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УДК 657  Економічні науки 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 

                               Абрамян Т.В., 

викладач економічних дисциплін 

Слов’янський хіміко-механічний технікум 

м. Слов’янськ, Донецька область Україна 

 Безробіття вважається однією з гострих проблем з якої стикається не 

лише Україна, але й більшість країн світу. Це явище являється не лише 

економічною, але й соціальною проблемою.  

Безробіття є макроекономічною проблемою, яка призводить до багатьох 

негативних наслідків в державі таких як: збільшення соціальної диференціації, 

зниження трудової активності населення, зростання криміногенних випадків,  

збільшення витрат на допомогу всім безробітним та найголовніше – зниження 

валового внутрішнього продукту країни. У нашій країні безробіття набуло 

масового характеру і становить реальну загрозу для державного благополуччя. 

Молодь формує особливий спектр ринку праці, який значно відрізняється 

від інших його складових. З одного боку, у молодому віці людина має високу 

мобільність, вона відкрита, готова до змін і пошуку роботи, а з іншого – їй не 

вистачає відповідного досвіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку 

праці.  

Недосконала законодавча база, відсутність чіткої державної стратегії 

забезпечення зайнятості молоді, невідповідність освітніх послуг з підготовки 

кадрів реальним потребам економіки, слабкі механізми стимулювання робото-

давців до працевлаштування молоді перетворюють безробіття молодих людей 

на одну з найгостріших соціально-економічних проблем сучасної України.  

В Україні, як і в інших країнах світу, найбільше від безробіття 

потерпають молоді особи віком від 15 до 24 років. 

 Серед причин молодіжного безробіття в Україні можна виділити такі: – 

небажання роботодавців приймати на роботу недосвідчену та некваліфіковану 
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молодь. Особливо це стосується молодих жінок, оскільки існує висока 

ймовірність, що вони братимуть відпустки по догляду за дитиною та лікарняні;  

– відсутність дійових стимулів для роботодавців при працевлаштуванні 

молоді. У процесі трудової діяльності недосвідченого молодого працівника є 

реальними ризики пошкодження засобів виробництва або інших фінансових 

збитків, а їх додаткове навчання за відсутності ефективної системи державних 

компенсацій спричиняє зайві витрати;  

– суттєвий розрив між програмами навчання у ВНЗ і потребами 

підприємців. Невідповідність напрямів підготовки молодих фахівців потребам 

економіки призводить до професійно - кваліфікаційного дисбалансу на ринку 

праці. Застарілі навчальні програми і матеріальна база закладів освіти не 

сприяють підготовці висококваліфікованих спеціалістів для роботи на 

сучасному обладнанні за інноваційними технологіями;  

– низькі офіційні зарплати для молодих працівників, які пропонуються на 

робочих вакансіях, і, відповідно, небажання молоді їх заповнювати; 

 – високий рівень корупції при влаштуванні на ―престижні‖ вакансії, 

особливо в державних установах і на великих підприємствах.  

Національному ринку праці молоді притаманний ряд проблем, серед 

яких:  

– зменшення кількості робочих місць через загальний стан економіки; 

 – значне податкове навантаження на бізнес з боку держави, яке не сприяє 

створенню нових робочих місць, зростанню оплати праці найманих працівників 

і призводить до неформальних трудових відносин;  

– відсутність системи розподілу молодих фахівців на стажування або 

практику під час навчання і на роботу – після закінчення навчання; 

 – формальна розробка програм зайнятості та професійного навчання 

молодих працівників на загальнодержавному і регіональному рівнях тощо. 

 Недосконалість законодавчих актів щодо регулювання ринку праці 

молоді не дозволяє ефективно організувати відносини між учасниками ринку 

праці та створити дійовий механізм її працевлаштування. 
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Ряд проблем функціонування ринку праці молоді пов’язаний з наявністю 

на ньому таких категорій молоді: а) вивільнені із строкової військової або 

альтернативної служби. Вони здебільшого не мають практичного досвіду 

роботи за спеціальністю і великою мірою втратили отримані раніше знання. Ця 

категорія потребує додаткового навчання для відновлення знань і набуття 

практичних навичок для виконання певної роботи; б) молодь віком до 19 років, 

яка не має професійної, а іноді і повної середньої освіти. Потрібно здійснювати 

істотну роботу, щоб ця категорія здобула професійну освіту; в) особи, які свого 

часу не скористалися правом зайняття першого робочого місця і мають перерву 

при переході від навчання до праці. 

 Проблеми молодіжного безробіття також зумовлені особливостями 

соціального стану і трудової поведінки тобто низькою адаптованістю та 

уразливістю до навколишнього економічного й соціального середовища. 

Система заходів регулювання безробіття в Україні має включати: 

розвиток розгалуженої системи державної служби зайнятості, професійної 

орієнтації, системи професійної освіти, надання підприємцям субсидій та 

податкових пільг для найму додаткової робочої сили або переведення частини 

працівників на скорочений робочий день; державну підтримку нетрадиційним 

сферам зайнятості, стимулювання підприємців до навчання, перекваліфікації та 

подальшого працевлаштування додаткової робочої сили, залучення приватного 

(як вітчизняного, так і іноземного) капіталу в райони зі стійким рівнем 

безробіття. 

 Державі в першу чергу необхідно проводити інноваційну політику, що 

дозволяє задіяти молодь з вищою освітою і інженерів зрілого віку, 

удосконалити нормативно-правове регулювання ринку праці, з огляду на 

проблеми регіонів, забезпечити систему соціальних стандартів і гарантій, 

стимулювати розвиток і діяльність малих і середніх підприємств за допомогою 

пільгового оподаткування та кредитування. 

 Проведення Україною курсу реформ буде результативним та успішним 

лише за активної участі молоді, тому пріоритетом і стратегічним завданням 
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держави є розвиток молодіжної політики. Слід взяти до уваги, що Міжнародна 

організація праці визначає 3 необхідних напрями сприяння зайнятості молоді з 

боку урядів, роботодавців і профспілок: 

1. Розширення можливостей для працевлаштування молоді за допомогою 

заходів щодо зміцнення зв’язків між системою освіти та ринком праці, 

включаючи профорієнтацію, вдосконалення інформації про кар’єрні 

можливості та широкий доступ до неї, підтримку під час пошуку роботи та 

забезпечення гарантій зайнятості молоді.  

2. Заохочення молоді до підприємництва. 

3. Сприяння захисту трудових прав молодих людей з гарантуванням їм рівних 

прав у сфері праці, закріпленням їх у колективних договорах і забезпеченням 

належного соціального захисту. 

Молодь є потужним ресурсом. Підтримка молодих людей, їхнє залучення 

до творчої, активної участі в житті суспільства – це стратегічні інвестиції в 

розвиток держави. Реформування засобів державного регулювання ринку праці 

молоді має супроводжуватися прозорими та ефективними механізмами 

стимулювання роботодавців до її працевлаштування, подоланням міфів 

стосовно низької кваліфікації молодих фахівців та активізацією участі молоді 

на ринку праці. 
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____________________________________________________________________ 

УДК 368   Економічні науки 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ 

УКРАЇНИ 

 

Авдєєва М.В., 

студентка економічного факультету 

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

науковий керівник – Брода А.Ю. 

Страховий ринок - це частина фінансового ринку, об'єктом купівлі-

продажу в якому є страховий захист, на якого формуються попит і пропозиція. 

Головною функцією цього ринку є акумуляція грошових коштів у страховий 

фонд та розподіл їх задля страхового захисту суспільства. Головними 

суб’єктами є страховики, страхувальники та страхові посередники [2, с.1050 – 

1055]. Метою страхування є задоволення потреб споживачів у страховому 

захисті, який надають їм страхові організації, ефективно використовуючи  

фінансові ресурси.  

Велику увагу проблемам формування та розвитку страхування та 

страхового ринку в Україні приділяють у своїх працях такі відомі науковці, як: 

В. Алєшін, В. Базилевич, О. Філонюк, В. Фурман, С. Осадець, Р. Пікус, З. 

Шелудько та інші вітчизняні та зарубіжні економісти. 



10 
 

На сьогоднішній день етап розвитку страхових відносин в Україні 

відзначається прогресивним зростанням кількості страхових компаній, а 

відповідно, й зростанням конкуренції. На сучасному етапі ринку страхових 

послуг України функціонує близько 400 компаній, в той час як попит на 

страховому ринку негативний. 

Подальший розвиток страхового ринку України стримується наступним 

переліком актуальних проблем: 

 політична нестабільність в країні; 

 слабкі зовнішньоекономічні зв’язки України у сфері страхування з 

іншими країнами; 

 нерозвиненість національної страхової інфраструктури; 

 недостатній рівень і потенціал розвитку страхування за межами 

країни; 

 низькі показники конкурентоспроможності українських страхових 

компаній. 

Також є ряд внутрішніх проблем ринку: велика кількість страхових 

компаній з нестачею професійного персоналу, низька якість страхових послуг, 

недостатня капіталізація страхових компаній і низька якість активів. 

 У цілому стан ринку страхових послуг свідчить про значний його 

потенціал і перспективи подальшого розвитку, зокрема: 

 зростання кількості видів обов'язкового страхування; 

 податкові переваги порівняно з іншими секторами економіки; 

 висока прибутковість страхових компаній; 

 зростання доходів населення; 

 значна кількість потенційних споживачів страхових послуг; 

 бажання Україні увійти в європейський простір [3, с.810 – 813]. 

Найменш розвиненими і такими, що на сьогодні становлять потенційні 

перспективи розвитку страхового ринку в Україні, є такі сегменти: 

 страхування промислових ризиків; 

 страхування ядерних ризиків та втрат від стихійних лих; 



11 
 

 страхування життя; 

 страхування вантажів; 

 медичне страхування [3, с.814]. 

     Страховий ринок України зростає і за своєю складністю. Прискоренню 

зростання страхового сектора посприяв позитивний розвиток у сфері 

законодавства та регулювання. Але ринок страхування все ще має актуальні 

проблеми, які потребують негайного вирішення. Варто зазначити, що 

страхування життя в Україні і досі перебуває на етапі становлення.  

Для покращення та подальшого ефективного розвитку ринку страхових 

послуг України потрібно здійснити ряд первинних заходів: 

1. підвищити захист споживачів страхових послуг; 

2. збільшити капіталізацію страховиків та конкурентоспроможність 

національного страхового ринку; 

3. підвищити прозорість діяльності учасників страхового ринку [4, с.160 – 165]. 

  Ринок страхових послуг України пройшов стадію формування і 

знаходиться на етапі розвитку. За своїми характеристиками страховий ринок 

України не відповідає завданням випереджального розвитку української 

економіки та тенденціям світових  ринків страхових послуг. Це спричиняє його 

суттєве відставання у міжнародному процесі формування світової фінансової 

системи. 

Проблеми розвитку інвестиційної діяльності страховиків та 

інвестиційного потенціалу ринку страхових послуг в Україні дають підстави 

для розробки концептуальних напрямів розвитку страхового ринку і 

ефективного використання інвестицій. З урахуванням концептуальних підходів 

розвитку страхового ринку в Україні має сприяти: 

— відновлення довіри населення до страховиків; 

— підвищення стійкості та потужності страхових компаній, їх авторитету 

у вітчизняних та іноземних інвесторів; 

— інтеграція страхового ринку України до світового ринку страхування 

та створення сучасної моделі ефективного управління страховими резервами; 
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— посилення контролю за діяльністю страховиків з боку органів 

страхового нагляду; 

— розвиток системи перестрахування; 

— створення системи гарантій виконання зобов'язань за договорами 

страхування, укладеними неплатоспроможними та збанкрутілими страховими 

організаціями; 

— стабілізація фінансового стану всіх суб'єктів економіки та населення; 

— розвиток законодавчої бази страхування, яка б враховувала сучасну 

ситуацію на страховому ринку; 

— набуття страховиками прав інституційних інвесторів та надання їм 

ширших можливостей щодо інвестування страхових резервів та вільних 

ресурсів; 

— удосконалення організаційної структури та створення інфраструктури 

страхового ринку на рівні світових вимог; 

— створення нормативної бази, яка регулює права, обов'язки та 

відповідальність сторін за договорами перестрахування [4, с.160 – 165]. 

Потрібне суттєве збільшення розміру власного капіталу страховиків для 

розширення можливостей проведення страхових операцій і підвищення ролі 

страховиків в інвестиційному процесі. Лише великі страхові організації можуть 

акумулювати значні кошти у вигляді інвестицій та викликати довіру з боку 

потенційних клієнтів. 

Вiдсутнiсть цілеспрямованої державнoї пoлiтики щодо стратегії розвитку 

ринку страхових послуг, нестабiльне фiнансoве становище країни, значний 

рівень недовіри населення до страхування —  основні проблеми на ринку 

страхування України. Головними напрямами його розвитку, на мою думку, 

повинні стати:  

— зростання довіри населення до страхових організацій та посередників.  

— єдине бачення стратегічного розвитку  страхового сектору України та 

його окремих структур;  

— вдосконалення державного нагляду за страховою діяльністю; 
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— приведення чинного законодавства в форму відповідно до правил та 

вимог країн Європейського союзу. 

    Отже, сучасний стан ринку страхування України не набув рівня 

розвитку притаманного страховим ринкам в розвинених країнах світу. 

Важливим завданням є покращення його функціонування та інтеграція у 

європейський та міжнародний страховий простір. 

Література: 

1.  Вовчак О. Д. Страхова справа: підручник  О. Д. Вовчак. – К.: Знання, 

2011. – 391с. 

2.     Павленко О.П. Перспективи становлення та функціонування страхового 
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ПІДПРИЄМСТВА 

 

Ауріте І.Д., 

студент факультету фінансів,  

підприємництва та обліку 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Будівництво є рушійною силою економіки будь-якої країни. Розвиток 

будівельної галузі сприяє виникненню необхідних умов для розв'язання великої 
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кількості соціальних та економічних проблем. На жаль, Україна суттєво відстає 

від зарубіжних країн за обсягами та якістю житла, забезпеченістю ним 

населення через брак необхідних фінансових та організаційних перетворень. 

Суттєво на будівельну галузь вплинула економічна криза 2014–2015 

років, яка виникла через торговельні санкцій Росії, російської збройної агресії 

та девальвації гривні (від 8 грн./дол. на початку 2014 року до 25 грн./дол. у 

червні 2016 року). Девальваційні тенденції поглиблюють дисбаланс на 

споживчих та інвестиційних ринках. Будівельний ринок України у ці роки все 

ще за інерцією має тенденцію до збільшення реалізації будівельної продукції, 

але в недостатній кількості, щоби підвищити відсоткове значення в структурі 

ВВП України. Водночас через зменшення капітальних інвестицій в будівництво 

на 16,6% у 2014 році, 16,3% у 2015 році та 12,6% у 2016 році темпи будівництва 

житла знижуються. Кризові явища тривають недовго, адже вже у 2017 році 

будівельна галузь відновлює темпи спорудження житла. Внаслідок 

конструктивних ринкових перетворень протягом останніх 2017–2018 років 

спостерігається загальна позитивна динаміка показників житлового 

будівництва [1, с. 34]. Проте, суттєві втрати протягом 2014-2016 років 

відображаються на показниках діяльності підприємств. 

Саме тому, для удосконалення політики управління платоспроможністю 

будівельних підприємств доцільно використовувати внутрішні резерви. Адже , 

власники взаємно фінансують один одного через надання комерційного 

кредиту, випуск і розміщення емісійних цінних паперів, фінансовий лізинг; 

використання інших форм взаємовідносин. Суб’єкти господарювання в 

ринковому середовищі несуть повну матеріальну відповідальність своїми 

доходами і майном за фінансову політику, яку вони проводять.  

Процес оптимізації використання внутрішніх резервів підвищення та 

відновлення платоспроможності передбачає наступне: 

1.За результатами оцінки платоспроможності досліджуваного 

підприємства у попередньому періоді визначається система заходів щодо 

реалізації резервів, спрямованих на скорочення тривалості операційного та 
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фінансового циклів. При цьому скорочення тривалості циклу не повинно 

призводити до зниження обсягів виробництва та реалізації продукції. 

2.На основі вибраного підходу до формування необхідного  обсягу 

виробництва й реалізації окремих видів продукції та розкритих резервів 

скорочення тривалості операційного та фінансового циклів розробляється 

політика управління платоспроможністю підприємства.  

Заходи щодо активізації збутової політики належать до найбільш 

пріоритетних. З метою збільшення обсягів реалізації варто використовувати 

увесь арсенал заходів щодо підвищення ефективності збутової політики 

підприємства (рис. 1). 

Забезпечення стабільної платоспроможності передбачає управління 

грошовими потоками підприємства, створення умов для їх стабільності, 

ритмічності, синхронності, забезпечення достатності формування та 

обґрунтування витрачення грошових коштів, формування необхідного розміру 

запасів грошових коштів для захисту від ризику неплатоспроможності в зв'язку 

з неочікуваним коливанням надходжень та витрат коштів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекс заходів стимулювання збуту будівельного підприємства 

Другим напрямком управлінських зусиль щодо вдосконалення 

управління платоспроможністю є забезпечення необхідної якості дебіторської 

заборгованості, що є запорукою її погашення у встановлений термін.  

Крім того, дослідження структури запасів будівельних підприємств 

зазвичай показує їх нераціональну структуру та існування значного обсягу 

 

 

Заходи 

стимулю-

вання збуту 

зовнішня реклама біля котеджних містечків; контекстна реклама в мережі 

Інтернет; реклама в спеціалізованих друкованих виданнях  

будівництво дитячих майданчиків з дерева; участь у щорічних галузевих 

виставках «Дерев’яне будівництво» та «Екожиття» 

спеціальні пропозиції існуючим клієнтам на супутні товари та послуги; 

акція для існуючих клієнтів «Посели друга» з наданням знижки другу та 

існуючому клієнту; використання системи знижок за прискорену оплату 

продукції. 
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надлишкових виробничих запасів, що теж, своєю чергою, зумовлювало 

відтягнення грошових коштів підприємства. 

Саме тому, основними напрямами удосконалення управління ліквідністю 

та платоспроможністю будівельних підприємств є раціональне управління 

дебіторською заборгованістю, запасами та грошовими потоками. 

Література:  
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В зв’язку з теперішнім колосальним розвитком соціальних мереж, 

потрібно використовувати всі можливості. АТ КБ «ПриватБанк» для підтримки 

лояльності своїх клієнтів та надання їм інформації, ,банк розвиває свою 

сторінку в соціальній мережі Facebook(120 288 підписників)[1]. За даними 

дослідження яке провело та оприлюднило агентство «We are social», у звіті 

«Digital in 2018» з січня 2017 року по січень 2018 року кількість інтернет 

користувачів в Україні збільшилось на 17%.[2] 

За даними того ж звіту «Digital in 2018» 25,6 мільйонів українців 

користуються мережою інтернет, що становить 58% населення нашої країни. 

Мобільним інтернетом користуються 18,7 млн українців - це 42% населення. 

Соціальними мережами користуються 29% жителів України – 13 млн осіб. З 

них за допомогою мобільного телефону у соцмережі виходять 22% населення - 

9,5 млн. З січня 2017 року по січень 2018 кількість користувачів соцмережі 
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Facebook збільшилася на 71%.[2] Проте АТ КБ «ПриватБанк» майже зовсім не 

звертає увагу на таку соціальну мережу як Instagram, лише за останній кількість 

користувачів зросла на 16% та станом на січень місяць 2018 року становить 7,2 

млн користувачів. На офіційній сторінці ПриватБанку в данній соціальній 

мережі 18,8 тис. користувачів.[3] Якщо проаналізувати, то цільовою аудиторією 

даної соціальної мережі являються користувачі віком від 18 до 30 років, а саме 

близько 5 млн, слід зазначити що з цієї групи користувачів, більше 2 млн немає 

на Facebook, тобто ПриватБанк ніяким чином з ними не підтримує комунікації 

в соціальних мережах, а за даними того ж дослідження «Digital in 2018», 72% 

українців щодня користуються мережею інтернет. 

Для того щоб охопити майже всю цільову аудиторію у блогерів, потрібно 

розуміти чим цікавиться наша аудиторія віком від 18 до 30 років.  

Авторизований реселлер преміум-форматів реклами в Facebook компанія 

Admixer опублікувала детальну інфографіку про те, де живе, що любить і якою 

мовою говорить український користувач Instagram.  

 Найбільшим попитом користуються блогери таких тематик:  

Електроніка, авто, ІТ технології, мода, туризм, мистецтво(здебільшого 

фотографія), материнство. 

Проаналізувавши такі біржі реклами інстаграму, як «dealway», «epicstars», 

«buyrepost», «instach» - можна зробити висновок, що в українських блогерів з 

«вовлеченностью» близько 10% аудиторії, реклама одного поста буде 

коштувати від 10 до 15 тисяч грн. Щоб охопити 7 обраних напрямків і захопити 

якомого більше з наших 5 млн підписників, потрібно обирати блогерів, які 

відрізняються між собою в даних нішах, та мають якомога менше спільних 

підписників, щоб задіяти якомога менше грошей на нашу рекламу. Зробивши 

легкі математичні підрахунки, в кожній ніші потрібно обрати 5-7 блогерів, та 

зробити сітку реклами, щоб вся реклама не відбулась в один день у всіх 

блогерів, тим самим якщо і в блогерів будуть ті ж самі підписними, вони будуть 

бачити рекламу протяг цілого місяця декілька разів, тим самим підвищуючи 

зворотній зв’язок. 
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 До прикладу якщо почнемо давати рекламу з початку 2019 року, то в 

перший місяць застосуємо по 3 блогери з кожних 7 обраних ніш, в середньому 

реклама буде коштувати ~400 тис.грн., за ці гроші рекламу перегляне більше 

250 тисяч українців, якщо рекламний пост буде мати середньо прийняту 

нормальну конверсію від 5% до 10% то за 12 місяців ми отримаємо близько 

180-200 тисяч підписників, в рік на рекламну компанію витрати будуть 

становити 4,8 млн. грн., також потрібно створити окремий відділ, який буде 

відповідати за креативи, рекламні банери, та за ведення сторінки. В ідеальних 

умовах, в данному відділі, потрібно 2 людини, які будуть налагоджувати 

контакт з блогерами, 2 людини які будуть робити кожного дня пости, для 

підтримки інформації та лояльності, а також 1 керівник відділу, який буде всім 

цим керувати. При середній зарплаті в АТ КБ «ПриватБанк», на данний відділ в 

місяць потрібно буде витрачати близько 70-100 тис.грн. Річні затрати на данний 

відділ складуть 840-1200 тис.грн. Окрім зарплати потрібно обладнати цей 

відділ сучасними комп’ютерами та іншою технікою, а також сплачувати аренду 

за приміщення. Нове обладнання, та аренда приміщення за рік буде коштувати 

~1млн.грн. Підсумувавши всі витрати, отримаємо 7 млн.грн.  

Також оперуючи цими даними, ми можемо розрахувати орієнтований 

дохід, оскільки послугами АТ КБ «ПриватБанк» користуються 20 млн. 

українців, а дохід за 3 квартали 2018 року склав 5,356 млрд грн, то середній 

прибуток банку на 1 користувача складає 276,8 грн. Хоча до кінця року ця 

цифра однозначно збільшиться, як мінімум до 310-320 грн на одного клієнта. 

Тому застосувавши ці дані, зі 180 тисяч наших підписників банк мав би 

отримати орієнтовано 55 800 000 грн., проте за даними банку кожен другий 

українець є клієнтом ПриватБанку, тому потрібно цю суму розділити вдвічі – 

27,9млн.грн, що відрізняється більше ніж в 3 рази від вкладів в дану рекламну 

компанію. 

Література: 
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м. Біла Церква, Україна 

Метою дослідження є аналіз земельного потенціалу та сучасного стану 

ринку землі   України. 

Предметом дослідження є ринок землі України на сучасному етапі розви-

тку економіки держави. Об’єктом дослідження є земельний потенціал України. 

Практичний інтерес даної роботи полягає в дослідженні готовності 

народу України та її економіки до відкриття ринку землі та можливості 

залучення зарубіжного досвіду. 

Формування ринку землі в Україні є досить актуальною темою серед 

вітчизняних вчених. Питання пропозиції землі сільськогосподарського 

призначення  і попиту на неї досліджувались  вченими Ю.О.Лупенко та О.В. 

Ходаківською. [1]. Необхідність створення державних регуляторів та обмежень 

доводять в своїй праці «Ринок землі сільськогосподарського призначення – 

проблеми та перспективи запровадження» Т.С. Ожелевська та М.О. Королік [2].  

Чи готова Україна до ринку землі та що очікує українців в разі зняття 
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мораторію аналізували в своїх працях Сальникова Т.В., Колєснік Є.О., Сіліна 

І.С. [3]. Академік НААН Шпичак О.М. створив методику визначення ціни 

сільськогосподарської землі ще до зняття мораторію та провів дослідження 

щодо реальної пропозиції землі в разі відкриття ринку [4]. Однак, до 

сьогоднішнього дня не існує єдиної думки  щодо моделі ринку 

сільськогосподарських земель в Україні.  

Мораторій на продаж землі в Україні було введено у 2002 році і відтоді 

його постійно продовжували. Тепер його продовжено до кінця 2018 року. 

Проте, введення воєнного стану на частині території України ставить під 

сумнів відкриття ринку землі 01.01.2019 року. 

Через політизованість економічних рішень та навіювання за допомогою 

інформаційних джерел, українцям набагато спокійніше, коли діє мораторій на 

землю. Пересічні громадяни в більшості своїй не готові до відкритого ринку 

землі. Згідно з опитуванням, якби сьогодні проводився референдум з продажу-

купівлі земель сільськогосподарського призначення, то українці проголосували 

б так: 72% - проти, 13% – за, 5% – не голосували б, ще 10% – не змогли 

відповісти [6, опитування проводилося з 19 жовтня по 2 листопада 2018 року. 

Вибірка – 10 тисяч респондентів у всіх областях України (без урахування 

населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей). 

Статистична похибка вибірки – не більше 1,0%] .  

Таблиця 3.2. 

Реакція громадян України на зняття мораторію на продаж земель 

Класифікація груп людей  

за певними  ознаками 

 

Підтримують 

зняття 

мораторію 

Проти 

зняття 

мораторію 

Не 

визначились 

 За місцем проживання: 

- у сільській місцевості 

 

- у місті 

 

 

11 % 

 

14 % 

 

75 % 

 

70% 

 

14% 

 

16% 

 

За рівнем достатку: 

- забезпечені  

 

 

26% 

 

 

56% 

 

 

18% 
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- середнього достатку 

 

- бідні 

17% 

 

9% 

67% 

 

77% 

16% 

 

14% 

За віковим цензом: 

- старші 60 років 

 

- 30-59 років 

 

- 18-29років  

 

9% 

 

17% 

 

18% 

 

79% 

 

61% 

 

59% 

 

12% 

 

22% 

 

23% 

Джерело: розраховано автором[5]. 

Дане дослідження не містить інформації про професію та  те, яке 

відношення опитувані мають до аграрної сфери. Проте відомо, що   більшість 

фермерів також проти вільного обігу земель.  Для цього є низка причин: 

- страх втратити урожай,  насадження через зміну власника та умов             

оренди; 

- небажання платити вищу орендну плату; 

- неможливість викупити орендовану ділянку через брак коштів. 

 Також підтримують мораторій на купівлю – продаж земель ті, хто 

найбільше сьогодні  виграє від даної ситуації  - власники великих агро-

холдингів, учасники тіньових схем та знову ж таки фермери.  

Проте, необхідно зауважити, що різні дослідження показують досить 

відмінні один від одного результати. Так, у жовтні 2018 року дослідницька 

компанія GfK  провела подібне до попереднього дослідження. Отримані  GfK 

дані показали, що лише  44,7% опитаних не підтримують або скоріше не 

підтримують скасування мораторію продажу земель (проти близько 70% 

противників земельної реформи в опитуваннях КМІСу) [7].  

 Економісти вважають, що мораторій неможливо продовжувати 

безкінечно. Проблема не зникне сама по собі, але ситуація  загостриться. 

Відкриття ринку землі вплине на розвиток селянства: дасть змогу до 

зростання особистого господарства та фермерства за рахунок виручених коштів 

від кредиту чи продажу частини паю, дозволить, на виручені кошти, відкрити 

власну справу чи збільшить зростання споживання товарів та послуг інших 

малих підприємств у сільській місцевості. Все це разом вплине на соціальну 
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сферу шляхом збільшення надходжень до місцевих бюджетів, пожвавлення 

економічної активності на селі, розвиток інфраструктури . 

Крім цього на лібералізованому ринку землі вартість оренди значно вища 

ніж на закритому. 

Приймаючи рішення про продовження мораторію чи відкриття ринку 

землі українські урядовці та економісти повинні враховувати досвід розвинених 

країн світу. Аналіз становлення ринку землі в різних країнах світу дозволяє 

виявити спільні риси – такі як: висока ціна землі та орендна плата, висока 

ліквідність АПК за умов приватної власності на землю, що прямує до 100%, та 

вільного обігу земель. Разом з тим кожна економіка має свої особливості в 

організації ринку землі.  Тобто, іноземний досвід може бути певним 

орієнтиром, проте, обов′язково необхідно враховувати національні особливості 

– стан законодавчої бази, особливості функціонування банківської галузі, 

олігархічний стиль керівництва тощо. 

При формуванні ефективної моделі запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення необхідно врахувати загрози: хижацький 

викуп земель іноземцями; купівля земель заможними покупцями та створення 

ними латифундій із найманими працівниками; заволодіння банками великих 

ділянок в процесі переходу заставної землі у власність  перепродаж, що 

відіб’ється на вартості аграрної продукції і спричинить інфляцію. 

Висновки. Запровадження ринку земель сільськогосподарського 

призначення вимагає докладного нормативного регулювання та наявності 

ефективної, справедливої та дійової правової системи, необхідно створити 

ефективну систему захисту прав власності.  

На нашу думку, багато українців виступають проти земельної реформи, 

усвідомлюючи, що нічого про неї не знають. Відповідно до соцопитування, 

частка таких респондентів становить 79%, а тих хто знає про земельну реформу 

достатньо – 5% [7]. Отже, виникає необхідність в просвітницькій діяльності. 

Тому відкриття ринку землі сьогодні вимагає прийняття багатьох 

зважених та добре обдуманих рішень. Треба бути вкрай обережними, 
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розглянути всі негативні та позитивні наслідки цього впровадження. А зробити 

це зможе лише держава за допомогою контролю та застосування заходів, які 

«змусять» власників використовувати землі цілеспрямовано та за 

призначенням.. 
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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ  

НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 

 

Бобровська К.О. 

студентка факультету фінансів, банківської справи та страхування 

Державного вищого навчального закладу УБС ХННІ 

Прихід на український ринок фінансових послуг банків з іноземним 

капіталом - не лише характерна особливість сучасного етапу розвитку 

банківської системи держави, а й прояв на теренах України тенденцій 

подальшої глобалізації фінансових ринків.  

Із входженням до банківської системи України банків з іноземним капіта-

лом відбулося швидке впровадження передових технологій банківської діяльно-

сті, що поряд з позитивними змінами ведення банківського бізнесу несе загрози 

зниження конкурентоспроможності вітчизняних банківських установ [5].  

Рейтинг банків з іноземним капіталом в Україні на початок 2018 р. 

очолили глобальні фінансові холдинги, до складу яких входять шведський 

«СЕБ Корпоративний Банк» (SEB Group), німецький «Дойче Банк ДБУ» 

(Deutsche Bank), французькі «Креді Агріколь Банк» (Credit Agricole Group) та 

«Укрсиббанк» (BNP Paribas), а також американський «Сітібанк» (Citigroup).  

На жаль, помітна інноваційна активність є характерною лише для певного 

сегменту банківської системи України – це: 

- по-перше, державні банки, що пов’язано зі зміною власності АТ КБ 

«Приватбанк», який залишається лідером на українському ринку інноваційних 

банківських послуг;  

- по-друге, банки з іноземним капіталом, які впроваджують сучасні 

технології у сфері надання банківських послуг населенню та бізнесу [2].  

У більшості українських банків процес використання інновацій зорієнто-

ваний лише на вирішення поточних завдань, а його якість не відповідає світово-

му рівню та загальнонаціональним потребам розвитку банківської системи. 

Ринкові переваги банків з іноземним капіталом можна пояснити тим, що 
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такі фінансові установи виходять на вітчизняний ринок з сильною іннова-

ційною стратегію та вже неодноразово реалізованими ефективними проектами. 

Серйозною загрозою для вітчизняних банків не завжди є частка активів чи 

інших надходжень, частіше це інновації, які впроваджують дані банки на 

території України, тим самим витісняючи українських представників [4]. 

Використання інноваційних аспектів ведення банківського бізнесу 

дозволяє знаходити нові механізми підвищення якості банківських послуг, 

підвищення лояльності споживачів, збереження існуючих сегментів, 

підвищення конкурентоспроможності банківських установ [3]. 

Продуктові інновації складають переважну більшість інновацій банків з 

іноземним капіталом, оскільки успіх банківської установи на ринку прямо 

залежить від запропонованого нею спектру продуктів та послуг. Традиційно 

продуктова політика банків за участю іноземного капіталу, таких як АТ 

«Укрсиббанк» (BNP Paribas), ПАТ «Укрсоцбанк» (UniCredit Group), АКБ 

«Правексбанк» (Intesa SanРaolo), АТ «Райфайзен банк Аваль», налаштована на 

надання перспективних інноваційних послуг (Інтернет-еквайринг, 

мультивалютні вклади, нові депозитні рішення тощо) [2].  

Крім того, важливими продуктовими концепціями банків з іноземним 

капіталом є розвиток карткового бізнесу (швидке комплексне обслуговування 

клієнтів, удосконалення карткових продуктів, збільшення кількості клієнтів – 

власників пластикових карток, випуск віртуальних карток для розрахунків в 

Інтернеті). Так, ПАТ «Укрсоцбанк» запропонував новий унікальний сервіс – 

мультибрендову бонусну картку U-card, яка являла собою першу в Україні 

повноцінну партнерську програму лояльності, що поєднала в собі дві важливі 

функції пластикової картки – платіжну та функцію накопичення бонусів [2]. 

Однією з найбільш поширених інноваційних концепцій іноземних банків 

у сфері дистрибуційної політики є багатоканальна діяльність з поєднанням 

нових та традиційних технологій та інструментів; самообслуговування; 

дистанційне обслуговування; телефонні центри та запровадження віртуальних 

банківських та фінансових технології, таких як управління банківськими 
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рахунками, готівкові розрахунки, електронний підпис, укладання контрактів.  

Використання онлайн-сервісів стає більш інтуїтивним, максимально 

скорочується кількість дій, необхідних для його використання, сервіс включає 

елементи геймифікації, прості і наочні дашборди, інтерфейс, що 

персоналізується, видозмінюється залежно від клієнтського сегменту з 

урахуванням поведінкового профайла [5].  

Аналіз інноваційних змін у банках із зарубіжним капіталом указує на 

зростаючу інтенсивність використання зон самообслуговування клієнтів, що 

дозволяє суттєво знизити навантаження на фахівців операційно-касового залу 

банку і, відповідно, скоротити кількість операціоністів і касирів, що виконують 

рутинні операції, і збільшити число менеджерів, які займаються обліково-

позиковими, консалтинговими та іншими видами послуг [5].  

Новим трендом у банківських інноваціях є зближення банків із 

соціальними мережами. Передовими проектами у сфері банківських інновацій є 

проекти ідентифікації клієнта по фотографії в соціальних мережах. Так, 

компанія Socure розробила програму Perceive, що використовує біометричні 

параметри клієнта для його авторизації в програмі мобільного банкінгу. 

Система вивчає зображення клієнта, зроблене на смартфон, та зіставляє 

зображення з фотографією в мережах Facebook, Twitter и LinkedIn. Після 

перевірки система ухвалює платіж або включає сигнал тривоги. На разі систему 

використовують декілька лондонських банків у режимі тестування [2].  

Таким чином, соціальні мережі — це додатковий канал продажів 

банківських продуктів. Можна сказати, це найбільш бажаний результат і 

кінцева мета присутності банків в соцмедіа.  

Використання інноваційних концепцій ведення банківського бізнесу 

банків з іноземним капіталом забезпечує:  

- упровадження інноваційних технологій у банківську діяльність, 

поєднання нових та традиційних інструментів, використання віртуальних 

банківських та фінансових технологій;  

- розширення спектру банківських продуктів та впровадження 
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комплексного підходу до їх поєднання та продажу;  

- суттєве зниження навантаження на фахівців, що виконують рутинні 

операції, і збільшення числа менеджерів, які виконують управлінські та 

консультаційні функції;  

- використання сучасних підходів до обслуговування цільових груп 

клієнтів, що базуються на вдосконаленні запропонованого клієнтам сервісу, 

розробці стратегії максимального задоволення потреб клієнтів; упровадження 

інноваційних підходів до організації бізнес-процесів, поліпшення 

організаційного та фінансового менеджменту банків;  

- активізацію конкуренції на фінансовому ринку, здійснення 

реструктуризації та реорганізації банківських установ у напрямі посилення 

їхньої конкурентоспроможності. 

Таким чином, із входженням до банківської системи України банків з 

іноземним капіталом відбулося швидке впровадження передових технологій 

банківської діяльності, що поряд з позитивними змінами ведення банківського 

бізнесу несе загрози зниження конкурентоспроможності вітчизняних 

банківських установ. Використання інноваційних концепцій ведення 

банківського бізнесу банків з іноземним капіталом забезпечує безліч 

позитивних явищ у сфері надання банківських послуг. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

ТА МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАНЬ 

 

Бовбалан А. О., Сікорська В. А. 

студенти навчально-наукового інституту морського бізнесу 

Науковий керівник – Ширяєва Л. В., д.е.н., професор 

Одеський національний морський університет 

м. Одеса, Україна 

В умовах розвитку вітчизняної ринкової економіки та процесів 

євроінтеграції виникає потреба перегляду особливостей функціонування 

податкової системи України, адже від податкової політики багато в чому 

залежить економічний розвиток регіонів та країни в цілому. 

За допомогою податків відбувається: 

 забезпечення фінансової діяльності держави; 

 контроль за розподілом та перерозподілом валового національного 

доходу. 

Основна мета роботи – визначити основні недоліки сучасного стану 

податкової системи України та методи їх подолань. 

Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у 

встановленому законом порядку [1]. 

Питанням розвитку податкової системи України присвячено багато робіт 
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вітчизняних фахівців і експертів, таких як І. Кемінь [2], І. Мартиненко [3], А. 

Соколовська [4] та інші. Але оскільки наша країна перебуває на стадії 

економічного розвитку, це питання залишається актуальним, тому необхідно 

постійно продовжувати дослідження. 

Основними проблемами податкової системи України можна вважати 

наступні: 

Тіньова економіка  

На даний момент ця проблема найбільше гальмує функціонування 

вітчизняної податкової системи. За даними 2017 року Україна посіла третє 

місце у рейтингу країн із найбільшим відсотком тіньової економіки (рис. 1) [5]. 

 

Рис. 1. Список 28 країн та розмір їх тіньової економіки (% від ВВП) [5] 

Відповідно до даних Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, розмір тіньової економіки складає 46,12% від рівня ВВП країни. 

Детінізація є запорукою збільшення дохідної частини бюджету, адже тіньовий 

сектор не сплачує податків і фактично паразитує на «офіційному» сегменті. 
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Відсутність прогресивної шкали оподаткування 

Різні фізичні та юридичні особи мають неоднакові доходи, тому для них 

потрібно встановити диференційовані податкові ставки. 

Нецільове використання податкових коштів 

В більшості випадків отримані гроші не витрачаються на пріоритетні 

потреби, або виділяються недостатньо. 

Корупція 

В найгіршому випадку гроші можуть не потрапити до державного 

бюджету. 

На думку авторів, вирішення цих проблем можливе завдяки наступним 

пропозиціям. 

 

 

 
Рис. 2. Головні проблеми податкової системи України та напрями 

удосконалення системи 

Орієнтуючись на досвід європейських країн, побудувати ефективну 

податкову систему можливо лише сформувавши платника податку як елемент 

податкової системи, як суспільний інститут. Для цього потрібно проводити 

всебічну організаційну і просвітницьку роботу з платниками податків. 

Сплата податків має носити обов’язковий характер. Система штрафів і 
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санкцій, громадська думка у країні мають бути сформовані таким чином, щоб 

несплата або несвоєчасна сплата податків були не вигідні платникові.  

Можливості платника податку, тобто рівень його доходів, повинні 

враховуватися при визначенні рівня податкової ставки. Платежі фізичних та 

юридичних осіб до бюджету мають бути пропорційні їхнім доходам, і окремі 

винятки є недопустимими. Адже дефіцит коштів у державному бюджеті через 

великий відсоток тіньового бізнесу призведе до збільшення податкової ставки, 

що стане тягарем для законослухняних платників податків. 

 

Виникає необхідність удосконалення податкової політики України за 

такими напрямами:  

 детінізація економіки та боротьба з корупцією в системі 

адміністрування податків шляхом посилення кримінальної відповідальності за 

ухилення від сплати податків та корупцію у системі держаних органів влади; 

 формування відповідального ставлення платників до виконання своїх 

податкових зобов'язань; 

 забезпечення більш рівномірного розподілу податкового тягаря між 

платниками податків; 

 формування партнерських взаємовідносин між державою та 

платниками податків. 

Дотримування цих напрямів дасть змогу покращити економічний стан та 

сприяти стабільному розвитку країни в цілому. 
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РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГУ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ МОДИ 

  

Бондар С. В., 

студентка  

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

Сьогодні в епоху глобальної інформатизації та високої моди, fachion-

індустрія стала однією із основних складових розвитку економіки будь-якої 

країни. Однак успіх зазначеного сектору залежить від ретельно продуманих 

засобів маркетингової комунікації, спрямованої на просування брендів, на 

визнання брендів моди споживачем, на масштабне охоплення споживацької 

аудиторії. Саме тому Інтернет-брендінг в індустрії моди уявляє собою чітко 

сформований засіб маркетингової комунікації позиціонування модних брендів, 

основою якого є швидке, прозоре, доступне задоволення існуючих потреб на 

ринку модного одягу. 

Необхідно зазначити, що завдяки активному застосуванні інформаційно-
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комунікаційних технологій, що об’єднані в Інтернет-простір, індустрія моди 

має можливість ефективно масштабно будувати довготривалі відносини зі 

споживачами та іншими представниками ринку моди. При цьому досягати 

певного рівня у задоволенні існуючих потреб з попереднім наданням відповід-

них консультацій, порад, враховуючи індивідуальність кожного споживача.  

Проблематикою, пов’язаною з особливостями розвитку Інтернет-

бренденгу, зокрема в індустрії моди, присвячено наукові праці  таких вчених як  

А.Данилюка [1], С. С. Ладика [2], М. Мельника [3], Д. Файвішенка [4],  

Н. Штански [5] та інші.  

Однак слід зауважити на тому, що на сьогодні усе ще недостатньо уваги 

приділяється питанням оцінки економічної ефективності Інтернет-брендингу, а 

саме механізмам (алгоритмам) його ефективного впровадження, впливу його, 

зокрема, соціальних мереж на розвиток індустрії моди, на забезпечення високо-

го рівня результативності та конкурентоспроможності бізнесу моди на основі 

охоплення значної аудиторії використовуючи переваги інформаційного 

простору.  

Інтернет-брендинг – організаційна, соціально-економічна складова 

маркетингу індустрії моди, заснована на глобальному підході до механізму 

створення та просування брендів різних етапах життєвого циклу, враховуючи 

потреби та вимоги сучасної споживацької аудиторії через мережу Інтернет, і як 

наслідок формування відповідного іміджу компаній, та галузі в цілому на 

світовому просторі та отримання високої результативності за рахунок 

синергетичного ефекту  та ефекту масштабності. 

Інтернет-брендинг має ряд переваг та недоліків, які знаходяться в 

постійній взаємодії та визначають ефективність брендингу (рис. 1.3). 

Зазначений механізм доводить, що для Інтернет-брендингу характерна 

незначна витратна частина. В інформаційному просторі  можна створити бренд, 

залучивши незначні фінансові потоки на відкриття необхідного (на який існує 

або виник попит) спеціального ресурсу і проінформувати про нього в мережі 

Інтернет до впровадження існуючого бренду відомого суб’єкту 
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господарювання. Кожна ситуація особлива, але в бдь-якому випадку  витрати 

на одного споживача нижче у порівнянні з витратами  класичного брендингу. 

Що і робить інтернет-брендинг доступним.  

 

Рис. 1.3. Організаційно-економічний механізм взаємодії переваг та недоліків 

Інтернет-брендингу (Розробка автора) 

Отже, Інтернет-брендинг є одним з ефективних засобів залучення нових і 

підвищення прихильності існуючих клієнтів, для яких процес взаємодії з 

компанією стає набагато прозорим і доступнішим. Інтернет – брендинг: новий 

напрямок в еволюції світового маркетингу. У наш час відбувається стрімке 

зростання числа інтернет-користувачів. Багато компаній роблять все більше 

способів, щоб якомога більше підключити користувачів до мережі Інтернет. 

Охоплення набирає обертів в селах, і далеких точках планети за рахунок 
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мобільних мереж і останніх розробок ІТ-гігантів. Багато користувачів вважають 

за краще тільки інтернет в пошуках продуктах і послуг 
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Важливим завданням економічної діагностики підприємства є 

оцінювання його економічного потенціалу. Переважна більшість існуючих у 

сучасній науковій літературі методик оцінювання економічного потенціалу 
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суб’єктів господарювання основну увагу приділяє їх внутрішнім, насамперед – 

виробничим, економічним можливостям [1, с. 57- 58; 2, с. 49-55; 3, с. 280-282 та 

ін.]. Проте, у сучасних умовах господарювання фінансові результати діяльності 

підприємств, зокрема величина операційного прибутку, значною мірою 

залежать від того, наскільки сприятливим є їх зовнішнє середовище та нас кіль-

ки вдало підприємства можуть адаптуватися до змін, які у ньому відбуваються. 

Урахування зовнішнього середовища суб’єктів господарювання являє 

собою основну умову здійснення обґрунтованого оцінювання наявного рівня 

екзогенного економічного потенціалу підприємств. При цьому до основних 

методологічних засад, на яких повинен базуватися процес такого оцінювання, 

доцільно віднести такі: визначення існуючих та потенційних ринків збуту 

продукції підприємства; встановлення параметрів попиту на кожен вид 

продукції, що виготовляє або може виготовляти підприємство, для кожного 

ринку збуту; урахування можливості достатньо суттєвого впливу підприємства 

на рівень цін на свою продукцію шляхом регулювання натуральних обсягів її 

виготовлення та реалізації; дослідження позицій конкурентів даного 

підприємства на тих чи інших ринках збуту його продукції; урахування 

окремих параметрів, що описують внутрішні економічні можливості 

підприємства; прийняття до уваги можливості виготовлення підприємством 

продукції з різним рівнем споживчих властивостей; врахування можливих дій 

та протидій потенційних конкурентів даного підприємства у процесі боротьби 

за ринки збуту продукції.  

Економічний потенціал перебуває в процесі відтворення через призму 

таких його елементів, як трудові та природні ресурси, капітал та інформація. 

Ресурси є базовими елементами потенціалу, що дають змогу реалізувати наявні 

можливості. Виділяють такі види використовуваних ресурсів: технічні 

(особливості виробничого устаткування, необхідних матеріалів); технологічні 

(динамічність технології, наявність конкурентоспроможних ідей, наукові 

розробки); кадрові (кваліфікаційний, демографічний склад працівників, їхня 

здатність пристосовуватися до змін цілей підприємства); ресурси організаційної 
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структури системи управління (характер і гнучкість керівної системи); 

інформаційні (характер інформації про можливості підприємства у 

внутрішньому середовищі, можливість її розширення); фінансові (склад 

капіталу, ліквідність, можливість отримання кредитів).  

До об’єктних складових економічного потенціалу підприємства 

відносять: виробничий потенціал; інноваційний потенціал (характеризує 

можливості підприємства у сфері розроблення та впровадження інновацій); 

фінансовий потенціал; потенціал відтворення (характеризує можливості діючої 

системи формування та відновлення основних фондів забезпечення необхідного 

рівня конкурентоспроможності продукції підприємства); інформаційний 

потенціал характеризує можливості створеної інформаційної бази гарантувати 

своєчасне та повне насичення підприємства достовірною вхідною, вихідною, 

нормативнодовідковою, оперативною інформацією для прийняття рішень у 

процесі господарської діяльності підприємства та досягнення цілей його 

розвитку); інфраструктурний потенціал (характеризує привабливість місця 

розташування підприємства з погляду розвитку ринкової інфраструктури, 

транспортних комунікацій та інших факторів). До суб’єктних складових 

економічного потенціалу підприємства відносять: науковотехнічний потенціал 

(характеризує здатність працівників підприємства здійснювати наукові 

дослідження та розроблення, спрямовані на вдосконалення виробничих і 

технологічних процесів, диференціацію видів продукції); маркетинговий 

потенціал; потенціал організаційної структури управління (характеризує 

можливості сформованої організаційної структури управління забезпечувати 

високий рівень ефективності функціонування підприємства в умовах мінли-

вості зовнішнього середовища); кадровий потенціал (сукупність здібностей і 

можливостей кадрів забезпечувати ефективне функціонування організації); 

управлінський потенціал (сукупність здібностей і можливостей системи [4]. 

Для оцінювання потенціалу підприємства необхідна система показників, 

яка враховує фактичну динаміку і теоретичні передумови потенціалу 

підприємства.  
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Рис 1. Схематичне зображення економічного потенціалу 

підприємства при взаємодії з факторами впливу. 

 

З урахуванням ключової ролі фактора часу і часу формування й 

управління економічним потенціалом установлено, що всім господарським 

процесам на мікро та макрорівнях притаманний циклічний характер, що є 

передумовою змін у функціонуванні економічних систем і процесів. 

Навколишнє середовище є досить мінливим, динамічним та нестабільним, що 

змушує всіх без винятку учасників економічної діяльності максимально швидко 

адаптуватись у нових умовах господарювання, проявляти гнучкість і 

пристосовуваність, необхідні для стабільного зростання. 

Отже, ефективний розвиток підприємств обумовлений не тільки обсягом 

ресурсів, але і їхньою якістю, структурою, ступенем збалансованості складових, 

а й раціональністю їх використання. При оцінюванні економічного потенціалу 
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підприємства й ефективності його використання необхідно чітко уявляти 

структуру, основні характеристики складових елементів, їхнє співвідношення й 

використання в процесі виробництва, місце і роль матеріальних елементів 

економічного потенціалу, зв’язок з іншими компонентами.  

Література: 

1. Богун В. Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу 

підприємства / В. Л. Богун // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. 

– № 12. – С. 56-59.  

2.  Іщук С. Концептуальні засади формування та розвитку виробничого 

потенціалу промислових підприємств / С. Іщук // Регіональна економіка. – 2015. 

– № 3. – С. 48-56.3. Плешка А. Р. Фактори, що впливають на розвиток 

виробничого потенціалу / А. Р. Плешка // Наук. пр. нац. ун-ту харч. технологій. 

– 2011. – № 37/38. – С. 279-283. 

3. Економічна теорія: політекономія: [підручник] / за ред. В.Д. 

Базилевича. – Київ: Знання прес, 2008. – 719 с 

____________________________________________________________________ 

УДК 657   Економічні науки 

 

АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМ ФОРМУВАННЯ  

СПОЖИВЧОЇ ЛОЯЛЬНОСТІ 

 

Величко А.О. 

студент факультету Інформаційно-аналітичних  

технологій та менеджементу 

Харківського національного університету радіоелектроніки 

м. Харків, Україна 

В сучасних умовах компанії змушені вести свою економічну діяльність 

в умовах жорсткої конкуренції. У зв'язку з цим виникає необхідність 

використання нового підходу до побудови взаємин з клієнтами, а саме: 

створення і розвиток програм лояльності, які б сприяли встановленню і 

підтримці довгострокових відносин між клієнтами і організацією.  
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Сьогодні існує безліч підходів до визначення терміна «споживча 

лояльність». Так, А.В.Варзунов має на увазі під лояльністю «систематичне пра-

гнення клієнта постійно мати справу з одним і тим же підприємством-постача-

льником товарів або послуг, певною маркою, товаром, місцем і т. п. Лояльність 

– це прихильність, перевага, яка змушує клієнта купувати бажане благо, жерт-

вуючи іншим» [1, с. 128]. Т.П. Данько визначає поняття «лояльність» 

наступним чином: «система взаємозв'язку між компанією та її споживачами, 

готовність стабільно й інтенсивно користуватися послугами компанії на постій-

ній основі, байдужість до маркетингових активностей конкурентів і готовність 

рекомендувати «улюбленого» постачальника свого соціального оточення» [2]. 

Більш широке визначення дають М. Діккон, Н. Томан і Р. Деліс, стверджуючи, 

що можна говорити про лояльність, «коли клієнти залишаються з вами не тому, 

що змушені це робити, а тому, що вони хочуть цього. Коли вони не залишають-

ся байдужими, користуючись вашими послугами або купуючи ваші товари, а 

постійно витрачають на них все більше коштів і розповідають іншим, що ваша 

компанія гідна цих витрат. Ось що значить справжня лояльність »[3, с. 10].  

Виходячи з вищевикладеного, можна виділити основні складові поняття 

«лояльність споживача»: задоволеність клієнта продукцією, послугами компанії 

чи бренду; прихильність клієнта конкретної компанії, бренду, товару чи 

послуги; прагнення клієнта рекомендувати компанію, бренд, товар або послугу 

оточуючим; значимість відносин між компанією і клієнтом як для самої 

компанії, так і для клієнта. 

Виділені елементи споживчої лояльності співвідносяться з концепцією, 

запропонованою К. Балашовим [4, с. 80], яка включає найбільш значущі 

фактори для побудови і розвитку довгострокових відносин між клієнтом і 

організацією. При цьому в міру розвитку відносин клієнт не проходить кожен 

рівень по черзі, а доповнює попередній рівень наступним. Спочатку це – 

сприйняття компанії бренду, обізнаність клієнта про продукт чи послугу. 

Наступний етап – стабільність та активність використання продукта та послуг 
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компанії. Далі – задоволеність всіх потреб та очікувань клієнтів. Велика 

цінність відносин з компанією для клієнта. Та, нарешті,  лояльність клієнта. 

Формування споживчої лояльності реалізується за допомогою програм 

лояльності, які спрямовані на підтримку і розвиток відносин між клієнтом і 

організацією. Програма лояльності – комплекс маркетингових заходів для 

розвитку повторних продажів існуючим клієнтам в майбутньому, продажу їм 

додаткових товарів або послуг, просування корпоративних ідей та цінностей, 

інших видів потенційно прибуткової поведінки [5, с. 51]. 

Сьогодні використовуються програми лояльності, які засновані на 

отриманні винагород, можливості партнерських відносин з іншими компаніями 

або на придбання особливих привілейованих послуг. Професор Баррі Берман, в 

свою чергу, спирається на іншу класифікацію. У своїй статті «Розробка 

ефективної програми лояльності клієнтів» виділяє чотири основні типи програм 

лояльності, що залежать від наданих бонусів і наявності або відсутності 

персоналізованого підходу, та які наведені далі. 

1. Учасники отримують знижки після реєстрації в програмі лояльності. 

Членство відкрите для всіх бажаючих. Кожен клієнт отримує однакову знижку 

незалежно від історії покупок. Представник компанії реєструє клієнта в 

програмі лояльності і видає йому дисконтну карту. Розмір організації 

невеликий. Низький рівень знань в області управління базою даних клієнтів. В 

якості переваг такого метода можна відзначити простоту і ясність у 

використанні для клієнтів; легкість в реалізації для компанії; відносно низька 

вартість в застосуванні для компанії. 

2. Учасники отримують бали і переваги в залежності від вартості 

покупки. Членство відкрите для всіх бажаючих. Є прив'язка покупок до певних 

клієнтів. Організація, яка використовує такий метод, відноситься до малого чи 

середнього підприємства, де недостатньо ресурсів для реалізації більш 

інтенсивної програми лояльності. Прагнення винагородити клієнтів, 

пропонуючи співмірні вигоди. З переваг такої типології – простота і ясність у 
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використанні для клієнтів; легкість в реалізації для компанії; відносно низька 

вартість в застосуванні для компанії; спонукає клієнта на додаткову покупку 

3. Учасники отримують членство і привілеї, засновані на кумулятивній 

покупці. Організація орієнтована на збільшення вартості споживчого кошика 

учасників програми лояльності за допомогою отримання привілейованих 

пропозицій. Розмір організації – від середнього до великого, що володіє 

достатніми ресурсами, щоб управляти більш масштабною програмою 

лояльності та має достатньо часу для планування і реалізації стратегії програми 

лояльності. Такий метод спонукає клієнта на додаткову покупку та стимулює 

бажання у нього отримати привілейований статус. 

4. Учасники отримують цільові пропозиції і розсилки. Проводиться 

сегментація учасників залежно від історії покупок з необхідністю ведення бази 

даних клієнтів. Організація має великий розмір та яка прагне запропонувати 

спеціалізовані засоби зв'язку, акції та винагороди певним групам споживачів на 

основі їх історії покупок. Програма виступає в якості наступальної стратегії. 

Наявність можливості управління базою даних про клієнтів. Висока актуаль-

ність застосування для компаній, що здійснюють свою діяльність в Інтернеті. 

Така программа забезпечує високий рівень ефективності стратегії маркетингу, 

дає можливість отримання додаткової інформації про клієнтів. Систематизація 

та облік даних проводиться за допомогою комп'ютерних технологій. 

Сучасні українські компанії для залучення та утримання клієнтів 

активно використовують програми лояльності, але українська практика в сфері 

програм лояльності значно відстає від західної, зокрема від американської. 

Сьогодні найбільш поширені програми лояльності в Україні – бонусні та 

дисконтні. Відмінною рисою бонусних програм є можливість отримання балів 

або бонусів за певну суму покупки. При цьому клієнт – власник клубної картки, 

яку можна безкоштовно отримати в будь-якому відділенні магазину, накопичує 

бонуси і надалі може здійснювати покупки або отримувати знижки в 

залежності від розміру накопичень. Дані програми часто використовуються в 

сукупності з іншими видами програм. Так, мережа таких магазинів реалізує 
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свою бонусну програму спільно з клубною. Залежно від загальної суми накопи-

чених покупок клієнтам видається той чи інший рівень карти, причому чим 

вище статус карти, тим більше бонусів може повернутися з кожної покупки.  

На даний час головними західними трендами в сфері програм 

лояльності є гейміфікація (ігрофікація) програми лояльності, а також програми 

лояльності з використанням цифрових технологій. Ці підходи вже показали 

свою ефективність і продовжують розвиватися. Гейміфікація передбачає 

використання ігрових механізмів і принципів в неігрових сферах діяльності з 

метою збільшення інтересу з боку споживачів і отримання від них зворотного 

зв'язку в процесі ігрової активності, що згодом призводить до підвищення 

лояльності і збільшення прибутку [6, с. 17-19]. Застосування даної програми 

забезпечує залучення клієнта в процес гри, мотивуючи отриманням від компанії 

цінного призу при виконанні ним певних дій, що надалі спонукатиме його на 

нові покупки. Важливим аспектом є процес суперництва клієнтів один з одним 

через обмеженість кількості призів і необхідності скорочення часу для 

виконання всіх умов як гарантії досягнення мети. 

Однак для успішного впровадження і реалізації ігрової програми 

лояльності необхідно витратити досить велику кількість ресурсів. Запуску 

гейміфікованих програм лояльності повинні передувати маркетингові 

дослідження і розробка портрета клієнта для виконання критеріїв досяжності і 

відповідності ігрових прийомів інтересам цільових сегментів компанії. 

Ще одним трендом в сфері програм лояльності є програми лояльності з 

використанням сучасних технологій, засновані на переведення всіх видів 

інформації в цифрову форму [7]. У сучасному світі безліч українських та 

зарубіжних компаній широко використовують цифрові технології для 

формування споживчої лояльності. Великі компанії не тільки створюють 

офіційні сайти в Інтернеті, а й розробляють мобільні додатки для своїх клієнтів, 

де вони можуть ознайомитися з асортиментом компанії і зробити покупку за 

спеціальними пропозиціями і знижками, доступним тільки в мобільному 

додатку. 
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Одна зі сфер діяльності, де освоїли цю технологію, є фітнес-індустрія – 

із застосуванням спеціальних фіксуючих пристроїв, таких як фітнес-браслет або 

кардіомонітор та додаток для смартфона, в якому будуть відображатися 

отримані результати, кращі з яких будуть винагороджуватися певною кількістю 

балів. У свою чергу, певну кількість балів можна обміняти на будь-які послуги 

або знижки. Присутній тут і конкурентний момент: за допомогою додатка 

клієнти фітнес-клубу можуть змагатися між собою або з клієнтами інших 

комплексів, визуалізуючи тренувальний досвід і успіхи, мотивуючи учасників 

на великі результати. Крім того, використання таких програм лояльності 

підвищує відсоток повторних покупок абонементів, що є основними 

показниками успішної діяльності фітнес- клубу. 
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У сучасних нестабільних умовах зовнішнього середовища функціонуван-

ня українських підприємств особливої актуальності набуває вирішення задач їх 

безперервного розвитку в майбутньому через оптимальне використання 

внутрішнього потенціалу й забезпечення чутливості до зовнішніх вимог. Як 

свідчить зарубіжна та вітчизняна теорія й практика управління, а також досвід 

успішного функціонування в сучасних умовах багатьох компаній, досягнення 

підприємством довгострокових цілей розвитку в умовах мінливого зовнішнього 

середовища можливе через використання стратегічного підходу до управління. 

На думку І. Ансоффа, «діяльність з стратегічного управління пов'язана з 

постановкою цілей і задач організації та з підтримкою ряду взаємовідносин між 

організацією й оточенням, що дозволяють їй досягати своїх цілей, відповідають 

її внутрішнім можливостям і дозволяють залишатися чутливою до зовнішніх 

вимог» [1, с. 239-240]. 

Б. Карлоф відзначає, що  «…здатність до стратегічного управління 

передбачає наявність п'яти елементів: 1) уміння змоделювати ситуацію, 2) 

здатність виявити необхідність змін, 3) здатність розробити стратегію змін, 4) 

здатність використовувати в ході змін надійні методи, 5) здатність утілювати 

стратегію в життя» [8, с. 144-145].  

З точки зору М.М. Треньова, «стратегічне управління – це управління 

потенціалом» [14, с. 271].  

О.С. Виханський вважає, що «стратегічне управління – таке управління 

організацією, що спирається на людський потенціал як основу організації, 
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орієнтує виробничу діяльність на запити споживачів, гнучко реагує й 

проводить своєчасні зміни в організації, що відповідають виклику з боку 

оточення та дозволяють домагатися конкурентних переваг, що в сукупності дає 

можливість організації виживати у довгостроковій перспективі, досягаючи при 

цьому своїх цілей» [4, с. 32].  

К. Ендрюс під стратегічним управлінням розуміє «єдність, узгодженість і 

внутрішню послідовність стратегічних рішень компанії, що визначають її місце 

в навколишньому середовищі та забезпечують фірмі індивідуальність, 

можливість мобілізувати зусилля й досягати успіху на ринку» [6, с. 29].  

О.М. Люкшинов під стратегічним управлінням пропонує розуміти 

«діяльність із забезпечення реалізації цілей організації в умовах динамічного, 

мінливого й невизначеного середовища дозволяючи оптимально 

використовувати існуючий потенціал і залишатися чутливим до зовнішніх 

вимог» [9, с. 7]. Із представлених визначень, можливо зробити висновок, що 

автори ставлять акценти на різні аспекти й особливості стратегічного 

управління, що приводить до невизначеності його меж. 

За результатами досліджень А.Т. Зуба і М.В. Локтіонова, усі визначення 

стратегічного управління «...зводяться до одного з трьох підходів чи їх 

комбінації: підходу, що акцентує увагу на параметрах організаційного оточення 

(аналіз оточення); підходу, що ґрунтується на визначенні довгострокових цілей 

організації й шляхів їх досягнення (цілі та засоби); підходу, що ставить у главу 

кута діяльність з розробки й реалізації стратегії (процесний підхід)» [7].  

З погляду В.О. Винокурова, «...дефініція стратегічного управління 

включає: вид, сферу діяльності з управління, що полягає в реалізації обраних 

перспективних цілей через здійснення змін в організації; процес, за допомогою 

якого здійснюється взаємодія організації з її оточенням; область наукових 

знань, що вивчає прийоми й інструменти, методологію прийняття стратегічних 

рішень і способи практичної реалізації цих знань» [3, с. 7]. 

Аналізуючи представлені підходи до визначення поняття «стратегічне 

управління», необхідно відзначити, що вони не є суперечливими, а скоріше 
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доповнюють один одного. Так, автори сходяться на думці про необхідність 

розгляду стратегічного управління з позицій цільового й контекстного підходів. 

У той же час кожний з них виділяє додаткові аспекти, що дозволяють 

визначити нові межі в розумінні сутності стратегічного управління. А.Т. Зуб і 

М.В. Локтіонов надають особливого значення процесу розробки й реалізації 

стратегії, пропонуючи його розглядати в рамках окремого (процесного) підходу 

до розуміння сутності стратегічного управління. А В.О. Винокуров підкреслює 

важливість формування й розвитку теоретичної основи стратегічного 

управління, відносячи його до області наукових знань.  

Крім цього, більшість зарубіжних і російських дослідників зазначають, 

що суттєвою особливістю стратегічного управління є те, що воно не зводиться 

до набору рутинних процедур і схем, у нього відсутня описова теорія, яка 

вказує, що й як робити при вирішенні певних задач у конкретних ситуаціях. 

Тому розгляд стратегічного управління як творчого процесу, що має багато 

спільного з мистецтвом і заснованого на інтуїції, набуває особливого значення.  

Таким чином, сутність стратегічного управління крім контекстного 

(забезпечення взаємодії підприємства з його оточенням); цільового (досягнення 

довгострокових цілей розвитку); процесного (діяльність з розробки й реалізації 

стратегії); наукового (розробка методології вироблення й реалізації 

стратегічних рішень), можливо відобразити й за допомогою творчо-

інтуітивного підходу, що полягає в розгляді стратегічного управління як 

творчого процесу, заснованого на інтуїції й уяві (рис. 1). 

Аналізуючи існуючі підходи до структури процесу стратегічного 

управління, можна констатувати, що в загальному виді вони відповідають 

етапам процесу розробки й прийняття управлінських рішень, що передбачає 

аналіз проблеми й формування цілей; формування обмежень і критеріїв 

прийняття рішення; визначення й оцінку альтернатив, вибір рішення; 

реалізацію прийнятого рішення, контроль за його виконанням і оцінку.  

Стосовно процесу стратегічного управління можна виділити чотири 

основних етапи: стратегічний аналіз середовища підприємства; розробка місії й 
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цілей; розробка, аналіз і вибір стратегічних альтернатив; реалізація й оцінка 

стратегії. 

 

Рисунок 1 – Підходи до сутності стратегічного управління  

Перші етапи, які охоплюють розробку самої стратегії досить ретельно 

досліджені у світовій та вітчизняній літературі з менеджменту. Щодо 

останнього етапу, а саме реалізації стратегії, в багатьох наукових працях цей 

процес або взагалі вважають не вартим уваги, або він носить загальний 

описовий характер. При цьому характерною рисою представлення даного етапу 

є ухилення авторів від спроби упорядкувати дії, що здійснюються в ході 

реалізації стратегії. У більшості джерел, як правило, дається характеристика, 

описується роль і значення в даному  процесі організаційної структури й 

культури, лідерства, ресурсного забезпечення, системи планів підприємства, 

бюджетів, політики й процедур. Деякі дослідники доповнюють перераховані 

аспекти оцінкою ефективності реалізації стратегії [2, 7, 12], методологією 

розробки документації, необхідної для виконання стратегії [13], особливостями 

оперативного управління реалізацією планів [15]. У деяких роботах 

підкреслюється необхідність здійснення контролю за ходом реалізації стратегії 

[5, 16] й наводяться аспекти, пов'язані з коректуванням і оцінкою проміжних 

етапів виконання стратегії [5]. У той же час характерною рисою опису етапу 
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реалізації стратегії багатьма авторами є перерахування та характеристика 

згаданих аспектів без їх упорядкування й встановлення чіткого взаємозв'язку 

один з одним. Таким чином, можливо стверджувати про недостатню 

теоретичну розробку структури заключного етапу процесу стратегічного 

управління – етапу реалізації стратегії. 

Виходячи з представлених міркувань щодо недостатньої розробки етапу 

реалізації стратегії буде доцільним запропонувати деяку послідовність 

реалізації стратегії, використовуючи досвід відомих вчених в цьому питанні. 

На думку С.О. Попова, етапи циклу реалізації стратегії включають запуск 

стратегії, що передбачає остаточний аналіз зовнішнього середовища 

підприємства, завершальну корекцію стратегії та її затвердження; проведення 

стратегічних змін; завершення стратегії як перехід від її якісно первинного 

стану підприємства до якісно нового [12, с. 204-205].  

О.І. Панов процес реалізації стратегії представляє у виді моделі, що 

включає п'ять основних елементів: визначення рівня змін, на які має піти 

підприємство для реалізації прийнятої стратегії; аналіз формальних і 

неформальних структур організації; аналіз організаційної культури 

підприємства; вибір потрібного підходу для реалізації стратегії; власне 

реалізація стратегії й оцінка отриманих результатів [11, с. 94-111]. Цей автор 

також докладно розглядає можливі підходи до реалізації стратегії, засновані на 

ролі менеджера в цьому процесі й різних методах стратегічного управління.  

Українські вчені, також як і зарубіжні, не встановлюють певної 

послідовності дій у рамках процесу реалізації стратегії підприємства. Так, на 

думку З.Є. Шершньової й С.В. Оборської, «...реалізація стратегії розвитку 

підприємства значною мірою стосується здійснення функціональних і ресурс-

них стратегій, що знаходить вираження в зміні систем, структур і процесів 

управління, які забезпечують і визначають конкретні дії, що сприяють досяг-

ненню загальних і загальноконкурентних стратегій підприємства» [17, с. 284]. 

Приділяючи серйозну увагу формуванню й функціонуванню організаційної, 

фінансово-економічної, соціально-психологічної та інформаційно-аналітичної 
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підсистемам забезпечення реалізації стратегії, автори не розкривають 

послідовності дій даного процесу. 

В. Г. Герасимчук приводить наступні елементи процесу реалізації 

стратегії: визначення політики фірми; наявність організатора здійснення 

стратегічних змін; створення відповідної корпоративної культури; визначення 

часових орієнтирів; управління бюджетом з метою вигідного розміщення 

коштів і ресурсів; перегляд посадових обов'язків і характеру роботи; 

налагодження формальних і неформальних зв'язків; мотивація робітників; 

використання передового досвіду;  наукова організація праці; координація дій; 

контроль виконання стратегічних рішень [6, с. 219]. Однак автор також не 

встановлює чіткого послідовного взаємозв'язку між наведеними елементами. 

Найбільш повно питання, вирішувані в рамках реалізації стратегії, з 

врахуванням згаданих іншими авторами, знайшли відображення в підході 

М.Х. Мескона [10, с. 288-304]. Етапи, запропоновані М.Х. Месконом, 

відображують наступну послідовність: 1) оцінку і, при необхідності, зміну 

організаційної структури; 2) розподіл ресурсів за відділами чи підрозділами; 3) 

визначення ключових управлінських задач; 4) постановку задач для окремих 

частин організації й внесення змін у структуру; 5) делегування повноважень і 

встановлення методів координації; 6) визначення політики як орієнтир для дій; 

7) уточнення цілей окремих керівників; 8) визначення критеріїв і методів 

виміру результатів діяльності; 9) створення інформаційної системи для 

забезпечення адекватних і своєчасних даних оцінки бізнесу; 10) формування 

системи винагороди, що забезпечує потрібну поведінку; 11) виховання й освіта 

керівників відповідно з цінностями й стилем роботи організації; 12) оцінку 

результатів, визначення недоліків і забезпечення зворотного зв'язку [10, с. 302]. 

Крім розробленої послідовності дій з реалізації стратегії, автор наголошує на 

необхідності досягнення довгострокових цілей розвитку підприємства за 

допомогою тактики, політики, процедур і правил, а також управління, 

планування й контролю виконання стратегічного плану за допомогою 

бюджетування й управління по цілям.  
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Рисунок 2 – Структура процесу формування умов для управління 

реалізацією стратегії 

Аналізуючи розглянуті підходи до структури процесу реалізації стратегії, 

необхідно відзначити: найбільш повними з них слід вважати підхід М.Х. 

 Мескона, у якому в різній мірі знайшли відображення всі аспекти реалізації 

стратегії, запропоновані в підходах інших авторів. Незважаючи на те, що підхід 

М.Х. Мескона можна розглядати як найбільш докладний із розглянутих вище, 

не всі дії, запропоновані ним і частково згадані іншими дослідниками, слід 

вважати безпосередньо пов'язаними з реалізацією стратегії як практичною 

діяльністю з досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства. 

Узагальнюючи вищесказане, необхідно відзначити, що основними діями 

відокремленого комплексу мір, пов'язаних із створенням умов  для управління 

процесом реалізації стратегії, слід вважати формування структури управління; 

розробку системи тактичних і стратегічних планів; розподіл ресурсів за 

відділами й підрозділами; створення інформаційної системи; формування 

організаційної культури. Логічна ув'язка цих дій дозволяє представити їх у 

послідовності, що наведена на рисунку 2. 
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Представлена послідовність дій з формування умов для управління 

процесом реалізації стратегії охоплює дев'ять з одинадцяти етапів підходу М.Х. 

Мескона, підтверджуючи важливість рішення проблем управління процесом 

реалізації стратегії для успішного досягнення стратегічних цілей розвитку 

підприємства, використовуючи його економічний потенціал.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Воловідник К.Т., 

студентка факультету фінансів, підприємництва та обліку 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

м.Чернівці, Україна 

Науковий керівник к.е.н., доцент Петращак Оксана Олександрівна 

 Будь-яка економічна система в тій чи іншій мірі спрямована на задово-

лення потреб членів суспільства - в цьому сенс її існування. Але є і зворотна 

залежність: безперебійне функціонування економічної системи припускає 

наявність «людського» фактору, що визначається як економічна поведінка. Під 

економічною поведінкою розуміється сукупність способів оволодіння матері-

альними, фінансовими та грошовими коштами з метою реалізації 

індивідуальних актів вибору.  

В широкому значенні під поведінкою розуміється будь-яка реакція люди-

ни на відповідні подразники, яка піддається спостереженню. Серед поведінки 
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особи найважливішою формою є поведінка споживача. В літературі зустріча-

ються різні тлумачення її суті. Зокрема, поведінка споживача визначається як 

сукупність дій і вчинків інтелектуального, фізичного та психологічного харак-

теру, які здійснюються під впливом факторів зовнішнього й внутрішнього сере-

довищ фізичними та юридичними особами і спрямовані безпосередньо на отри-

мання й споживання товарів, послуг, ідей для задоволення власних потреб 

[1, с.12]. 

З викладеного однозначно можна зробити висновок, що покупці (фінальні 

споживачі й інституційні покупці) ‒ це групи людей, підприємства, різні за 

масштабами та сферою діяльності, а також держави, які користуються 

товарами, послугами, ідеями. А їх потреби трактуються як вихідний пункт 

маркетингових дій підприємств, що виробляють і продають товари на ринку. 

 Задоволений    покупець   впливає   на   підприємство   не   тільки   через 

закупівлю продуктів, але й також шляхом формування і розповсюдження 

позитивної оцінки про нього і його продукти. Сучасні підприємства 

усвідомлюють той факт, що умовою їх успіху на ринку є орієнтація діяльності 

на споживача. Отже, споживач – це центральна фігура в системі соціально-

економічних відносин. 

У свою чергу, розуміння особистості як соціально-психологічного 

феномену диктує потребу розглядати поведінку індивіда як соціальну за 

змістом і психологічну за формою. Тому поведінку конкретної особистості 

можна уявити як систему взаємопов’язаних дій і вчинків, котрі здійснюються 

для реалізації певних функцій і вимагають зв’язку людини з соціумом [2, с.34]. 

Вивчення поведінки споживачів передбачає аналіз впливу на неї факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. Поведінка споживача формується під 

впливом його ціннісних орієнтацій, культурних факторів, соціального 

становища. Значний вплив на формування поведінки споживачів чинять 

родинні стосунки, а також його персональні характеристики, такі як вік і етап 

життєвого циклу, вид занять, економічне становище, спосіб життя, особливості 

характеру і само сприйняття [3, с.15].  
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Таблиця 1 

Фактори впливу на поведінку споживачів 

Економічні 

Величина і розподіл національного доходу, грошові доходи населення та їх 

розподіл за групами споживачів, обсяг і склад товарної пропозиції, рівень і 

співвідношення роздрібних цін, ступінь забезпеченості населення окремими 

продуктами споживання, рівень торговельного обслуговування тощо. 

Культурні Субкультура, соціальний стан, культура споживання, мода, естетичні смаки. 

Соціальні Розподільна політика, соціальна структура суспільства, референтні групи. 

Особистісні 
Особисті зовнішні характеристики: вік, етап життєвого циклу сім'ї, рід 

занять, образ життя, тип і уявлення про самого себе. 

Психологічні Мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання, ставлення. 

Демографічні 
Чисельність і склад населення, співвідношення між міськими і сільськими 

жителями. 

Природно-

національні 

Географічні умови, традиції, звичаї, умови побуту. 

Джерело: складено автором на основі [3, с.15] 

Як правило, процес прийняття рішень про купівлю  відбувається ще за 

різних ситуаційних впливів. Це вносить відповідні корективи, сприяє або 

заважає прийняттю відповідних рішень. Такими ситуаційними впливами є: 

1) фізичне оточення: географічне розміщення торговельного закладу, 

його оформлення, звуки, запахи, освітлення, зовнішній вигляд товару тощо; 

2) соціальне оточення: присутність інших людей, їхні особисті якості, 

поведінка; 

3) час купівлі: день, тиждень, година доби, місяць, сезон, кількість днів до 

чи після виплати заробітної плати; 

4) мета купівлі: для кого чи для чого купується товар; 

5) психологічний стан: хороший або поганий настрій, хороше 

самопочуття чи втома; 

6) інформаційне забезпечення: рівень інформаційного забезпечення, 

організація та форма надання інформації [2, с.41]. 

Отож, без розуміння купівельної поведінки неможливо правильно 

вирішувати основні питання в підприємницькій діяльності. Зокрема, 

здійснювати сегментацію ринків, організовувати просування товарів, 
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впроваджувати комунікаційні маркетингові заходи. Підприємства, які 

володіють інформацією, що стосується типів покупців, купівельної поведінки 

споживачів, які знають зміст і характер впливу маркетингових інструментів на 

цю поведінку, досягають значних конкурентних переваг, добиваються високих 

результатів своєї діяльності. 
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Одним із найбільш використовуваних методів оцінки результативності 

діяльності компанії є розробка «Збалансованої моделі показників» (Balanced 

Scorecard) – системи стратегічного управління організацією, розробленої 

Р. Капланом та Д. Нортоном в 1992 році. 

 Основою системи є оцінка результативності діяльності компанії по 

набору показників, що характеризують чотири основні сфери: внутрішні проце-

си, клієнти, навчання і розвиток, фінанси. Завдання системи полягає у більш 

чіткому визначенні стратегічних цілей підприємства та їх реалізації. [1, c.22] 

Значний досвід використання даної системи та значні економічні 
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досягнення від її впровадження зумовили широке застосування даної системи 

підприємствами. Однак враховуючи специфіку діяльності сучасних 

підприємств, розгляд сутності збалансованої системи показників є актуальним. 

Збалансована система показників – це система стратегічного управління 

підприємством, що базується на вимірюванні та оцінці його ефективності за 

допомогою вибірки фінансових та нефінансових показників, які підібрані з 

урахуванням усіх стратегічно важливих аспектів діяльності сучасного 

підприємства. Система показників повинна бути побудована таким чином, щоб 

відображати основні стратегічні цілі підприємства.  

Сучасні підприємства функціонують в умовах жорсткої конкуренції, 

тому адекватний процес встановлення цілей підприємством є однією із 

головних умов успішної реалізації процесу впровадження збалансованої 

системи показників на підприємстві. 

 Таким чином, ключовими особливостями збалансованої системи 

показників є: 

 наявність у системі показників, що характеризують всі стратегічно 

важливі аспекти діяльності: планування, контроль, фінанси, ефективність та 

розвиток; 

 причинно-наслідковий зв’язок усіх показників у системі; причинно-

наслідковий зв’язок показників із призначенням підприємства;  

 зв’язок результуючих показників та визначальних факторів;  

 пов’язаність обраних індикаторів із результатами діяльності, яка 

оцінюється за допомогою показника ефективності. [2, c. 98] 

Структурно збалансована система показників складається з наступних 

компонентів: 

 стратегічної карти задач, логічно зв’язаних із стратегічними цілями 

підприємства; 

 таблиці ключових показників ефективності (кількісно вимірюють 

ефективність внутрішніх процесів, ―точку досягнення мети‖ і строки, у які 

повинні бути досягнуті необхідні результати);  
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 переліку заходів, що забезпечують досягнення поставлених цілей. 

Збалансована система показників має багатоплановий характер та 

враховує зв’язок між фінансовими та нефінансовими показниками, 

стратегічним і оперативними рівнями управління, минулими та майбутніми 

результатами, а також зв'язок внутрішніх та зовнішніх аспектів діяльності 

установи. Для кожного керівника усіх департаментів та на всіх рівнях 

управління повинні бути доступні розроблені ключові показники ефективності 

(KPI), на які він має орієнтуватися у процесі своєї діяльності та при прийнятті 

управлінських рішень відповідно до своєї зони впливу. На вищих рівнях 

управління такими показниками повинні бути показники оперативності та 

якості виконання завдань. [3, c.124] 

Процес розробки BSC включає в себе ряд етапів. Основним та найбільш 

важливим етапом є визначення місії підприємства, встановлення його 

стратегічних і тактичних цілей. У процесі побудови збалансованої системи 

показників підприємством здійснюються наступні заходи: 

 побудова стратегічної карти (розробка структури BSC, 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків між цілями, та призначення 

відповідальних осіб за реалізацію кожної цілі);  

 визначення ключових показників результативності вищих рівнів 

управління компанією; 

 встановлення причинно-наслідкового зв’язку (вибір показників, 

що відповідають ланцюжку причинно-наслідкових відносин);  

 розробка ієрархії карт показників (після розробки карти 

показників для військової установи підготовка додаткових карт для кожного 

підрозділу); 

 адаптація діючої системи інформаційних технологій на 

підприємстві, ERP-систем до логіки розробленої збалансованої системи 

показників; 

 налагодження процесу отримання зворотного зв’язку; 

 розробка плану заходів; 
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 упровадження.  

Отже, розробка збалансованої системи показників на сучасному 

підприємстві є безперервним інтегративним процесом.  
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Анотація: Інноваційний менеджмент є  актуальним та практично 

важливим завданням, розв’язання якого сприятиме мінімізації ризиків на 

підприємстві,а також в загалом в управлінні підприємством . 

Постановка проблеми: Ринок товарів та послуг зростає з великою 

швидкістю, а тому кожному підприємству, яке хоче зберігати позиції на 

ринку, потрібно впроваджувати інновації. Першочерговим завданням, яке 

постає перед керівництвом організацій, є побудова ефективної системи 

управління. Але не менш важливою умовою є налагодження взаємозв’язків 
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системи управління інноваційною діяльністю з іншими системами 

організації. Злагоджена робота всіх систем підприємства дозволить йому 

ефективно функціонувати та конкурувати на ринку. 

Основні матеріали дослідження. За сучасних умов орієнтації 

економіки України на підвищення конкурентоспроможності надзвичайно 

важливого значення набуває активізація інвестиційно-інноваційної діяльності, 

оскільки без цього неможливим є здійснення прогресивних структурних 

зрушень у країні, суттєве оновлення реального сектора й загалом забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку держави. 

У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, ради-

кально впливають на процес господарювання, змінюють соціально-економічні 

відносини в суспільстві.[1] Неперервні і постійні інновації стають необхідною 

та природною формою існування підприємств, організацій та установ, забезпе-

чують їй конкурентоспроможність і виживання на ринку. Системі інновацій-

ного менеджменту, як і будь-яким іншим системам управління, притаманні 

певні властивості, а саме: цілісність; цільність існування; структурність; 

надійність; сумісність і синергічність; централізованість; адаптивність і 

розвиток; дифузійність; реактивність; відкритість системи; зворотність зв’язку.  

Отже, при плануванні інноваційної діяльності, необхідно враховувати 

багатофункціональність інновацій та їх здатність впливати на інші види 

діяльності підприємства.[2] 

Сумісність та синергічність означає здатність системи управління 

інноваційною діяльністю та інших систем в організації взаємно доповнювати 

одна одну, можливість пристосовуватись, не вступати в суперечність, не 

створювати конфліктів, взаємоадаптовуватись для того, щоб досягти 

найкращого кінцевого результату функціонування підприємства. 

Завданням інноваційного менеджменту є ефективне управління

 процесом розроблення, впровадження, виробництва та комерціалізації 

інновацій з узгодженням відповідних рішень з системами управління опера-

ційною (виробничою), маркетинговою, фінансовою і кадровою діяльністю.[3] 
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На підприємстві, яке здійснює інноваційну діяльність, необхідною 

умовою є постійне оцінювання системи управління цією діяльністю, для того 

щоб уникнути незапланованих затрат. Важливо також, проводити оцінювання 

цієї системи у взаємозв’язку з системами управління інших видів діяльності.[4] 

Тобто, необхідно оцінювати вплив витрат та їх доцільність на функціонування 

кожної системи. Проведення всебічного моніторингу існуючих систем на 

підприємстві забезпечить йому ефективне функціонування та сильні 

конкурентні позиції.[5] 

Висновки. Злагоджена та гармонійна робота всіх систем 

підприємства, які виступають як компоненти однієї системи, забезпечує 

організації досягнення визначених завдань. Притаманність системі 

управління інноваційною діяльністю таких властивостей як цілісність, 

адаптивність, розвиток, сумісність та синергічність  дає  можливість 

злагоджено  взаємодіяти з іншими системами управління на підприємстві. В 

ході функціонування систем та їх взаємодії, важливо здійснювати 

моніторинг цієї взаємодії, щоб попередити небажані наслідки. 
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КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Гламазда Я.О, 

магістрант кафедри управління та адміністрування 

Полтавський інститут економіки і права  

Університету «Україна» 

м. Полтава, Україна 

Проблемам управління фінансовим станом підприємств та ефективності 

його оцінки присвячено багато публікацій, в яких авторам вдалось успішно 

розділити аналіз фінансового стану підприємства на напрямки, за якими 

результати є більш правильними та зрозумілими. До кожного окремого взятого 

показника було розроблено пояснення та шляхи, за допомогою яких його 

можна покращити. 

В той же час, слід зауважити, що значна кількість питань теоретичного та 

прикладного характеру все ще залишається досить дискусійними: немає єдності 

у визначенні єдиного підходу до здійснення оцінки фінансового стану [1, 3, 7, 

8];  несистематизованою та не уніфікованою є система показників оцінки; з 

різних позицій трактуються їх порогові значення, тощо. 

Аналіз публікацій, присвячених питанням оцінки фінансового стану 

підприємств дає підстави визначити, що фінансовий стан підприємства 

характеризується сукупністю параметрів, які виражають наявність, розміщення 

і використання фінансових ресурсів підприємства [2, 5, 4]. А його оцінка є 

необхідною умовою для ефективного управління підприємством, для 

розміщення та використання різних видів ресурсів підприємства. 
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Для досягнення основної мети аналізу фінансового стану підприємства 

можуть застосовуватися різні методи аналізу. Проаналізувавши літературні 

джерела авторів [1-8], які досліджували дане питання можна визначити 

наступні методи оцінки фінансового стану підприємства: коефіцієнтний; 

комплексний; інтегральний; беззбитковий; рівноважний. 

Коефіцієнтний метод передбачає розрахунок системи коефіцієнтів, які 

висвітлюють різні боки господарювання підприємства і враховують вплив, як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовищ на фінансовий стан підприємства [6]. 

Основними недоліками даного методу, що ускладнюють його 

застосування, є: 

трудомісткість, тобто досить складний процес формування результатів 

оцінки; 

відсутність нормативних значень більшості коефіцієнтів, що 

використовуються в процесі аналізу; 

виникнення ситуації, коли зміни величин коефіцієнтів у динаміці не 

можуть бути інтерпретовані належним чином, оскільки значення для 

розрахунку постійно змінюються у часі. 

Даний метод слід використовувати на підприємствах, які мають час для 

правильної інтерпретації результатів. 

Комплексний метод дає змогу виявити ті напрямки в діяльності 

підприємства, в яких виникають проблеми, а також дає змогу досліджувати 

причини, що їх зумовили. Це є величезною перевагою даного методу. Однак 

існують і недоліки. Як і попередній метод він є трудомістким та немає 

нормативних значень більшості коефіцієнтів, саме тому вони обмежують 

використання даного методу на практиці, особливо під час оперативної оцінки 

підприємства. 

На рисунку 1 показано схему оцінки фінансового стану підприємства за 

комплексним підходом. 
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Рисунок 1 – Показники комплексної оцінки фінансового стану підприємства 

Щодо інтегрального методу аналізу фінансового стану підприємства – то 

його слід використовувати тим підприємствам, які хочуть визначити свій 

фінансовий стан певним (одним, сукупним) інтегральним показником. Під час 

даного методу розраховується інтегральний показник на базі узагальнюючих 

показників за рівнем платоспроможності, фінансової незалежності та якості 

активів підприємства. 

Перевагами даного методу є те, що сукупний (інтегральний) показник 

можна в будь-який момент доповнити будь-якою кількістю аналітичних 

напрямків та коефіцієнтів, що дає змогу тримати «руку на пульсі». Недоліком є 

те, що виникає певна неузгодженість понять «платоспроможність» та 

«ліквідність». Загальні показники інтегрального методу оцінки фінансового 

стану підприємства наведені на рисунку 2. 

Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні 
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результатів діяльності підприємства, на можливості управління його витратами 

й результатами з метою досягнення необхідних показників беззбитковості 

виробництва. Критерієм оцінки фінансового стану підприємства в цьому 

випадку виступає запас фінансової міцності підприємства, тобто виторг від 

реалізації, що підприємство має після проходження порогу рентабельності. 

Отже, чим вищий запас фінансової міцності у відсотках, тим стійкіший 

фінансовий стан підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Загальні показники інтегрального методу 

Беззбитковий метод базується на ролі операційного важеля у формуванні 

результатів діяльності підприємства, на можливості управління його витратами 

й результатами з метою досягнення необхідних показників беззбитковості 

виробництва. Критерієм оцінки фінансового стану підприємства в цьому 

випадку виступає запас фінансової міцності підприємства, тобто виторг від 

реалізації, що підприємство має після проходження порогу рентабельності. 

Отже, чим вищий запас фінансової міцності у відсотках, тим стійкіший 

фінансовий стан підприємства. 
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конкурентоспроможність, кредитоспроможність, ринкова і ділова активність, 

тобто він потребує подальшого розвитку. 
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Рівноважний метод базується на понятті ліквідності й оцінці фінансового 

стану підприємства з позицій досягнення рівноваги між ліквідними потоками у 

сфері господарської та фінансової діяльності підприємства. Перша виступає як 

зона створення коштів, а друга - як зона споживання коштів. Сформовані і 

спожиті в них ліквідні грошові потоки мають назву результату господарської 

діяльності і результату фінансової діяльності відповідно. Рівність між цими 

результатами створює ситуацію ідеальної фінансової рівноваги підприємства, 

коли сукупний результат господарської і фінансової діяльності дорівнює нулю. 

На рисунку 3 зображена оцінка фінансового стану підприємства 

рівноважним методом. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Оцінка фінансового стану підприємства рівноважним методом 
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фінансового стану. 

Основними критеріями вибору того чи іншого методу оцінки можуть бути: 

1. Часові обмеження, якщо оцінку потрібно здійснити найближчим часом, 

то не рекомендується використовувати коефіцієнтний, комплексний чи 

інтегральний методи. 

2. Обширність аналізу. Такі методи аналізу, як беззбитковий та 

рівноважний не враховують таких аспектів діяльності підприємства як 

конкурентоспроможність, кредитоспроможність, ділова активність тощо. 

3. Наявність доступу до детальної інформації про діяльність підпри-

ємства. Якщо така існує варто обрати комплексний або коефіцієнтний підхід. 
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м. Харків, Україна  

Банківські установи є ключовими учасниками фінансово-кредитної 

системи країни та забезпечують всіх її суб’єктів великою кількістю інформації, 

яка сприяє прийняттю ними ефективних управлінських рішень. У той же час 

банківська звітність має ряд особливостей на відміну від звітності інших 

господарюючих суб’єктів. Це пов’язано з високим ступенем ризикованості 

банківської діяльності, посиленим контролем з боку регулюючих органів та 

різноманітністю клієнтів банка, що й актуалізувало тему дослідження.    

Банківську звітність зазвичай класифікують на фінансову, статистичну, 

управлінську та податкову. Доволі вдалим, є підхід Савченко  Т. Г., яка 

запропонувала деталізовану класифікацію наведених видів звітності у розрізі 

таких критеріїв як: періодичність надання, основні категорії користувачів; 

рівень публічності; спосіб подання;  суб'єкти, що подають звітність (табл. 1). 

Але цей перелік видів звітності не є вичерпаним.  

Так, згідно з Інструкцією НБУ «Про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України» фінансову звітність в залежності від 

наявності дочірніх компаній  та представництв також поділяють на  

консолідовану та індивідуальну (неконсолідовану) фінансову звітність, а у 

залежності від строків подання – на проміжну та річну фінансову звітність [2].  

Головна мета фінансової звітності – розкриття інформації щодо фінансо-

вого стану та результатів функціонування банківської установи, що дозволяє 

спрогнозувати можливості його роботи у майбутньому. Вона є повністю 
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публічною та повинна розкриватись у наведені строки подання звітності.    

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз видів звітності банку 

Класифікаційна 

ознака 

Вид звітності 

Фінансова Статистична Управлінська Податкова Оперативна 

Періодичність 
надання 

Квартальна; 
річна. 

Щоденна; 
тижнева; 
декадна; 

двотижнева; 
міся-чна; 

квартальна; 
піврічна; річна. 

Не 
регулюється. 

Місячна; 
квартальна; 

річна. 

Не 
регулюєть-

ся 

Основні 
категорії 

користувачів 

Акціонери, 
НБУ, 

контрагенти 
та клієнти 
банку, інші 
користувачі

. 

Щодо 
банківських 

операцій НБУ, 
МВФ та інші 
користувачі. 

 

Менеджери 
вищої  та 
середньої 

ланок. 

Державна 
податкова 
адміністра-

ція, 
керівництв

о банку. 

Підрозділи 
НБУ 

Рівень 
публічності 

Повністю 
публічна. 

Частково 
публічна в 

агрегованому 
вигляді. 

Не публічна. 
Не 

публічна. 
Не 

публічна. 

Спосіб надання 

Електрон-
ною 

поштою та 
на 

паперових 
носіях. 

Переважно 
електронною 
поштою, на 
паперових в 

окремих 
випадках. 

Не 
регулюється. 

В 
паперовом
у,електро-

нному 
вигляді. 

Не 
регулюєть-

ся 

Суб'єкти, що 
подають 
звітність 

Балансові 
підрозділи 

банку; 
юридичні 

особи. 

Балансові 
підрозділи 

банку; банки-
юридичні особи. 

Центри 
відповідальн
ості банку. 

Балансові 
підрозділи 

банку; 
банки-

юридичні 
особи. 

Підрозділи 
банку; 
банки-

юридичні 
особи. 

Джерело: [8] 

Метою управлінської звітності є аналіз інформації необхідної для 

прийняття ефективних управлінських рішень менеджерами банку. 

Податкова звітність використовується для аналізу сум податків та зборів, 

які банк повинен сплатити до бюджету, у тому числі для контролю їх 

розрахунків податковими службами. 

Складання і подання статистичної звітності банків визначено у  Правилах 

організації статистичної звітності, що подається до НБУ, які затверджені 

постановою Правління НБУ №129 від 01.03.2016 року [3]. Правила 

регламентують  перелік, зразки форм статистичної звітності, періодичність їх 



70 
 

складання, терміни та способи подання даних до НБУ, а також осіб, які мають 

право підписувати відповідні форми звітності.   Отримані від банків 

статистичні дані використовуються для складання грошово-кредитної та 

фінансової статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної 

інвестиційної позиції, зовнішнього боргу, банківської статистичної інформації 

та для забезпечення виконання НБУ регулятивних і наглядових функцій 

відповідно до законодавства України [3]. Форми статистичної звітності у розріз 

строків подання наведені у табл. 2. 

Таблиця 2  

Періодичність надання банківської звітності 

Строк подання Форма звітності 

Щоденна -форма № 1Д «Баланс банку»; 

-форма № 310Д «Звіт про суми і вартість кредитів (у % річних)»; 

-форма № 350Д  «Звіт про суми і вартість депозитів (у % річних)»; 

-форма № 510 Д  «Звіт про купівлю, продаж безготівкової іноземної 

валюти, банківських металів (без фізичної поставки) за _ 20__ року»; 

- форма № 521 «Інформація про курс та обсяги операцій з готівковою 

іноземною валютою»; 

- форма № 525 «Звіт про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі 

України та їх надходження в Україну». 

-форма № 552 «Звіт про надходження від нерезидентів та продаж 

безготівкової іноземної валюти»; 

-форма № 555 «Звіт про переказ безготівкової іноземної валюти»; 

- форма № 610 «Інформація про врахування субординованого боргу до 

розрахунку капіталу банку». 

Декадна 

(на 1, 11, 21 

число) 

-форма № 618  «Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках та 

залучені від інших банків»; 

-форма № 631 «Звіт про структуру активів та пасивів за строками»; 

-форма № 747 «Звіт про касові обороти банку». 

Місячна - форма № 10 «Оборотно-сальдовий баланс банку; 

- форма № 200 «Звіт про взаємодію банку зі Спеціально уповноваженим 

органом з питань фінансового моніторингу»; 

- форма № 217 «Звіт про банківські рахунки та залишки коштів на цих 

рахунках фізичних та юридичних осіб, до яких Україною застосовані 

обмежувальні заходи (санкції), та про наміри здійснення фінансових 

операцій такими особами/на користь таких осіб»; 

- форма № 310 «Звіт про суми і процентні ставки за наданими кредитами 

та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)»; 

- форма № 321 «Звіт про кредити та процентні ставки за непогашеними 

сумами (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)»; 

- форма № 360 «Звіт про депозити та процентні ставки за непогашеними 

сумами (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)»; 

- форма № 363 «Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу 

заборгованість, похідні фінансові інструменти, доходи та витрати банку 



71 
 

(за класифікаціями контрагентів і рахунків)»; 

- форма № 391«Звіт про цінні папери в активах банку, інвестиції в 

асоційовані та дочірні компанії (за класифікаціями контрагентів і 

рахунків)»; 

- форма № 502 «Звіт про планові операції в іноземній валюті з цінними 

паперами та за депозитними договорами з нерезидентами»; 

- форма № 504  «Прогноз операцій з одержання та обслуговування 

кредиту за договором з нерезидентом»; 

- форма № 522 «Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, 

відкритих в уповноважених банках України»; 

- форма № 600 «Звіт про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями»; 

- форма № 601 «Звіт про кредитні операції банку з боржником - 

фізичною/ юридичною особою»; 

-форма № 614 «Звіт про найбільших (прямих та опосередкованих) 

учасників контрагентів банку»; 

- форма № 622  «Відомості про проведення ліквідаційної комісії роботи 

щодо повернення коштів боржниками банку»; 

-форма № 625 «Звіт про концентрацію ризиків за пасивними операціями 

банку»; 

- форма № 655 «Звіт про кількість кредитних договорів та обсяги 

заборгованості за ними»; 

- форма № 801 «Звіт про кредити, надані НБУ, та про заставу за 

кредитами НБУ»; 

-форма № 1-ПБ  «Звіт банку про фінансові операції з нерезидентами»; 

- форма № 2-ПБ «Звіт про фінансові операції з нерезидентами» 

Квартальна - форма № 215 «Інформація про здійснення фінансового моніторингу 

фінансових операцій з переказу коштів небанківською фінансовою 

установою»; 

-форма № 402 «Дані про операції, здійснені із застосуванням платіжних 

карток та їх реквізитів через платіжні пристрої банку»; 

-форма № 403 «Дані про кількість емітованих (розповсюджених) 

платіжних карток для клієнтів банку та платіжні пристрої, що 

використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням»; 

-форма № 405  «Звіт про перекази, здійснені з використанням систем 

переказу коштів»; 

-форма № 407 «Звіт про кількість платіжних пристроїв і пунктів 

приймання готівки та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою»; 

-форма № 526 «Інформація про залучені грошові кошти та надані кредити 

небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну 

ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій»; 

-форма № 530 «Інформація про операції з цінними паперами, що 

здійснюються небанківськими фінансовими установами, які отримали 

гене-ральну ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій»; 

-форма № 612 «Звіт про дотримання вимог щодо достатності 

регулятивного капіталу та економічних нормативів банківською групою 

та її підгрупами»; 

-форма № 645 «Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких 

власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків»; 

-форма № 670 «Звіт про двадцять найбільших учасників банку»; 

-форма № 900  «Звіт про кількість працівників та складові фонду оплати 



72 
 

праці». 

Річна -форма № 404  «Дані про збитки банку, держателів платіжних карток і 

торговців через незаконні дії/ сумнівні операції з платіжними карт-ками 

за 20__ рік»; 

-форма № 410  «Звіт про кількість клієнтів банків та кількість відкритих 

клієнтами рахунків»; 

-форма № 500 «Звіт про окремий зовнішній державний борг та приватний 

борг, що гарантований державою»; 

-форма № 659 «Звіт про дані фінансової звітності підприємств – 

боржників банку»; 

-форма № 660 «Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - 

малих підприємств». 

Джерело: складено авторами за даними  [3] 

Як свідчать дані таблиці 2 найбільшу кількість форм статистичної 

звітності банки надають щомісячно та щоквартально, а найменшу – щодекадно. 

До того ж форми звітності розрізняються за видами контрагентів та операціями 

банку. 

Таким чином, найбільш важливими для суб’єктів господарювання є 

фінансова та статистична звітність банку. Фінансова звітність банків надає 

можливість для зовнішніх користувачів прийняти рішення щодо співпраці з 

обраним банком, а статистична дозволяє зробити виважені рішення щодо 

проведення операцій на грошовому ринку.   
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3. Правила організації статистичної звітності, що подається до 

Національного банку України, затверджені постановою Правління НБУ від 

№129 від 01.03.2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://bank.gov.ua/document/download?docId=24047989. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ  

 

Джан Джасмін, 

студентка 2 курсу магістратури спеціальності «Менеджмент» 

Міжнародного гуманітарного університету, м.Одеса 

Науковий керівник-к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту 

Міжнародного гуманітарного університету Кобилянська А.В. 

Логістична система може бути побудована для будь-якої економічної системи, 

починаючи від економіки окремої держави чи групи держав і закінчуючи 

підприємством. Сформовані логістичні системи потребують постійного 

вдосконалення. Трансформація та вдосконалення існуючої логістичної системи 

називається реінжинірингом логістичного процесу, або логістичним інжині-

рингом, метою якого є підвищення рівня інтеграції певних аспектів логістичної 

діяльності.[2, c.160]  

Процес формування (створення) логістичних систем передбачає використання 

таких принципів системного підходу: 

1. Послідовного просування по етапах створення системи (система спочатку 

повинна досліджуватися на макрорівні, тобто у взаємовідношенні з 

навколишнім середовищем, а потім на мікрорівні, тобто усередині своєї 

структури). 

2. Узгодження інформаційних, ресурсних і інших характеристик систем, що 

проектуються. 

3. Відсутності конфліктів між цілями окремих підсистем та всієї системи. 

У процедурі формування (або реінжинірингу) логістичної системи виділяють 

стадії проектування та планування, які, в свою чергу, поділяються на певні 

етапи, а також стадії реалізації та контролю. 

Для реалізації процедури інжинірингу або реінжинірингу логістичних систем 

варто прибігати до процедури з 6 етапів організаційної перебудови, 

представленої на рис.2. 
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Рис.2. Етапи процедури інжинірингу й реінжинірингу 

Основним принципом логістичного інжинірингу є постійний контроль й аналіз 

отриманих результатів з метою внесення оперативних і тактичних змін і 

новацій, тобто логістичний контролінг. Логістичний контролінг становить 

важливу частину сучасної методології формування логістичної системи, тому 

що його ціль полягає в тому, щоб простежити, наскільки фактичні результати 

роботи відповідають прийнятим планам, відповідають стратегії підприємства. 

[1, c.203] 

Для стабільного функціонування логістичної системи першорядне значення має 

планування логістичних процесів, складовими якого є планування технологій та 

оперативне планування. 

Логістична технологія — це стандартна послідовність виконання окремої 

логістичної функції або логістичного процесу в логістичній системі. 

Процес планування логістичних технологій включає такі етапи: 

- порівняння варіантів та вибір раціональної послідовності виконання операцій 

з матеріальним потоком (технологій транспортування, вантажопереробки, 

складування, пакування тощо), операцій з інформаційним та фінансовим 

потоками (процедури планування потреб та закупівлі ресурсів, управління 

запасами, обробки замовлень тощо); 

- визначення переліку необхідної матеріальної інфраструктури ( транспортних 

засобів, складського обладнання, засобів автоматизації, обчислювальної 

техніки та інших технічних засобів); 
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- вибір методичного забезпечення (технологій, процедур, інструментів 

раціональної організації логістичних процесів).[5, c.63] 

Формування та організація функціонування сучасної логістичної системи 

неможливі без інформаційних технологій. Саме завдяки розвитку 

інформаційних систем та технологій, який забезпечує автоматизацію 

технологічних операцій та прийняття раціональних управлінських рішень в 

режимі реального часу, логістика стала домінуючою формою організації 

товароруху на ринках економічно розвинутих країн. З цих позицій логістика 

повинна будуватись на базі сучасних інформаційних систем та технологій: 

- технологій управління та моделювання логістичних бізнес-процесів CALS І 

CASE; 

- електронного документообігу (EDI-технологій); інтернет-рішень, мобільного 

та електронного бізнесу; систем сканування штрих-кодів та радіочастотної 

ідентифікації вантажів (RFID); 

- голосової технології комплектування товарів (Pick-by-Voice); супутникових 

систем зв'язку і навігації, що дозволяють відстежувати товарно-транспортні 

потоки. 
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Анотація: У статті досліджено діяльність Національного банку України 

на відкритому ринку. Окреслено подальші напрями розвитку та реформування 

банківського сектору в контексті забезпечення фінансової стабільності. 

Ключові слова: Національний банк України, депозитний сертифікат, 

відкритий ринок, процентна політика, банки, фондова біржа.  

Важливу роль на фінансовому ринку відіграють банківські фінансово-

кредитні установи, тому їхній контроль з боку державних інститутів є дуже 

важливим. 

Грошово-кредитна політика як складова загальної політки держави, 

повинна сприяти соціально-економічному розвитку. За допомогою інструментів 

грошово-кредитної політики, зокрема операції на відкритому ринку, центральні 

банки країн мають можливість впливати на функціонування фінансового ринку, 

що в свою чергу позначається на реальному секторі економіки. 

Дослідженню проблем інституту діяльності Національного банку України 

(далі – НБУ) як учасника ринку цінних паперів та держаного регулятора на 

фондовому ринку в спеціальній науковій літературі відведено значну увагу. 

Питання здійснення грошово-кредитної політики Національним банком 

України висвітлюють у своїх працях В.М. Гриньова, О.І. Ковтун, М.М. Нові-

кова. 

Діяльність ринку державних цінних паперів і роль на ньому 

Національного банку України досліджують О.Д. Данілов, І.М. Михайловська, 



77 
 

В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, А.В. Олійник, В.П. Ходаківська. 

Залишається невирішеним питання ролі НБУ як учасника фондового 

ринку та поєднання його функцій регулятора з боку держави фондового ринку 

України [1]. 

Постановка завдання. Метою даного дослідження є аналіз діяльності НБУ 

щодо контролю банківських фінансово-кредитних установ, а також визначити 

роль Національного банку України як учасника фондового ринку та його місце 

в державному регулюванні здійснюваних операцій на фондовому ринку. 

Результати дослідження: НБУ займає активну позицію щодо вирішення 

проблем фондового ринку. Відповідно до законодавства України, НБУ є одним 

із регуляторів і учасників фондового ринку стосовно розміщення державних 

боргових цінних паперів, а вітчизняні банки – основними фінансовими 

посередниками й учасниками цього ринку. 

Органом, що здійснює контроль за банківською системою і дотриманням 

банками банківського законодавства, є Національний банк України. Відповідно 

до ст. 1 Закону України ―Про Національний банк України‖ від 20.05.1999 № 

679-XIV під банківським регулюванням розуміється одна із функцій 

Національного банку України (далі – НБУ), яка полягає у створенні системи 

норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи 

банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, 

відповідальність за порушення банківського законодавства [2]. 

Слід зазначити, що державне регулювання діяльності банків здійснюється 

НБУ у таких формах: 

1) адміністративне регулювання: 

а) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності; 

б) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; 

в) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; 

г) нагляд за діяльністю банків; 

д) надання рекомендацій щодо діяльності банків; 

2) індикативне регулювання: 
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а) встановлення обов’язкових економічних нормативів; 

б) визначення норм обов’язкових резервів для банків; 

в) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття ризиків від 

активних банківських операцій; 

г) визначення процентної політики; 

д) рефінансування банків і т. д.[3]. 

Центральний банк відіграє важливу роль на ринку цінних паперів та, 

зокрема, на ринку державних цінних паперів. Разом із Міністерством фінансів 

(казначейством) центральний банк вирішує питання про доцільність випуску 

нових боргових зобов’язань, визначає умови їх обігу, розробляє заходи щодо 

забезпечення сталого курсу державних цінних паперів. Крім того, центральний 

банк, здійснюючи операції із цінними паперами на відкритому ринку, впливає 

на розмір резервів комерційних банків і, таким чином, на стан кредиту та 

грошового обігу. Банк купує цінні папери, коли дотримується курсу на 

стимулювання кредитної діяльності комерційних банків та ринку в цілому, і 

продає цінні папери, коли має намір обмежити активність банків. Різноманітні 

операції із цінними паперами здійснюють комерційні банки [4]. 

Говорячи про роль НБУ на ринку цінних папері, слід, перш за все, 

висвітлити здійснення ним операцій на відкритому ринку як учасника 

фондового ринку. Цей інструмент використовується для регулювання 

ліквідності банківської системи та впливу на рівень ринкових відсоткових 

ставок. Операції на відкритому ринку проводяться з коротко- і 

довгостроковими зобов’язаннями казначейства та державних корпорацій, 

облігаціями торгово-промислових фірм, банків, комерційними векселями, які 

враховує центральний банк. 

У ―Банківській енциклопедії‖ зазначено: операції на відкритому ринку – 

це депозитні та кредитні операції репо, операції з купівлі-продажу активів 

(цінних паперів або валюти), які проводяться переважно із використанням 

державних цінних паперів. Операції на відкритому ринку є монетарними 

операціями, які становлять у країнах з активною процентною політикою 
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операційну основу грошово-кредитної політики центрального банку країни. Їх 

застосування поряд із механізмом обов’язкових резервних вимог і постійними 

депозитними та кредитними операціями овернайт дає змогу ефективно 

регулювати грошово-кредитний ринок та реалізовувати грошово-кредитну 

політику [5]. 

Чинне законодавство операціями відкритого ринку НБУ визначає 

купівлю-продаж казначейських зобов’язань, а також інших цінних паперів 

(крім цінних паперів, що підтверджують корпоративні права) та боргових 

зобов’язань, визначених Правлінням НБУ [6]. 

Тому, Національний банк України посідає провідне місце на ринку 

державних облігацій, здійснюючи розміщення, депозитарне та розрахункове 

обслуговування обігу і погашення облігацій, а також нагляд за діяльністю 

учасників ринку. Такі повноваження, насамперед, зумовлені використанням 

Національним банком облігацій як інструменту регулювання грошового ринку. 

При цьому, для розвитку Національної депозитарної системи необхідне 

існування двох депозитаріїв: Центрального депозитарію з обслуговування 

недержавних цінних паперів (корпоративних і муніципальних) та депозитарію 

НБУ, який би продовжував виконувати свої функції з обслуговування ринку 

державних цінних паперів. 

Виконуючи функції державного регулювання фондового ринку, НБУ 

організовує випуск і контролює обіг державних цінних паперів як інструментів 

грошово-кредитної політики держави. При цьому НБУ має постійно 

удосконалювати механізми державного регулювання цієї сфери. 

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі пов’язані з аналізом 

державного регулювання діяльності Національним банком України банків на 

фондовому ринку з огляду на їх роль як основних учасників фондового ринку. 

Висновки: Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що 

Національний банк України є найважливішим державним інститутом, що 

здійснює контроль за банківською системою і дотриманням банками 

банківського законодавства. Банківський нагляд (контроль) передбачає 
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функцію спостереження за належним виконанням регулюючих обмежень щодо 

банківської системи з боку НБУ.  

Адже банківський нагляд проводиться з метою забезпечення надійності і 

стабільності окремих банків і передбачає цілісний і постійний нагляд за 

здійсненням банками своєї діяльності у відповідності з діючими нормами 

законодавства та інструкцій. І саме тому аналіз діяльності НБУ, як інституту 

держави який здійснює контроль банківських фінансово-кредитних установ, на 

сьогоднішній день був досить важливим. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ВУГЛЕДОБУВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ПІДҐРУНТЯ  

ДЛЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ У ГАЛУЗІ 

 

Дробецький В.О., 

магістрант кафедри економіки, обліку та фінансів 

Рівненський інститут Університету «Україна» 

м. Рівне, Україна 

В умовах системної кризи в економіці України функціонування базових 

галузей національної економіки України опинилося під загрозою. Однією з 

таких галузей є вугільна промисловість, яка є постачальником сировини для 

енергетики і металургії. 

З одного боку, вугілля є єдиним енергоресурсом, яким країна забезпечена 

в достатній кількості для задоволення своїх потреб (з урахуванням тих запасів, 

які знаходяться на території Донецької та Луганської областей, що не 

підконтрольна Україні). В таких умовах ефективне функціонування 

вуглевидобувних шахт, що залишилися на підконтрольній Україні території, 

набуває стратегічну значимість для енергетичної безпеки держави. У той же час 

значна частина з цих підприємств є збитковими. 

Отже, для забезпечення необхідних обсягів видобутку у відповідності до 

потреб національної економіки необхідний дієвий механізм фінансової 

підтримки галузі, який би мав чіткі «прозорі» принципи визначення та 

розподілу дотаційних коштів серед підприємств галузі. 

Практично впродовж всього часу існування галузі як планово-збиткової, 

виділення цільових коштів для того чи іншого суб'єкту здійснювалося на основі 

рівня його збитковості або потреби в здійсненні тих чи інших капітальних робіт 

(підготовка нових горизонтів, лав, спорудження виробіток, придбання 

прохідницького або очисного обладнання та ін.). 

Такий принцип виділення і розподілу дотаційних коштів не може 
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стимулювати до підвищення ефективності діяльності, оскільки знижує розмір 

виділених державних дотацій. 

Отже, необхідний інший принцип виділення дотаційних коштів і коштів 

цільового фінансування для суб'єктів вугільної промисловості. 

Сучасна економічна теорія основною метою господарюючого суб'єкта та 

основним критерієм «благополуччя» визнає зростання вартості капіталу. Тому 

буде правомірним оцінювати доцільність виділення дотаційних коштів 

підприємствам вугільної промисловості з позиції майбутньої зміни їх ринкової 

вартості (1). 

Ринкова вартість підприємства  =  чисті активи (за балансовою вартістю) + 

+ EVA майбутніх періодів, яка приведена до теперішнього часу 
(1) 

З формули (1) випливає, що ключову роль у збільшенні ринкової вартості 

підприємства відіграє економічна додана вартість (EVA - economic value added). 

Економічна додана вартість (EVA) (2, 3) представляє собою прибуток 

підприємства від звичайної діяльності за вирахуванням податків, що зменшена 

на величину сплати за весь інвестований в підприємство капітал [1]. 

EVA= (P-T)- IC×WACC=NP- IC×WACC= (NP/IC- WACC)×IC,       (2) 

де P - прибуток від звичайної діяльності; 

T - податки та інші обов'язкові платежі; 

IC - капітал, що інвестовано в підприємство; 

WACC - середньозважена ціна капіталу; 

NP - чистий прибуток. 

EVA= (NP/IC- WACC)*IC= (ROI- WACC)*IC,                         (3) 

де ROI - рентабельність капитала, що інвестовано в підприємство. 

Цей показник є дуже важливим для оцінки ефективності діяльності 

підприємства з позиції його власників, які вважають, що діяльність підпри-

ємства має для них позитивний результат в разі, якщо підприємству вдалося 

заробити більше, ніж становить прибутковість альтернативних вкладень. Цим 

пояснюється той факт, що при розрахунку EVA з суми прибутку віднімається 

не тільки плата за користування позиковим капіталом, а й власним капіталом. 
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З формули (3) випливає, що важливу роль у розрахунку показника EVA 

відіграють структура джерел фінансових ресурсів підприємства та їх вартість. 

EVA дозволяє відповісти на запитання інвесторів підприємства: «який вид 

фінансування (власне або позикове) і який розмір капіталу необхідний для 

отримання певного значення прибутку?» З іншого боку, EVA визначає лінію 

поведінки власників підприємства, спрямовуючи капітали інвесторів в 

підприємство або навпаки, сприяючи їх відтоку з підприємства, що дозволяє 

забезпечити більш високі показники прибутковості. 

У формулах (2, 3) необхідно знати середньозважену ціну капіталу WACC. 

Вона визначається за формулою [1]: 

WACC= PПК×dПК + PВК×dВК,                                    (4) 

де PПК- ціна позикового капіталу; 

dПК - частка позикового капіталу в структурі капіталу; 

PВК - ціна власного капіталу; 

dВК - частка власного капіталу в структурі капіталу. 

Сутність EVA проявляється в тому, що цей показник відображає додаток 

вартості до ринкової вартості підприємства і оцінку ефективності діяльності 

підприємства через визначення того, як це підприємство оцінюється ринком (1). 

Така оцінка є особливо показовою для підприємств вугільної промисло-

вості, успішна реструктуризація якої, в значній мірі, залежить від залучення 

приватного капіталу. При цьому розмір цільового фінансування підприємства 

не повинен визначатися виключно його формою власності. Якщо виходити з 

виділення дотаційних коштів тільки підприємствам з державною власністю, це 

повністю зупинить процес залучення приватного капіталу в галузь за винятком 

інвестування в високорентабельні шахти. 

Визначення раціональної структури капіталу повинне вирішити питання 

не тільки співвідношення величини позикового і власного капіталу, але і 

співвідношення різних форм його власності для кожного конкретного 

вуглевидобувного підприємства. 

Урахування додаткових аспектів формування структури капіталу 
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підприємства, в тому числі, і форм його власності, свідчить, що висновок про 

індеферентності структури капіталу, отриманий Ф. Модільяні і М. Міллером 

[2], є справедливим не тільки для незначної кількості великих підприємств, а і 

для більшості підприємств оптимальна структура капіталу реально існує. 

Концепція дослідження формування капіталу повинна виходити з 

існування його оптимальної структури. При цьому існують всі підстави 

вважати, що оптимальна структура капіталу забезпечує компроміс між 

вигодами від використання позикового капіталу з метою оптимізації 

оподаткування, вигодами від поведінки менеджерів, орієнтованого на зниження 

отримання рентного доходу, і витратами зумовленими ризиком можливих 

фінансових ускладнень, витратами, зумовленими наявністю конфлікту інтересів 

між власниками і кредиторами. 

Існуючі нині моделі кількісної оцінки оптимальної структури капіталу 

мають певні обмеження і не можуть ефективно використовуватися в 

практичних розрахунках. Тому визначення кількісних параметрів оптимальної 

структури капіталу є важливим завданням, оскільки за наявності такої оцінки 

будь-які дії менеджерів, що спрямовані на наближення фактичної структури 

капіталу до оптимальної, сприймалися б як позитивний сигнал для фінансового 

ринку, інвесторів і кредиторів, сприяли б зменшенню асиметричності 

інформації про діяльність підприємства. 

Дослідження впливу структури капіталу на ефективність виробничо-

господарської і фінансово-економічної діяльності ряду вугледобувних 

підприємств Донецької і Дніпропетровської областей дозволило встановити, що 

структура капіталу є оптимальною, якщо вона забезпечує досягнення 

максимальної величини економічної доданої вартості (EVA) за умови 

підтримки необхідного рівня ліквідності підприємства. 

Таким чином, на основі здійснених досліджень можна констатувати, що 

сформульований принцип формування структури капіталу вугільних шахт з 

урахуванням очікуваних надходжень державних дотацій, може бути одним з 

основних критеріїв вибору подальшого механізму інституційних перетворень в 



85 
 

галузі щодо реформування власності (вибір форми і механізму роздержавлення 

- оренда з викупом, приватизація, акціонування та ін.). 
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Державні фінанси прийнято розглядати як систему економічних відносин, 

що склалися в зв’язку з формуванням, розподілом і використанням централізова-

них і децентралізованих коштів для виконання функцій і задач держави[3,c. 376]. 

Як складова частина фінансової системи державні фінанси тісно 

взаємодіють з іншими її елементами: фінансовими інститутами і фінансовими 

ринками, фінансами суб’єктів господарювання, міжнародними фінансами. 

Державному бюджету належить центральне місце в системі державних 

фінансів. Він є основним інструментом державного регулювання соціально-

економічних процесів [8, c. 591-595]. 

До дохідної частини Державного бюджету України у 2017 р. з 

урахуванням міжбюджетних трансфертів надійшло 793,3 млрд. грн., що на 177 

млрд. грн., або на 28,7 %, більше аналогічного показника 2016 року (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Склад та структура доходів Зведеного бюджету України (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) за 2013-2017 рр., млрд. грн. 

Вид 

бюджету 

2013 2014 2015 2016 2017 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

Державний 

бюджет 
337,6 76,2 357,1 78,3 534,7 82,0 616,3 78,7 793,3 78,0 

Місцевий 

бюджет 
105,3 23,8 99,0 21,7 117,3 18,0 166,4 21,3 223,5 22,0 

Зведений 

бюджет  
442,9 100 456,1 100 652,0 100 782,7 100 1016,8 100 

Джерело: [7] 

У 2015 р. були внесені зміни до Бюджетного кодексу України і 

Податкового кодексу України. За 2013-2017 рр. питома вага доходів місцевих 

бюджетів у структурі Зведеного бюджету не перевищувала 23,8%, що свідчить 

про низький ступінь участі місцевого самоврядування в розв’язанні проблем 

розвитку регіонів.  

У 2017 році до Державного бюджету України (загального та спеціального 

фондів разом) надійшло 793,3 млрд. грн. доходів, що становить 99,6 % річних 

планових показників.  

Отже, проаналізуємо джерела формування доходів Державного бюджету 

України протягом 2013-2017 років (табл. 2). 

Таблиця 2 

Склад і структура доходів Державного бюджету України за 2013-2017 рр., 

млрд. грн. 

Доходи ДБУ 

2013 2014 2015 2016 2017 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

Податкові 

надходження 
262,8 72,4 280,2 78,4 409,4 76,6 503,8 81,8 627,2 79,0 

Неподаткові 

надходження 
72,9 20,1 68,4 19,1 120,0 22,4 103,2 16,8 128,4 16,2 

Доходи від 

операцій з 

капіталом 

0,4 0,7 0,9 0,25 0,2 0,03 0,2 0,03 0,3 0,04 

Кошти від за-

кордонних 

країн і 

міжнародних 

організацій 

3,1 0,9 5,4 1,2 1,8 0,3 4,1 0,7 1,6 0,3 
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Офіційні 

трансферти 
1,9 1,1 2,1 0,6 3,1 0,6 4,2 

0,7 6,0 
0,8 

Цільові фонди 0,9 0,2 0,2 0,05 0,2 0,03 0,3 0,05 0,3 3,8 

Всього доходів 362,8 100 357,1 100 534,7 100 616,3 100 793,3 100 

Джерело: [7] 

З даних таблиці 2 бачимо, що найбільшу питому вагу в структурі доходів 

державного бюджету займають податкові надходження, при чому їх роль стає 

дедалі важливішою, адже їх частка збільшується щороку і за 5 років вона 

зросла на 6,6% з 72,4% до 79,0%. В абсолютному вираженні це збільшення 

становить 364,4 млрд. грн., а у відносному – 138,7%. На другому місці - 

неподаткові надходження. Так, у 2013 році частка неподаткових надходжень 

бюджету складала 20,1%, а у 2017 році – лише 16,2%, відносний показник 

зменшився на 3,9%.  Розмір надходжень з цього джерела збільшився на 107,0%, 

що складає 128,4 млрд. грн. Такі доходи як від участі з капіталом, кошти від 

закордонних країн і міжнародних організацій, трансферти та цільові фонди 

становлять дуже маленьку частку в структурі доходів державного бюджету, 

розмір якої коливається в межах 1%.  

У 2017 році Урядом проводилася виважена політика видатків, спрямована 

в першу чергу на забезпечення обороноздатності держави, своєчасне виконання 

боргових зобовʼязань, фінансування відповідно до планових показників усіх 

соціальних виплат та допомог.  

Видатки Зведеного бюджету України виконані у сумі 1056,8 млрд. грн., 

що становить 94,6 % річного планового показника (табл. 3). 

Таблиця 3 

Видатки зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2013-2017 роки,  

млрд. грн. 

Вид 

бюджету 

2013 2014 2015 2016 2017 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

млрд. 

грн. 
% 

Державний 

бюджет 
287,6 56,9 299,6 57,3 576,9 84,9 684,7 81,9 835,8 79,1 

Місцевий 

бюджет 
218,2 43,1 223,5 42,7 103,0 15,1 150,9 18,1 221,0 20,9 

Зведений 

бюджет  
505,8 100 523,1 100 679,9 100,0 835,6 100,0 1056,8 100,0 

Джерело: [7]  



88 
 

Згідно з даними табл. 3 видно, значне переважання видатків Державного 

бюджету України над видатками місцевих бюджетів у розрізі зведеного 

бюджету. Щодо динаміки, то протягом аналізованого періоду спостерігалося, 

як і зростання частки одного показника над іншим, так і зменшення як у 

структурі загального фонду, так і у структурі спеціального фонду Зведеного 

бюджету України. 

У 2017 році видатки державного бюджету зросли на 258,9 млрд. грн., або 

на 44,9% більше у порівнянні з 2016 роком. Розглянемо видатки Державного 

бюджету України за функціональною класифікацією 2013-2017 роки (табл. 4). 

Таблиця 4 

Видатки Державного бюджету України за функціональною класифікацією 

2013-2017 роки, млрд. грн. 

Статті видатків 2013 2014 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

2017 рік проти 

2013 року 

Абс. 

Прир. 

Темп 

росту 

% 

Загальнодерж. функції (без 

урахування видатків на 

обслуговування держ. боргу) 
18,4 17,8 18,6 22,3 32,0 13,6 173,9 

Обслуговування боргу 31,7 75,8 84,5 95,8 110,5 78,8 348,6 

Оборона 39,2 27,4 52,0 59,4 74,3 35,1 189,5 

Гром. порядок, безпека та 

судова влада 
14,8 44,6 54,6 71,7 87,8 73 193,2 

Економічна діяльність 29,7 34,4 37,1 31,4 44,3 14,6 149,2 

Охорона навколишнього прир. 

Середовища 
4,5 2,6 4,1 4,8 4,7 0,2 104,4 

Житлово-комунальне 

господарство 
0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 200 

Охорона здоровʼя 12,9 10,6 11,5 12,5 16,7 3,8 129,5 

Духовний та фізичний розвиток 5,1 4,9 6,6 5,0 7,9 2,8 154,9 

Освіта 30,9 28,7 30,2 34,8 41,1 10,2 136,1 

Соц. захист та соц. 

Забезпечення 
88,5 80,6 103,7 152,0 144,4 55,9 163,2 

Усього видатків 287,6 299,6 576,9 684,7 835,8 548,2 290,6 

Джерело: [7] 

Як видно з таблиці 4 у 2017 році найкраще фінансувалися видатки: 

- на соціальний захист та соціальне забезпечення, що у 2017 році стано-

вило 144,4 млрд. грн., на 55,9 млрд. грн., або на 163,2% більше ніж у 2013 році; 
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- на обслуговування боргу за 2017 рік склало 110,5 млрд. грн.,  що на 78,8 

млрд. грн., або на 348,6% більше від аналогічного показника 2013  року; 

- на оборону у 2017 році було виділено 74,3 млрд. грн., що склало на 35,1 

млрд. грн., або на 189,5% більше ніж у 2015 році; 

- на громадський порядок, безпеку та судову владу у 2017 році було 

виділено 87,8 млрд. грн., у порівнянні з 2015 роком видатки збільшилися на 

73,0 млрд. грн., або на 193,2% [7]. 

В цілому у 2017 році видатки на здійснення державних програм 

соціального захисту щодо надання пільг, субсидій та допомог населенню, які 

фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, 

становили 124,7 млрд. грн., що більше ніж у 2016 році на 30,5 млрд. грн. або на 

32, 4 відсотка [6].  

Оцінка бюджетної безпеки здійснюється на основі її індикаторів, що 

визначаються Методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України № 1277 від 29.10.2013 р. [1]. Аналіз індикаторів 

бюджетної безпеки виконано на основі бюджетних показників у 2013–2017 рр. 

(показники 2016 та 2017 років відповідають плановим річним показникам 

згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та Закону 

України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»). Результати 

розрахунку індикаторів бюджетної безпеки наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Порівняння фактичних значень індикаторів бюджетної безпеки України за 

2013-2017 рр. 

Індикатор 
Граничне 

значення 
2013 2014 2015 2016 2017 

Відношення 

дефіциту/профіциту 

державного бюджету до ВВП, 

% 

-4 -6 -4,3 -5,0 -3,7 -3,0 -3,0 

Відношення 

дефіциту/профіциту 

бюджетних та позабюджетних 

фондів сектору 

загальнодержавного 

управління до ВВП, % 

-1 -2 -0,05 0,23 2,69 н/д н/д 
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Рівень перерозподілу ВВП 

через зведений бюджет, % 
20-33 30,2 29,1 29,9 27,9 27,9 

Відношення обсягу сукупних 

платежів з обслуговування та 

погашення державного боргу 

до доходів державного 

бюджету, % 

10 32,9 47,7 38,9 33,4 33,4 

За аналізований період показники бюджетної безпеки знаходилися як у 

безпечних межах, так і перевищували граничне значення індикатора, переходя-

чи в зону небезпеки. Єдиним показником, який постійно перебуває в небезпеч-

ній зоні, є рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет. Проте це не свід-

чить про відсутність численних проблем у фіскальній сфері, які накопичилися 

протягом років і мають системний характер. Динаміка рівня фіскального пере-

розподілу ВВП через зведений бюджет демонструє спроби застосування бюд-

жетних важелів у контексті антициклічного регулювання соціально-економіч-

ної динаміки. Проте дієвість цих заходів значною мірою визначається не рівнем 

перерозподілу, а структурою фіскальних вилучень та видатків бюджету [6]. 

Частка видатків зведеного бюджету у ВВП у 2015 р. становила 34,3% 

проти 33,0% у 2014 р., а у 2016 р., за попередніми оцінками, цей показник ста-

новитиме 36,9%, що обумовлено необхідністю відновлення обороноздатності та 

національної безпеки країни, обслуговування державного боргу, збереження ви-

сокого рівня державних зобов’язань щодо надання суспільних благ та послуг. 

Частка доходів зведеного бюджету у ВВП у 2015р. становила 32,9 проти 28,7% 

у 2014р, що свідчить про посилення податкового тиску на економіку. За підсум-

ками 2016 р., за попередніми оцінками, цей показник становитиме 34,6% ВВП.  

Реалії боргової політики України демонструють зростання заборгованості 

країни, як внутрішньої, так і зовнішньої. Значна боргова залежність може 

призвести до загрози національній безпеці, зокрема таким її складовим, як 

фінансовій та борговій безпеці [2, c. 63-66]. 

Питання боргової безпеки неможливо розглядати без прив’язки стану 

державного і гарантованого державою боргу. Дані для аналізу стану та струк-

тури державного та гарантованого державою боргу відображено в таблиці 6. 
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Таблиця 6 

Динаміка державного та гарантованого державою боргу України 

в 2013-2017 роках, млрд. грн. 

Роки 

Державний та 

гарантований 

державою борг 

Зовнішній борг Внутрішній борг 
Курс 100 

дол./грн. 

млрд. грн. млн. грн. млрд. грн. млн. грн. 
млрд. 

грн. 
млн. грн. 

2013 584114,1 73 078,2 300 025,4 37 536,0 284 088,7 35 542,2 799,3 

2014 1 100 564,0 69 794,8 611 697,1 38 792,2 488 866,9 31 002,6 1 188,6 

2015 1 572 180,2 65 505,7 1 042 719,6 43 445,4 529 460,6 22 060,2 2 184,4 

2016 1 929 758,7 70 970,9 1 240 028,7 45 604,6 689 730,0 25 366,2 2 689,3 

2017 2 141 674,4 76 305,2 1 374 995,5 48 989,4 766 678,9 27 315,8 2 815,0 

Джерело: [7] 

Як свідчать дані табл. 6, протягом 2013-2017 рр. усі показники 

державного та гарантованого державою боргу мають стійку тенденцію до 

зростання як у гривневому виразі, так і у валютному виразі. 

Одним з індикаторів боргової безпеки є відношення обсягу державного 

боргу до ВВП, який, згідно із Маастрихтськими критеріями, повинен становити 

менше 60% ВВП, що є основою стійкості державних фінансів. Однак в останні 

роки рівень загального державного боргу України перевищує гранично 

допустимий рівень (рис. 1). 
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Рис. 1 - Динаміка частки сукупного державного боргу  у ВВП  

у 2013–2017 рр., % [7] 
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Як бачимо з рис. 1, державний борг України зріс із 515,5 млрд. грн. у 2013 

р. до 2 141,7 млрд. грн. у 2017 р. Темп приросту державного боргу за шість 

років становив 352,7%, що є вкрай негативним явищем. При цьому відношення 

рівня державного боргу до ВВП зросло з 40,2% у 2013 р. до 80,9% у 2016 р., 

однак у 2017 р. спостерігається скорочення відношення обсягів державного 

боргу до ВВП на 9,1%, що свідчить про поліпшення стану боргових фінансів.  

Вищезазначене свідчить про складність механізму управління державним 

боргом і необхідність забезпечення його ефективності. Це потребує врахування 

значної кількості чинників, якісного контролю та постійного моніторингу й 

обліку не лише розмірів державного боргу, а й результативності кредитних 

проектів, боргових інструментів і відповідних видатків бюджетів [4, с. 85-92]. 

Обрані владою вектори модернізації (якісного оновлення) країни 

знаходять своє відображення у державній політиці, яка проводиться у різних 

сферах життєдіяльності суспільства і спрямована на вдосконалення певних 

суспільних інститутів [5, c. 48]. 

Зазначимо, що інституціональна модернізація управління державними 

фінансами повинна відбуватися за рахунок трансформації державної політики у 

напрямку формування сучасних, тобто таких, що відповідають потребам часу, 

інститутів. При цьому необхідно враховувати, що поставлені завдання 

державної політики, спрямованої на інституціональну модернізацію управління 

державними фінансами, реалізуються лише за умови застосування своєчасного 

та якісного інструментарію державного управління. У цьому контексті, 

вважаємо за необхідне визначити такий інструментарій та продемонструвати 

особливості його використання з метою проведення інституціональної 

модернізації управління державними фінансами в Україні. 

Висновки. Таким чином, система управління державними фінансами 

повинна відбуватися за рахунок трансформації державної політики у напрямку 

формування сучасних, тобто таких, що відповідають потребам часу, інститутів. 

При цьому необхідно враховувати, що поставлені завдання державної політики, 

спрямованої на удосконалення управління державними фінансами, 
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реалізуються лише за умови застосування своєчасного та якісного 

інструментарію державного управління.  
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Банківська індустрія зазнає суттєвих змін. Вже сьогодні вона досягла 

такої стадії розвитку, коли діяльність банку давно перестала обмежуватися 

декількома видами операцій по залученню коштів в депозити і видачею 

кредитів. На ринку працюють багатофункціональні інститути, що роблять 

істотний вплив на світову ділову активність.  

Останні роки спостерігається скорочення кількості кредитних організацій 

в Україні, що обумовлено комплексом чинників, таких як посилення 

нормативних вимог Національного Банку України (НБУ), кризові явища в 

економіці на макрорівні та ін. 

Перед банками постає гостра необхідність виявлення напрямків 

вдосконалення своєї діяльності, щоб відповідати вимогам ринку. Одним із 

стратегічно важливих напрямків розвитку банківського сектора є інвестиційна 

діяльність. Банківський сектор є одним з найбільш перспективних напрямків в 

споживчої галузі України.  

Більш того, доцільно враховувати і сприятливий інвестиційний клімат, 

який має місце на валютних і фондових ринках країн, що розвиваються, в тому 

числі і в Україні. Згідно з доповіддю одного з найавторитетніших гравців 

світового співтовариства інвестиційного банкінгу Goldman Sachs, говорити про 

втрату інтересу до ринків, що розвиваються рано, більш того, відзначається 

високий потенціал зростання, який цим ринкам вдалося за собою зберегти [1]. 

В цілому ситуація в сфері банківських інвестиційних послуг наступна: 

спостерігається, що ринок недостатньо розвинений - його обсяг становить 
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близько 5-6% від сукупного обсягу послуг банківської галузі. 

Однак розвиток даного сегменту пов'язано з активними темпами 

зростання як обсягів операцій, так і чисельності клієнтів, зацікавлених в тих чи 

інших інвестиційних послугах [1]. 

Розвиток інвестиційного спрямування банківської діяльності дозволяє 

удосконалювати процеси диверсифікації в масштабі всієї банківської системи, а 

також диверсифікувати власні активи банків, поліпшити структуру пасивів, що, 

безумовно, робить банківський бізнес значно більш гнучким по відношенню до 

змін кон'юнктури ринку, а значить, і більш стійким. 

Для вдосконалення інвестиційної діяльності, АТ КБ «ПриватБанк» необ-

хідно проводити розширення інвестиційного кредитування підприємств. Для 

розробки заходів по розширенню інвестиційного кредитування АТ КБ «Приват 

Банк»  необхідно розглянути одну з інвестиційних кредитних програм банку. 

АТ КБ «ПриватБанк» пропонує наступну програму інвестиційного кредитуван-

ня для малого та середнього бізнесу - «Інвестиційний кредит» (таблиця 1) [2]. 

Показник «Інвестиційний кредит» 

Сума фінансування від 500 000 грн. 

Термін кредитування до 60 міс. 

Процентна ставка 19% 

Комісія за видачу та дострокове 

погашення 

відсутня 

Відстрочка по основному боргу до 12 міс. 

Забезпечення нерухомість, обладнання, 

автотранспорт, - порука від фізичної 

особи - власника бізнесу 

Страхування майна 

 

не обов'язково 

 

Погашення кредиту та відсотків щомісяця рівними частками або в 

відповідно до індивідуального 

графіком 

Термін розгляду заявки до 1-2 дня.  

Переваги інвестиційного кредитування в АТ КБ «ПриватБанк»:  

- тривалі терміни кредитування;  

- фінансування на розширення бізнесу;  
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- відстрочка погашення основного боргу;  

- відсутність комісії за видачу, щомісячних комісій і комісії за дострокове 

погашення кредиту. 

Для покращення інвестиційного кредитування підприємств можна 

виділити такі значимі для позичальників параметри: швидкий розгляд заявки; 

мінімум документів для оформлення кредиту; тривалий термін кредитування. 

Тому на АТ КБ «ПриватБанк» для вдосконалення інвестиційного 

кредитування компаній пропонується вдосконалення програми кредитування 

«Інвестиційний кредит». 

Для вдосконалення даної програми, пропонуються наступні умови 

кредитування:  

- збільшення терміну кредитування з 5 років до 8 років;  

- зниження процентної ставки з 19% до 18%;  

- збільшення відстрочки з виплати основного боргу до 18 місяців. 

 Збільшення терміну кредиту дозволить підприємствам отримати велику 

суму кредиту на інвестиційні цілі. 

Зниження процентної ставки і збільшення відстрочки з виплати 

основного боргу підвищать привабливість даної програми для клієнтів банку. 

Також дана програма дозволить банку отримувати регулярний 

відсотковий дохід при зниженні ризиків по видачі кредиту. Зниження ризику 

можна домогтися за рахунок відстеження оборотів по розрахунковому рахунку 

клієнтів до видачі кредиту і після видачі кредиту і своєчасної діагностики 

погіршення фінансового стану. 

Даний підхід дозволяє проводити переговори з клієнтами на 

взаємовигідних засадах. При розрахунково-касовому обслуговуванні в банку 

позичальник отримує найбільш вигідні умови по кредиту: збільшення терміну 

кредитування, зниження ставки по кредиту. Для клієнта переваги пропонованої 

програми кредитування очевидні: знижуються процентні витрати і 

підвищується доступність кредитів для підприємств. [3] Крім того, в рамках 

поліпшення обслуговування підприємств пропонується поліпшення сервісу з 
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видачі та обслуговування кредитів. Поліпшення сервісу з видачі та 

обслуговування кредитів передбачається за наступними критеріями: 

- скорочення терміну щодо прийняття рішення про можливість 

фінансування з 1-2 днів до декількох один (використання скоринг програми для 

оцінки платоспроможності компанії);  

- скорочення терміну видачі кредиту;   

- перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок компанії в 

день схвалення видачі кредиту; 

- скорочення часу оформлення кредитів і зменшення кількості необхідних 

документів - використання для оцінки кредитоспроможності оборотів по розра-

хунковому рахунку, бухгалтерської звітності та поручительства засновників. 

Дані заходи дозволять банку залучити додаткових клієнтів, підвищити 

привабливість інвестиційних кредитних продуктів і якість обслуговування 

клієнтів. В даний час кредитування підприємств носить здебільшого 

короткостроковий характер (до 5 років) і розмір процентних ставок по кредитах 

сильно коливається. Короткострокові позики не дають можливості бізнесу 

модернізувати своє виробництво і розвиватися, в зв'язку з цим на ринку існує 

високий попит на довгострокові кредитні продукти. [3] 

Також на АТ КБ «ПриватБанк» для розширення інвестиційної діяльності 

необхідно збільшувати залучення коштів населення в депозити на тривалий 

термін. За підсумками аналізу діяльності АТ КБ «ПриватБанк», з'ясовано, що 

банк нарощує залучення вкладів від фізичних та юридичних осіб. З 2014 по 

2017 рік депозити банку збільшилися на 66.12%. 

У банку необхідно працювати над збільшенням частки строкових вкладів 

на термін більше року, які дозволять підвищити довгострокову ліквідність 

банку, так як розміщення грошових коштів, залучених від населення 

здебільшого здійснюється на видачу кредитів населенню на тривалі терміни.  

Залучені кошти є найбільш значною частиною пасивів банку, в кілька 

разів перевищує його власні кошти. Фактично залучені кошти - це основне 
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джерело формування ресурсів банку, які спрямовуються на проведення 

активних операцій. 
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інноваційних освітніх технологій 

Тернопільський національний економічний університет 

м. Тернопіль, Україна 

В сучасних ринкових умовах інвестиційна діяльність підприємства не 

може зводитись тільки до задоволення його поточних інвестиційних потреб. 

Для того, щоб забезпечити стійкий стан підприємства на ринку необхідно чітко 

визначити систему управління інвестиційною діяльністю на підприємстві, яка 

повинна адаптуватись до загальних цілей розвитку організації та умов 

зовнішнього середовища. Інструментом, який дозволяє це забезпечити є саме 

інвестиційна стратегія. 

Дослідження існуючих підходів до обґрунтування значення поняття 

«інвестиційна стратегія підприємства» показало, що серед вітчизняних і 

зарубіжних вчених немає спільної думки стосовно трактування сутності 

інвестиційної стратегії та її місця в забезпеченні розвитку діяльності 

https://privatbank.ua/
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підприємства. Такі розбіжності, зумовлені конкретизацією методів відповідно 

до умов впровадження інвестиційної стратегії, спричиняють певні труднощі 

при виборі методів її обґрунтування [13]. 

Таблиця 1 

Дефініції поняття «інвестиційна стратегія» 

Автор, джерело Зміст визначення 

Бланк І.О. 

[3, с.170] 

система  довгострокових  цілей інвестиційної діяльності підприємства, які 

визначені загальними завданнями його розвитку та інвестиційною 

ідеологією, а також вибором найбільш ефективних шляхів їх досягнення 

Череп А.В. 

[12, с.137]. 

систему довгострокових цілей інвестиційної діяльності і набір найбільш 

ефективних шляхів їхнього досягнення 

Федоренко В.Г., 

Гойко А.Ф.  

[9, с.20] 

система вибраних довгострокових цілей і засобів їх досягнення, що 

реалізуються в інвестиційній діяльності підприємства 

Майорова Т.В. 

[8, с.22] 

процес формування системи довгострокових цілей інвестиційної 

діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх досягнення на базі 

прогнозування умов здійснення цієї діяльності, кон’юктури 

інвестиційного ринку як у цілому, так і на окремих його сегментах 

Козаченко Г.В. 

[4, с. 244] 

система довгострокових цілей інвестиційної діяльності підприємства, що 

визначається довгостроковими завданнями його розвитку й 

інвестиційною ідеологією, а також передбачає вибір найбільш ефективних 

шляхів досягнення поставлених цілей 

Хрущ Н.А. 

[11] 

еластичну, узагальнену модель перспективного розвитку суб’єкта 

господарювання, яка містить у собі визначені довгострокові стратегічні 

цілі, технології, ресурси і систему управління, що забезпечує її 

конкурентну дієздатність і адаптацію до реальної економічної ситуації [70 

Вважаємо, що інвестиційна стратегія – це генеральний план дій 

підприємства, який визначає пріоритети напрямків і форм інвестиційної 

діяльності, характер формування інвестиційних ресурсів та послідовність етапів 

реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують розвиток 

підприємства [5, с.168]. 

 Отже, інвестиційна стратегія являє собою концепцію, що пов'язує і 

спрямовує розвиток інвестиційної діяльності підприємства. 

Процес розробки інвестиційної стратегії є найважливішою складовою 

частиною загальної системи стратегічного вибору підприємства, основними 
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елементами якого є місія, загальні стратегічні цілі розвитку, система 

функціональних стратегій. 

В основі формування інвестиційної стратегії підприємства лежать 

принципи системи стратегічного планування.  До основних принципів, які 

забезпечують  підготовку і прийняття стратегічних інвестиційних рішень в 

процесі формування інвестиційної стратегії підприємства один з 

найвпливовіших науковців в сфері інвестиційного менеджменту – Бланк І. О. та 

його співавтор Гуляєва Н. М. відносять наступні [2, с.176-183]: 

1. Розгляд підприємства як відкритої соціально-економічної системи, 

спроможність до самоорганізації.   

2. Врахування базових стратегій операційної діяльності підприємства. 

3. Переважна орієнтація на підприємницький стиль стратегічного 

управління інвестиційною діяльність. 

4. Забезпечення погодженості перспективного, поточного і оперативного 

управління інвестиційною діяльністю. 

5. Забезпечення адаптивності інвестиційної стратегії до змін чинників 

зовнішнього інвестиційного середовища. 

6. Забезпечення альтернативності стратегічного інвестиційного вибору. 

7. Забезпечення постійного використання результатів технологічного 

прогресу в інвестиційній діяльності.   

8. Врахування рівня інвестиційного ризику в процесі прийняття 

стратегічних інвестиційних рішень. 

9. Орієнтація на професійний апарат інвестиційних менеджерів у 

процесі реалізації інвестиційної стратегії. 

10. Забезпечення розробленої інвестиційної стратегії підприємства 

відповідними організаційною структурою та інвестиційною 

культурою є найважливішою умовою для ефективної її реалізації. 

Варто звернути увагу на те, що дані принципи є загальними, тому 

підприємству важко організувати інвестиційну діяльність керуючись ними. 



101 
 

При формуванні інвестиційної стратегії необхідно враховувати поточний 

стан підприємства, його технічні, технологічні та фінансові можливості, резуль-

тати фінансово-господарської діяльності. Таким чином, інвестиційна стратегія 

дає відповіді на наступні запитання [10, с.117]: Продовжувати чи коригувати 

здійснювану діяльність підприємства? Якщо коригувати, то в яких напрямках? 

В яких обсягах продовжувати чи коригувати діяльність? Які це дасть результа-

ти через рік, два, три? Які кошти для такого розвитку потрібні та де їх джерела? 

Аналізуючи процес формування інвестиційної стратегії, варто зазначити 

те, що у науковців також немає спільної думки стосовно складу. В різних 

наукових джерелах автори по-різному підходять до формування процесу 

інвестиційної стратегії. Складемо відповідну аналітичну таблицю 2. 

Таблиця  2 

Аналіз складу процесу формування інвестиційної стратегії 

Етапи розробки стратегії 

Автори 
Б

л
ан

к
 І

.А
. 

[3
] 

Б
іл

ь
сь

к
и

й
  
І.

Б
. 

[1
] 

П
ер

ес
ад

а 
 А

.А
. 
[7

] 

Ш
и

л
о
в
а 

О
.Ю

. 
[1

3
] 

М
ай

о
р
о
в
а 

 Т
.В

. 
[8

] 

Л
я
х
о
в
и

ч
  
Л

.А
. 
[5

] 

Н
еп

о
го

д
ін

а 
Н

.І
. 

[6
] 

Визначення періоду реалізації інвестиційної стратегії +  +  + +  

Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного 

середовища і кон’юктури інвестиційного ринку 
+ +  +  + + 

Оцінка сильних і слабких сторін підприємства, що 

визначають особливості його інвестиційної діяльності 
+ +     + 

Визначення інвестиційної позиції організації       + 

Визначення стратегічних цілей інвестиційної діяльності + + + + + + + 

Визначення інвестиційних потреб та можливостей 

підприємства 
 +      

Аналіз стратегічних альтернатив і вибір стратегічних 

напрямків та форм інвестиційної діяльності 
+       
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Формування стратегічних альтернатив та вибір 

інвестиційної стратегії 
 +  +   + 

Розробка найдоцільніших шляхів реалізації стратегічних 

цілей інвестиційної діяльності 
  +     

Визначення напрямів фінансування та джерел 

фінансування 
+       

Підбір інвестиційних проектів з урахуванням стратегічних 

напрямів й добраних фінансових ресурсів та їх джерел 
      + 

Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів     +   

Формування інвестиційної політики по основних аспектах 

інвестиційної діяльності 
+       

Конкретизація інвестиційної стратегії за періодами її 

впровадження 
     +  

Розробка системи організаційно-економічних заходів щодо 

забезпечення реалізації інвестиційної  стратегії 
+     +  

Визначення типу  і складу інвестиційного портфеля       + 

Конкретизація інвестиційної стратегії за періодами її 

впровадження 
  +  +   

Формування інвестиційної стратегії для забезпечення 

збалансованого розвитку підприємства 
      + 

Підготовка кінцевого стратегічного плану інвестиційної 

діяльності 
 +      

Реалізація інвестиційної стратегії  +  +    

Оцінка результативності розробленої інвестиційної 

стратегії 
+  +  + +  

Контроль отриманих результатів інвестиційної стратегії    +    

Як видно із таблиці 2, тільки етап «Визначення стратегічних цілей 

інвестиційної діяльності» викликає єдність думки у всіх авторів 
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проаналізованих робіт. Решта етапів викликають неоднозначність  думки 

стосовно змісту та кількості етапів розробки інвестиційної стратегії.  

Проаналізувавши думки науковців сформуємо власну послідовність 

процесу формування інвестиційної стратегії  та узагальнимо її на схемі ( рис. 1.) 

 

 

Рис. 1.  Процес формування інвестиційної стратегії 

Джерело: розроблено автором на основі [3], [1], [7],  [13], [8], [5], [6] 

Література: 

1. Більський І.Д. Особливості процесу розроблення інвестиційної 

стратегії аграрного виробництва / І.Д.  Більський,  Р.П.  Дудяк //  Науковий  

вісник  Національного  лісотехнічного  університету  України:  Зб.  наук.  

праць. – Львів. НЛТУУ. – 2008, вип. 18.3. – С. 192 – 197. 

2. Бланк  И.  А.  Стратегия и тактика управления  финансами. — К.: 
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УДК 338.24  Економічні науки 

 

ОЦІНКА РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ НА ОСНОВІ 

ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Злотенко О.Б., 

аспірант кафедри менеджменту,  

адміністрування та готельно-ресторанної справи 

Хмельницький національний університет 

м. Хмельницький, Україна 

В сучасних умовах залучення інвестицій є одним з найбільш ефективних 

чинників становлення та  економічного розвитку  промислових підприємств. 

При цьому важливо забезпечити захист інвестицій та економічну безпеку 

підприємств ще на стадії проектування інноваційних проектів, яким властиві 

певні ризики. 

Ризик виникає тоді, коли не можливо абсолютно точно передбачити 

настання будь-якої сприятливої події і виникає імовірність настання несприят-

ливої події [1]. В даному випадку інвестиційний ризик полягає у можливості 

того, що підприємство понесе збитки в результаті реалізації інноваційного 

проекту. Таким чином, чим більший інвестиційний ризик, тим нижчим є рівень 

економічної безпеки підприємства, на якому реалізується інноваційний проект. 

Тому оцінювання інвестиційного ризику є важливим завданням в процесі 

підготовки до впровадження інновацій із залученням інвестиційних ресурсів. 

Складність оцінювання інвестиційного ризику полягає в тому, що 

ефективність інвестицій визначається величиною грошових потоків та витрат, 

які змінюються у часі, а реалізація інноваційного проекту часто відбувається 

протягом тривалого періоду. У зв’язку з цим фактори, які впливають на рівень 

ризику приймають різні значення, в залежності від стадії та умов реалізації 

інноваційного проекту. Врахувати випадковий характер факторів 

інвестиційного ризику та показників економічної ефективності інноваційного 

проекту можна за допомогою імітаційного моделювання.  
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Імітаційне моделювання широко використовується при аналізі 

економічних процесів та систем, оскільки дозволяє відобразити зміну у часі 

показників об’єктів, що досліджуються. Крім того, для моделювання 

інвестиційних процесів необхідно мати велику кількість початкових даних, що 

ускладнює побудову моделі. Саме імітаційне моделювання дозволяє доповнити 

фізичні дані величинами, отриманими в результаті проведення числового 

експерименту із використанням сучасної обчислювальної техніки. 

Для оцінки інвестиційного ризику інноваційного проекту використовують 

імітаційну модель, яка передбачає проведення числового експерименті із 

використанням початкових даних реального об’єкта дослідження. Емпірична 

оцінка ступеню впливу факторів ризику на показники проекту здійснюється в 

результаті проведення ряду числових експериментів, заснованих на методах 

теорії ігор. Оскільки імітаційне моделювання передбачає значні обсяги 

обчислень, його реалізація здійснюється із використанням спеціалізованого 

програмного забезпечення, наприклад програми MathCAD. 

При проведенні числових імітаційних експериментів випадкові величини 

представляються значеннями, отриманими за допомогою генерування 

випадкових чисел в межах відповідних довірчих діапазонів. В свою чергу 

довірчі діапазони визначаються межами можливих значень, які приймають 

випадкові величини.  

Генерація випадкових чисел здійснюється за допомогою спеціального 

програмного забезпечення. Розрахунки показників інвестиційного проекту 

здійснюються багаторазово із використанням отриманих розрахункових 

значень випадкових величин, після чого здійснюється їх статистична обробка. 

Наочна інформація про характер розподілу випадкової величини може 

бути отримана в результаті побудови відповідних графічних представлень – 

гістограми і полігону. 

Для оцінювання ефективності інвестиційного проекту в якості основного 

показника часто використовується величина чистої теперішньої вартості [2]: 
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де 0I  – величина інвестицій; NCFt – чистий грошовий потік від реалізації 

проекту за t-й період; r – розрахункова ставка дисконту; T – кількість періодів 

(років) тривалості проекту. 

Очевидно, якщо 0NPV , даний інвестиційний проект повинен бути 

збитковим. 

Чистий грошовий потік від реалізації проекту за t-й період NCFt 

визначається за формулою [1, 2]: 

    ATaxAFVPQNCF tttt  1                        (2) 

де V – змінні витрати на одиницю продукції; Q – кількість реалізованої 

продукції; P – ціна за одиницю продукції; F – постійні витрати; А – 

амортизація; дисконту; Тax – податок. 

Оскільки в формулу (2) для розрахунку NCFt входять випадкові 

величини, то NPV також буде випадковою величиною, яка має своє 

математичне очікування і середньоквадратичне відхилення. 

Згідно [2] ризик інвестиційного проекту можна оцінити за величиною 

коефіцієнта варіації CV випадкової величини NPV. Якщо коефіцієнт варіації 

NPV більше одиниці, ризик інвестиційного проекту вважається вище 

середнього (прийнятного). 

Ще одним показником, який використовується для оцінювання ризику 

інвестиційного проекту, є імовірність того, що величина NPV прийме значення 

менше нуля. 

В якості прикладу розглянемо оцінювання ризику інвестиційного 

проекту, для якого в результаті попереднього експертного аналізу визначені три 

ключові параметри проекту та визначені межі їх змін: змінні витрати на 

одиницю продукції V = 25…30 грн; кількість реалізованої продукції Q = 

150…300 од; ціна за одиницю продукції P = 40…50 грн. Інші параметри 

вважаються постійними величинами: початкові інвестиції 0I  = 4000 грн; 
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постійні витрати F = 500 грн; амортизація А = 100 грн; норма (ставка) дисконту 

r = 0,1; податок Тax = 0,6; термін реалізації проекту T = 5 років. 
 

 
Рис. 1. Результати імітаційного моделювання інвестиційного ризику. 

Для імітаційного моделювання показників інвестиційного проекту обрано 

алгоритм, наведений в роботі [2]. Результати аналізу ефективності 

інвестиційного проекту та оцінки інвестиційного ризику його реалізації шляхом 

імітаційного моделювання за допомогою програми MathCAD наведені на     

рис. 1. 



109 
 

Як видно з наведених графіків, розподіл випадкової величини NPV за 

своїм характером близький до нормального. Отримане значення коефіцієнта 

варіації NPV дорівнює 0,648. Імовірність того, що NPV при нормальному 

розподілі прийме значення менше нуля становить 0,061. Коефіцієнт ризику, 

розрахований для отриманого розподілу дорівнює 0,012. Зазначені показники 

свідчать про досить низький рівень ризику інвестиційного проекту. 

Таким чином, імітаційне моделювання дозволяє оцінити ризик інвести-

ційного проекту щонайменше за трьома показниками: коефіцієнтом варіації 

випадкової величини NPV; коефіцієнтом ризику та імовірністю того, що 

випадкова величина NPV набуде від’ємного значення. Результати імітаційного 

моделювання інвестиційного ризику можуть бути використані для прийняття 

управлінських рішень при забезпеченні економічної безпеки підприємства.  
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