Переваги та недоліки SMM 

SMM – це дуже ефективний інструмент для просування бізнесу. Він 

здається простим лише на перший погляд. Якісне наповнення сторінок в 

соціальних мережах та двостороння комунікація з підписниками займає багато 

часу та вимагає постійного аналізу тенденцій ринку і настроїв аудиторії. Для 

швидкого зростання кокурентоспроможності, або її підвищення, SMM дозволяє 

зекономити час та отримати видимий результат в значно швидші терміни.[3, c. 

20-38]  

  Отже, для того щоб підвищити конкурентоспроможність компанії та її  

здатність конкурувати з виробниками та продавцями аналогічних товарів, 

забезпечивши більш високу якість товарів чи послуг, низькі й доступні ціни,  

 а також створення зручностей для покупців й споживачів, слід звернути увагу 

на розвиток SMM компанії, адже саме цей вид маркетингу дозволить за 

короткий проміжок часу знайти потрібну цільову аудиторію, підняти продажі,  

а також бути конкурентоспроможним на ринку. 
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Підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки 

України неможливе без здійснення ряду організаційно-економічних заходів, 

зокрема у галузі рослинництва слід забезпечити освоєння науково 

обґрунтованих сівозмін та оптимальної структури посівних площ, структури 

породного і сортового складу насаджень та впровадження інтенсивних 

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологій виробництва продукції 

[1, с. 13].  

Зернове господарство належить до основних пріоритетів розвитку 

агропромислового сектора, визначає стратегію держави щодо його подальшого 

розвитку. Тому вивчення основних закономірностей інтенсифікації 

зерновиробництва, впливу різних факторів на підвищення ефективності 

виробництва і стратегічних напрямків щодо прискорення росту віддачі 

вкладених засобів потребує системного підходу і першочергового вирішення. 

Ринок зерна і зернове господарство є майже основним складником 

економіки будь-якої країни, що визначає продовольчу безпеку населення, а 

також опосередковує фінансово-економічне становище аграрних 

товаровиробників. Зернові культури щорічно займають більше половини 

загальної посівної площі в Україні та забезпечують значну частину доходів 

сільськогосподарських підприємств.  Упродовж останніх років Україна 

зміцнила свої позиції на міжнародному аграрному ринку та впевнено перебуває 

в світовій десятці виробників зерна 
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Природно-кліматичні умови та родючі землі України сприяють 

вирощуванню всіх зернових культур і дають змогу отримувати високоякісну 

продовольчу продукцію в обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх 

потреб і формування експортного потенціалу. Стабілізація і нарощування 

темпів виробництва зерна можливе лише на основі застосування 

конкурентоспроможних технологій, які забезпечують врожай зерна на рівні 70-

90 ц/га.  

Для досягнення таких результатів необхідна науково обґрунтована і 

зважена державна політика щодо фінансової підтримки сільськогосподарських 

підприємств для матеріально-технічного забезпечення технологій та 

дотримання їх вимог в кожному підприємстві вимагають вирішення питання 

інтенсивним шляхом. Одним із шляхів забезпечення постійно зростаючого 

попиту на зерно є використання високоякісного насіння, використання нових 

сортів і гібридів, роль яких полягає у збільшенні врожаїв, можливості 

одержання якісного зерна з високими хлібопекарськими властивостями. 

Високоефективна система насінництва у зерновиробництві “це – економічно 

вигідний шлях нарощування валових зборів та зниження собівартості 

виробництва зерна” [2, с. 178].  

Нині вітчизняне насінництво швидко розвивається. Виводяться нові сорти 

і гібриди, які здатні конкурувати із зарубіжними і користуються попитом як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, адже виводяться сорти із 

врожайністю навіть 120 ц/га [3]. 

В ринкових умовах розвитку зерновиробництва, у зв'язку з різким 

скороченням внесення мінеральних і органічних добрив та засобів захисту 

рослин, сортові ресурси та високоякісний посівний матеріал повинні виступати 

основним засобом отримання стабільно високих урожаїв та вагомим фактором 

впливу на розширення процесу зерновиробництва. Встановлено, що чим вища 

врожайність культури, тим більший внесок у її подальший ріст вносять сорт і 

насіння. У країнах з урожайністю зернових культур 40-50 ц/га приріст врожаю 

до 50% забезпечується селекцією і насінництвом [4, с. 221]. 



67 
 

Впровадження нових перспективних сортів є найбільш економічно 

вигідним і швидко доступним заходом, спрямованим на підвищення 

врожайності й нарощування валових зборів зерна. Тому питання сучасного 

стану, перспектив розвитку ринку насіння зернових культур, можливостей 

збільшення обсягів виробництва високоякісного насіннєвого матеріалу є 

актуальними.  

Залежно від ресурсного забезпечення господарства слід підбирати сорти 

за рівнем інтенсивності. Високоінтенсивні та інтенсивні сорти мають дуже 

високий потенціал продуктивності, але вимагають дотримання всіх вимог 

агротехніки вирощування, оптимальних строків сівби, підвищення доз 

мінеральних добрив, добре реагують на систему захисту рослин. Пластичні 

сорти, які менше знижують продуктивність при порушенні окремих елементів 

технології вирощування, рекомендуються для висіву по гірших попередниках 

[5].  

Сучасні передові тенденції розвитку аграрної науки за кордоном 

характеризується зосередженістю на розробці механізованих технологій 

вирощування і збирання продукції сільськогосподарських культур нового 

покоління, які дають змогу зберегти біологічну й екологічну рівновагу у 

природі. Біологізація та ресурсозбереження, як напрямки виробництва 

продукції, ставлять за мету не одержання максимальних урожаїв, а створення 

передумов для організації сталого високорентабельного виробництва [6]. 

Високоефективна система ведення насінництва зернових культур повинна 

забезпечувати попит сільськогосподарських виробників товарного зерна на 

високоякісний посівний матеріал; прискорювати впровадження у виробництво 

нових перспективних сортів зернових культур; проводити збереження сортових 

властивостей сорту в процесі подальшого його розмноження, а також сприяти 

виробництву високоякісної та конкурентоспроможної продукції. При цьому 

необхідно враховувати результати селекції, біологічні та господарські 

особливості використовуваних у виробництві сортів і гібридів, поширення 

зареєстрованих і перспективних сортів. 
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Щоб вивести зернове господарство на належний рівень та забезпечити 

його прибутковість, у першу чергу товаровиробникам потрібна фінансова 

підтримка з боку держави, яка б спрямовувалась на придбання та застосування 

новітніх технологій щодо вирощування зернових; високоврожайних, стійких 

проти хвороб сортів посівного матеріалу; розробку науково обґрунтованих 

програм зерновиробництва, які б реально працювали.  

Підвищення якості насіння зернових культур, яка відповідала б світовому 

рівню, одна з головних економічних умов реформування галузі.  
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У сучасних умовах швидкого темпу розвитку комп’ютерної техніки, 

електронного обміну інформації та автоматизованих систем управління, 

Інтернет посів важливе місце в житті кожної людини. Необхідність мати гарний 

сайт вже не поступається по важливості назві та привабливому логотипу 

компанії, а на створення та просування самих інтернет-сторінок у світі кожного 

року витрачаються усе більше коштів.  

Актуальність дослідження полягає у необхідності висвітлення ролі веб-

сайту в застосуванні методів і способів представлення та поширення інформації 

про компанію, використанні гнучких інструментів маркетингових стратегій, що 

здатні підлаштовуватися під сучасні реалії. 

Важливу роль значення веб-сайту компанії в політиці просування 

досліджували такі вітчизняні науковці, як В.Д. Байков, Т.Є. Іванова [1], С.М. 

Ілляшенко [1], І.Л. Литовченко, В.П. Пилипчук, С. Шпилик [2], а також 

зарубіжні дослідники Ф. Котлер, Р. Уілсон, А. Хартман, У. Хенсон та інші. Їх 

здобуток полягає у аналізі атрибутів успішного бізнесу в Інтернеті, зокрема, 

веб-сайту, виявленні базових принципів застосування Інтернет-маркетингу й 

розроблення маркетингових стратегій, що можуть призвести до успішного 

результату. 

Приймаючи рішення про створення веб-сайту, компанія одразу потрапляє 

на специфічний електронний ринок, що собою представляє не лише відкритий 

ринок у віртуальному просторі, а й спосіб ведення бізнесу з використанням 

сучасних інформаційних технологій, можливостей комп’ютерних мереж та 

інших спеціальних електронних систем, що дозволяє підвищити ефективність 

зв’язків і стосунків між учасниками ринку і збільшити їх взаємну вигоду [1, 



70 
 

с.216]. Якщо у реальному житті «домівка» компанії – це її юридична адреса, то 

у кіберпросторі цю роль виконує інтернет-сторінка.  

Веб-сайт відіграє важливу роль у кожному з елементів маркетинг-мікс та 

тісно пов’язаний з кожним із них за допомогою Інтернет-маркетингу. 

Інтернет-маркетинг – це практика використання всіх аспектів 

традиційного маркетингу в Інтернеті, що зачіпає основні елементи маркетинг-

міксу: ціна, продукт, місце продажу та просування. Основна мета – отримання 

максимального ефекту від потенційної аудиторії сайту [2, с.221]. 

Інтернет-маркетинг стрімко поширюється, удосконалюється та 

становиться більш зрозумілим. Останнім часом поряд з ним з’явилися такі 

поняття як тренди, ком’юніті, веб-юзабіліті тощо. 

З точки зору товару (product), за допомогою веб-сторінки можна 

проінформувати споживачів про свій товар, надати його характеристики, 

повідомити про номенклатуру та асортимент. До того ж, продукція, що 

продається за допомогою Інтернету, здатна конкурувати з подібними товарами 

у традиційних магазинах. 

Ціну на продукцію (price) компанії також можна дізнатися за допомогою 

веб-сайту. Варто додати, що рівень цін в Інтернет-магазинах, зважаючи на 

менші витрати, зазвичай нижчий, що дає можливість залучати нових покупців 

та бути більш конкурентоспроможним.  

На сайті можна дізнатися де саме продається товар (place), де знаходяться 

пункти обслуговування, представництва тощо. При цьому і сам веб-сайт може 

бути місцем продажу. 

Провідну роль веб-сайт компанії відіграє у просуванні (promotion). Для 

просування продукції в Інтернеті необхідний сайт, проте і власне сайту 

необхідне просування. Для цього використовується великий арсенал 

інструментів: пошуковий маркетинг, Інтернет-реклама, маркетинг соціальних 

зав’язків, вірусний маркетинг, відео-маркетинг, e-mail-маркетинг, інноваційний 

маркетинг, аналітичний маркетинг, контекстна реклама, банерна реклама, 

партнерський маркетинг, прихований маркетинг [1, с.23]. В сукупності 



71 
 

комплекс заходів по просуванню в Інтернеті і називається Інтернет-

маркетингом. 

Так в подальшому веб-сайт компанії можна просувати за допомогою 

контекстної реклами на кшталт Google AdWords, використання посилання в 

описі на YouTube-каналі, власних сторінок у мережі Facebook, Instagram, 

Twitter тощо. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що освоєння віртуального простору 

шляхом створення і просування веб-сайту дасть можливість компанії завоювати 

нові сегменти ринку, стане ближчою та доступнішою для своїх клієнтів, 

відкриється можливість запропонувати нові послуги, зробити обслуговування 

більш комфортним та підвищити конкурентоспроможність за рахунок 

зниження собівартості продукції.  
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