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УДК 336.226.1 Економічні науки  

НЕПРЯМІ ПОДАТКИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Авдєєва М.В., 

Саракуца М.С. 

здобувачі вищої освіти спеціальності  

Фінанси, банківська справа та страхування  

Вінницький технічний коледж 

м. Вінниця, Україна 

Науковий керівник – к.е.н. Сіташ Т.Д. 

В умовах ринкової економіки формування системи оподаткування 

виступає важливою частиною процесу розбудови України. Ключове місце у 

податковій системі держави посідають непрямі податки, які є основним 

джерелом наповнення державного бюджету. Реформування непрямого 

оподаткування потрібне для покращення функціонування вітчизняної 

економіки, для створення надійної основи розвитку малого та середнього 

бізнесу, зумовлює отримання стабільних надходжень до бюджету держави. 

Однак реалії свідчать, що система непрямого оподаткування в Україні має 

низку недоліків, що заважають ефективно-економічному функціонуванню 

країни та її інтеграції в європейський простір. У такому контексті помічаємо, 

що необхідна побудова нової моделі непрямого оподаткування, яка буде 

відповідати сучасним економічним умовам. 

Теоретичні та практичні аспекти непрямих податків висвітлені у працях 

багатьох зарубіжних вчених, таких як: Ш. Бланкарт, А. Вагнер, К. Віксель, 

Дж. Гелбрейт, Дж. Кейнс, Е. Кларк, А. Лаффер, Е. Ліндаль, Р. Масгрейв, 

Д. Рікардо, П. Самуельсон, А. Сміт, Р. Харрод та ін., а також вітчизняних 

науковців, зокрема: В.Л. Андрущенка, О.Д. Василика, В.П. Вишневського, 

О.М. Десятнюк, Ю.Б. Іванова, А.І. Крисоватого, І.О. Луніної, І.О. Лютого, 

П.В. Мельника, А.М. Соколовської, Л.Л. Тарангул, В.М. Федосовича, С.І. Юрія 

тощо. Але враховуючи цінність досліджень вищенаведених вчених, дана тема є 

досить дискусійною, що обумовлює її вибір та актуальність. 
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Непрямі податки – це податки, об’єктом оподаткування яких є 

господарські операції – продаж товарів, робіт, послуг, імпорт, експорт тощо. Їх 

розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів [2, с. 32].  

Відмітимо, що непрямі податки є надбавкою до ціни товарів (послуг) та 

сплачуються кінцевими споживачами цих товарів послуг. В Україні до 

непрямих податків належать: податок на додану вартість (ПДВ), акцизний 

податок, мито. Непрямі податки виступають стабільним джерелом доходів, 

крім того у державі за їх рахунок формується значна частина надходжень 

бюджету. 

Зауважимо, що непряме оподаткування має ряд суттєвих проблем, а саме:  

– регресивність непрямих податків (частка сплаченого податку в доходах 

малозабезпечених верств населення може перевищувати аналогічний показник 

для верств населення які одержують високі доходи);  

– коливання надходжень (надходження від непрямих податків, що 

знаходяться в залежності від розміру споживання, природно, повинні 

коливатися відносно розширення або звужування споживання, що залежить від 

зростання або спаду благополуччя, пожвавлення або криз тощо);  

– непрямі податки в умовах розвинених ринкових відносин обмежують 

розмір прибутку підприємництва, так як в умовах конкуренції не завжди 

можливе підвищення ціни на величину непрямих податків, особливо у випадках 

підвищення ставок цих податків [3, с. 83]. 

Основні перспективи вдосконалення непрямих податків вбачаємо у: 

– зменшення податкового тягаря на підприємців;  

– розроблення податкових важелів для розвитку підприємництва; 

– удосконалення механізмів стягнення та обчислення непрямих податків; 

– стабілізація податкового законодавства тощо. 

Отже, враховуючи вищерозглянуте, можна констатувати, що непрямі 

податки є вагомим джерелом наповнення бюджету, зокрема у структурі 

податкових надходжень. 
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УДК 338 Економічні науки 

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ 

Андрійчук Я.А.,  

студентка економічного факультету  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Згідно Концепції безпеки комерційного банку АРБ [1], безпека 

комерційного банку – це стан захищеності інтересів власників, керівництва і 

клієнтів банку, матеріальних цінностей та інформаційних ресурсів від 

внутрішніх і зовнішніх загроз. За думкою М. Ілляша [2], безпеку банку слід 

розглядати як систему заходів, які забезпечують захищеність інтересів 

власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від зовнішніх і внутрішніх 

загроз. 

Науковець Коваленко В.В. характеризує забезпечення фінансової безпеки 

банків як процес досягнення стану захищеності економічних інтересів банку, 

що виявляються у процесі реалізації його статутних цілей і завдань і полягає у 

створенні сприятливих умов для реалізації всіх передбачених статутом видів 

банківської діяльності. Рівень забезпечення безпеки банків визначається 

загальноприйнятими критеріями його надійності, а також іншими показниками, 

що характеризують його здатність протистояти різним негативним явищам [3, 

с. 256]. 
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Для подолання структурних дисбалансів економіки України необхідно 

розробити нову стратегію забезпечення фінансової безпеки банківського 

сектору.  

Виділяють такі фактори впливу:  

1) Фактори, що викликають структурні дисбаланси економіки: 

  забезпечення незалежності, ефективності і конкурентоспроможності 

фінансово-кредитної сфери держави, яка знаходить своє відображення в 

системі критеріїв та індикаторів її стану, що характеризують такі аспекти, як 

збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів, збалансованість 

внутрішнього і зовнішнього боргу, дефіциту бюджету та наявність необхідних 

грошових і золотовалютних резервів  

 рівень захищеності фінансових інтересів на макро- і мікрорівнях, 

рівнях фінансових відносин  

 стан митно-тарифної, фінансової, валютної, бюджетної, податкової, 

грошово-кредитної, розрахункової, інвестиційної, банківської і фондову систем, 

яке характеризується здатністю протистояти внутрішнім і зовнішнім 

негативним впливам, здатність запобігати зовнішню недружню фінансову 

експансію, гарантувати фінансову стабільність, а також ефективне 

функціонування національної економіки та економічне зростання в умовах 

розширеного відтворення  

2) Фактори,що впливають на рівень фінансової безпеки банківської 

системи:  

 структурні дисбаланси між попитом і пропозицією на кредитні 

ресурси банків; дефіцит залучення коштів для формування ресурсної бази 

банків; оцінювання реальної якості активів на балансі українських банків, що є 

найнагальнішою потребою для стабілізації піднесення розвитку банківської 

системи  

 вирішення питання з капіталізацією банків до рівня міжнародних та 

національних стандартів; питання покращення бізнес-клімату для подолання 
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структурних проблем задля довгострокового розвитку вітчизняної банківської 

системи  

 проблеми реформування законодавства про банкрутство боржників з 

метою прискорення процесу банкрутства та наближення його до найкращих 

практик Європейського Союзу; проблеми реформування системи примусового 

стягнення заборгованості, відчуження та реалізації заставного майна з метою 

спрощеної процедури відчуження об’єктів застави на користь кредиторів [3, c. 

257-258]. 

Досліджуючи індикатори рівня фінансової безпеки, можемо констатувати 

поглиблення кризових явищ і їх негативних вплив н фінансову безпеку України 

( табл.1). 

Таблиця 1 

Індикатори рівня фінансової безпеки банківського сектору України 

у 2012-2017*рр. 

Показники Порогові 

значення 

Рік 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка простроченої 

заборгованості за кредитами в 

загальному обсязі кредитів, 

наданих банками резидентам 

України, % 

0,1510 8,9 7,7 13,5 22,1 30,5 57,7 

Частка іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків, % 

0,1371 40,7 34,0 32,5 34,8 48,6 42,8 

Рентабельність активів, % 0,1496 0,45 0,12 -4,07 -5,46 - 12, 6 0,5 

Співвідношення ліквідних 

активів до короткострокових 

зобов'язань 

0,1359 0,93 0,89 0,86 0,93 95,76 97,4

7 

Частка активів п'яти найбільших 

банків у сукупних активах 

банківської системи, % 

0,1351 38,6 40,0 43,4 51,5 57,0 60,5 

Співвідношення банківських 

кредитів та депозитів в іноземній 

валюті, % 

0,1425 118,

84 

124,

09 

152,6

6 

168,6

5 

134,4

9 

115,

21 

Співвідношення довгострокових 

(понад 1 рік) кредитів та 

депозитів, разів 

0,1487 

 

2,4 1,8 2,8 3,9 4,13 3,89 
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Для дослідження фінансової безпеки слід використовувати інтегральний 

показник, що визначається ваговими коефіцієнтами, які трактуються у 

Методиці розрахунку рівня економічної безпеки [4] ( рис.1). 

Рисунок 1 

Динаміка інтегрального показника фінансової безпеки банківської системи 

України, % 

 

Даний показник у кількісному вираженні дає змогу контролювати стан 

фінансової безпеки банківської системи України і передбачати небезпеку, 

розробляти різні превентивні заходи для забезпечення фінансової безпеки. 

Тому згідно аналізу даної динаміки, рівень безпеки в банківському секторі у 

2017 році знизився майже до критичного рівня — 20 %. 

Підвищити рівень стабільності банківської системи можна шляхом: 

1) аналізу сучасного стану банківської системи Національним Банком 

України, розроблення механізму контролю по визначенню ступеня надійності 

фінансових організацій, також по диверсифікації джерел фінансування банків; 

2) створення єдиної системи фінансової безпеки у банках, що 

сприятиме виділенню основних об’єктів і явищ, які найбільш впливають на 

фінансову безпеку, в результаті діяльність даної системи буде мати більш 

системний та комплексний характер; 
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3) створення органами нагляду законодавчого механізму щодо 

підвищення відповідальності ЗМІ за оприлюднення недостовірної інформації 

щодо стану фінансової безпеки банківських установ; 

4) підвищення ролі незалежних рейтингових агентств, які 

представляють незалежну оцінку фінансового стану банків. 

 На даному етапі розвитку економіки існує досить великий, розгалужений 

інструментарій, який дозволяє забезпечити фінансову безпеку банків. Тому на 

перспективи вдосконалення рівня фінансової безпеки впливає саме 

своєчасність і результативність заходів із ліквідації, попередження і 

запобігання наявним і потенційним загрозам фінансової безпеки банківських 

установ. 

Література:  

1.  Концепция безопасности коммерческого банка. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: www.arb.ru /departs/s_konc.htm 

2.  Енциклопедія банківської справи України. – К.: Молодь, 2001. – 680 с. 

3.  Коваленко В. В. Філософія безпеки банків в умовах структурних 

дисбалансів економіки України / В. В.Коваленко // Економічний форум. — 

2016. — № 1. — С. 256—262. 

4.  Методика розрахунку рівня економічної безпеки України 

[Електронний ресурс]: затверджено Наказом Міністерства економіки України 

№ 60 від 02.03.2007 / Міністерство економіки України. — Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738. 

 



11 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 657 Економічні науки 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

(ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

Бабій О.Ю. 

Студентка факультету Обліку і податкового менеджменту 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

Основним критерієм для оцінки ефективності діяльності підприємства є 

визначення його фінансових результатів. Для цього підприємству необхідно 

мати дані про отримані доходи та понесені витрати за звітний період, що у 

підсумку вказує отримала організація позитивний результат – прибуток, чи 

негативний – збиток. Найбільш широко інформація щодо отриманих 

результатів діяльності розкривається в Звіті про фінансові результати (Звіту 

про сукупний дохід). Саме на підставі цієї форми фінансової звітності 

доцільно робити висновки щодо прибуткової або збиткової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Існують різні підходи до визначення поняття «фінансові результати», 

адже жодному нормативному документі не затверджено його дефеніції. 

Спираючись на економічнй зміст цього поняття та аналізуючи запропоновані 

визначення вітчизняних вчених, можна дістати висновку, що фінансові 

результати – це підсумок, що визначає прибутковість чи збитковість 

діяльності підприємства за звітний період, вказуючи на зміну власного 

капіталу шляхом співставлення доходів і витрат. 

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

детально висвітлює величину та джерела формування фінансового результату 

господарської діяльності – прибуток чи збиток, а також склад доходів і витрат, 

на основі яких їх було сформовано. Мета її складання, визначена НП(С)БО 1 

―Загальні вимоги до фінансової звітності‖ та полягає у наданні користувачам 
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повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки 

і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний 

період[1]. 

Форму №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

подають усі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, у складі 

квартальної (не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом) чи 

річної (не пізніше 28 лютого, наступного за звітним року) термін. 

Елементами даного звіту є: 

1) Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати  

2) Збиток – сума перевищення витрат над величиною отриманих доходів 

3) Доходи – збільшення економічних вигід внаслідок надходження 

активів або зменшення зобов’язань, що спричиняють додатній напрямок зміни 

власного капіталу. 

4) Витрати – зменшення економічних вигід, спричинене вибуттям 

активів або збільшенням зобов’язань, що спричиняють зміну власного капталу 

у від’ємному напрямку.  

5) Сукупний дохід – зміна власного капіталу за результатами 

господарських операцій та інших подій (окрім операцій із власниками). 

6) Інший сукупний дохід – доходи і витрати, які не відносяться до 

фінансових результатів підприємства [1]. 

Відображення доходів і витрат у фінансовій звітності відбувається 

відповідно до принципу нарахування. Це означає, що вони мають бути визнані 

у момент здійснення, незалежно від часу перерахування або сплати коштів. 

У своїй структурі форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) містить чотири розділи: 

І. Фінансові результати – розкриває інформацію про доходи й витрати 

підприємства за всіма видами діяльності за звітний період, а також 

безпосередньо про чистий фінансовий результат – прибуток чи збиток.  
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Доходи і витрати від операційної, іншої операційної, інвестиційної, 

фінансової та звичайної діяльності відображаються окремо — саме цей 

принцип покладено в основу форми №2 

ІІ. Сукупний дохід – надає інформацію про дооцінку (уцінку) 

необоротних активів та фінансових інструментів, інший сукупний дохід тощо 

за звітний період. У НП(С)БО 1 поняття «сукупний дохід» та «сукупний 

дохід» досить розмиті і нечітко ідентифіковані, тому розділ є досить важким 

для складання, адже для правильного віднесення доходів і витрат у потрібні 

статті, потрібно проаналізувати велику кількість джерел. Із структури цього 

розділу випливає, що у ньому відображаються доходи і витрати, не включені 

до розділу «Фінансові результати» зазначеного звіту. Це, зокрема, доходи і 

витрати підприємства, які були отримані протягом року внаслідок 

господарських операцій та інших подій і через специфіку їх бухгалтерського 

обліку не відображені на бухгалтерських рахунках 7-го та 9-го класів. Такі 

доходи і витрати відображаються на рахунках обліку капіталу — це рахунки 

4-го класу. 

ІІІ. Елементи операційних витрат – призначено для відображення витрат 

підприємства звітного періоду за їх елементами. Тут усі витрати подано в 

розрізі центрів їх формування: на виробництво і збут, управління та інші 

операційні витрати, але за мінусом внутрішнього обороту, тобто за мінусом 

тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виробленої і 

спожитої самим підприємством. 

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій – висвітлює інформацію 

про доходність простих акцій і дивіденди на одну просту акцію. Даний розділ 

заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції 

яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи 

товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій [2]. Методологічні 

основи для розрахунку цих показників закладені у П(С)БО 24 «Прибуток на 

акцію». Розраховані показники не використовуються підприємством для цілей 

бухгалтерського обліку і обчислюються лише для складання звітності. 
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Слід зазначити, що НП(С)БО 1 не регламентує кількість статей, що 

повинні бути вказані у формі. Тому підприємства можуть виключати статті, 

для яких немає інформації, але лише за умови, що і в попередньому періоді 

інформація щодо них була відсутня. Відповідно і навпаки – при потребі, 

підприємства можуть вводити додаткові статті, що наведені у переліку, із 

збереженням його назви і коду рядка. У такому випадку повинні виконуватись 

прописані у Положенні критерії щодо достовірності та суттєвості вказуваної 

статті. Перелік додаткових статей регламентовано Методичними рекоменда-

ціями щодо заповнення форм фінансової звітності №433 від 28.03.2013 р. [2] 

Накопичення інформації у графах ―За звітний період‖ та ―За аналогічний 

період попереднього року‖ має вагоме практичне значення. У цих графах, 

відповідно, наводяться показники за період, який звітує підприємство наразі 

та такий самий період попереднього року. Тобто якщо суб’єкт 

господарювання звітує, наприклад, за І квартал 2018 року, то у графу ―За 

аналогічний період попереднього року‖ він заповнює аналогічними даними за 

І квартал 2017 року. Така динамічність звіту робить зручнішим процес аналізу 

інформації та дає можливість негайної оцінки результатів діяльності, 

внаслідок чого підвищується ефективність прийняття рішень щодо шляхів 

уникнення помилок та максимізації отриманих результатів. 

Характерні риси форми № 2 підтверджують її значення як складової 

фінансової звітності стосовно надання внутрішнім і зовнішнім користувачам 

правдивої, достовірної інформації про фінансовий стан підприємства, про 

фінансові результати й ефективність господарювання за звітний період. Кожна 

складова звіту потребує особливої уваги та ретельної підготовки затребуваної 

інформації, задля відповідсті законодавчим актам як національного так і 

міжнародного характеру. Таким чином систематизована інформація форми № 

2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) створить об’єктивну 

основу для прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення 

стабільного фінансового стану. 
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УДК 336.1 Економічні науки 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ  

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Барська І.В., 

студентка факультету управління фінансами та бізнесу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

У сучасній ринковій економіці держава є важливим суб’єктом 

господарської діяльності поряд з домашніми господарствами та фірмами. Через 

державні підприємства держава бере участь у виробництві, розподілі, обміні і 

споживанні. Вона виконує роль власника, виробника, продавця, покупця, 

позичальника, кредитора, інвестора. Держава зосереджує у своїх руках 

економічні ресурси, стратегічні галузі економіки, виробництво суспільного 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2017/
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призначення, значну частину ринкової інфраструктури тощо. [1] 

Державний сектор економіки – це комплекс господарських об’єктів, які 

повністю або частково належать центральним або місцевим органам державної 

впади і використовуються державою для виконання економічних, соціально-

культурних та політичних функцій. 

Державний сектор займає важливу нішу і в змішаній економіці. Державні 

підприємства доповнюють або заміщують приватний бізнес, а також їх викори-

стовують як дієвий інструмент здійснення урядової політики і регулювання 

національної економіки. Збільшуючи або зменшуючи частку державного секто-

ру, уряд має змогу впливати на ефективність всієї національної економіки. [2] 

 Державний сектор України у процесі ринкової трансформації 

економічної системи втратив своє панівне становище. У 1992 році його частка 

становила 80%, у 2006 році вона зменшилася до 14%, у 2011 році – до 9%. Хоч 

у 2016 році, частка державного сектору зросла до 11,1%, проте 2017 році знову 

зменшилась до 9%, а в 2018 зросла до 13,8%. Але ці показники не дотягують до 

показників країн з розвиненою економікою. У розвинених країнах їй належить 

10-40 і більше відсотків основного капіталу. Вона зосереджує у своїх руках 

стратегічні галузі економіки, прибуткові або й збиткові, але суспільно важливі 

виробництва, значну частку ринкової інфраструктури тощо. 

Так у 2011 році у сфері транспорту та зв’язку частка державного сектору 

становила 28,8%,у сфері виробництва і розподілу електроенергії, газу та води – 

27,1%, у добувній промисловості – 19%, в обробній – 5,1%, у фінансовому 

секторі – 1,4%, у торгівлі – 0,7%. 

У 2018 році частка усіх цих видів економічної діяльності зменшилась і 

також змінились їх назви:  

 у сфері транспорту та зв’язку частка державного сектору становить 

(тепер назва Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність) 23,7%; 

 у сфері виробництва і розподілу електроенергії, газу та води (нова наз-

ва Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря) – 36,3%; 
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 вода тепер окремий вид діяльності «Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами» і його частка – 2,8%; 

 у добувній промисловості (Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів) – 4,3%; 

 в обробній (Переробна промисловість) – 4%; 

  у фінансовому секторі (Фінансова та страхова діяльність) – 0,3%,  

 у торгівлі (Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів та мотоциклів) – 1,8%.  

Дуже сильно змінилась частка виду діяльності «Сільське господарство, 

мисливство та лісове господарство», у 2011 році його частка була незначна, 

всього 5,3%. У 2018 році його частка займає 59,3%. [3]  

Це підтверджує той факт, що питома вага державного сектора в 

ринковому господарстві є величиною змінною, а межі його досить рухливі. 

Збільшуючи або зменшуючи його частку уряд може впливати на ефективність 

національної економіки, стимулювати або стримувати її розвиток. Частка 

державного сектора може змінюватись внаслідок таких заходів, як 

націоналізація, роздержавлення та приватизація. 

Націоналізація – це перехід прав власності від суб’єкта будь-якої форми 

власності до держави. 

Роздержавлення – це перехід прав власності від держави до суб’єкта 

будь-якої іншої форми власності. 

Приватизація – це відчуження майна, що перебуває у державній власності 

на користь фізичних та недержавних юридичних осіб. [1] 

Державний сектор покликаний виконувати низку функцій, головна з яких 

– забезпечення діяльності підприємств та галузей, які є малорентабельними, 

однак розвиток яких визначає загальні умови суспільного відтворення. Перед-

усім це енергетика, транспорт, зв’язок, житлово-комунальне господарство. [4] 

Державний сектор в Україні характеризується такими рисами як: 

 недосконалістю структури та організаційно-правових форм господарю-

вання (зокрема, переобтяженість державними комерційними підприємствами та 
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недостатній рівень в держсекторі корпоративних інтегрованих структур, що є 

важливою передумовою дієвого управління); 

 розпорошеністю і неузгодженістю функцій управління між окремими 

органами; 

 низькими показниками ефективності функціонування суб’єктів 

господарювання та доходності активів; 

 недостатньо високою якістю управління як щодо уповноважених 

органів управління, так і менеджменту суб’єктів господарювання; 

 відсутністю належної прозорості при прийнятті стратегічних рішень, 

наявністю проявів корупції та рейдерства. 

В кінцевому підсумку найбільш принциповим проявом сучасного стану 

держсектору є загрози в сфері національної та економічної безпеки держави, 

занепад інвестиційної та інноваційної діяльності, незацікавленість приватного 

капіталу у співпраці з державою у стратегічних для економіки країни сферах, 

що особливо актуально в умовах відсутності належних інвестиційних ресурсів 

у держави. Саме тому зміна діючої моделі управління держсектором зумовлена 

необхідністю перегляду пріоритетів в цій сфері, посилення державного 

контролю й регулювання в державному секторі, що повинно здійснюватися в 

комплексі із заходами щодо підвищення рівня стратегічного управління, 

активізації інвестиційно-інноваційної діяльності та вдосконалення корпоратив-

ного управління [5]. 

Сьогодні світом править економічний інтерес, і міць тієї чи іншої країни 

визначає наявність у ній потужних корпорацій. Потужний український 

державний сектор економіки дасть змогу нам самим використовувати багатий 

природній ресурс України та дозволить розпочати широку конкуренто-

спроможну боротьбу на зовнішньому ринку. 
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м. Вінниця, Україна 

Відсутність фінансування (у т. ч. державного) сільського господарства, а 

також постійний дефіцит обігових коштів у товаровиробників, необхідних для 

закупівлі насіннєвого матеріалу, паливно-мастильних та інших матеріалів 

зумовлює низьку конкурентоздатність даної галузі у порівнянні з аграрним 

сектором інших країн. Тому створення механізмів залучення інвестицій у 

сільгоспвиробництво стає важливим завданням. Одним із таких механізмів є 

аграрні розписки. 

http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag
http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=3f9cbf0b-24bf-48f8-8360-04d559e41d60&tag
http://gazeta.ua/ru/blog/339/ukrajini-potribno-zberegti-potuzhnij-derzhavnij-sektor-ekonomiki
http://gazeta.ua/ru/blog/339/ukrajini-potribno-zberegti-potuzhnij-derzhavnij-sektor-ekonomiki
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Аграрна розписка – це документ, який містить зобов’язання поставити 

майбутню сільськогосподарську продукцію або сплатити отримані внаслідок її 

реалізації кошти задля сьогоднішнього отримання ресурсів (фінансових, 

товарних чи у вигляді наданих послуг/виконаних робіт), необхідних для 

ведення сільськогосподарської діяльності. 

Аграрні розписки є двох видів – щодо поставки сільгосппродукції 

(товарні) та щодо сплати грошової суми, отриманої від реалізації 

сільгосппродукції (фінансові). 

Видавати аграрну розписку (бути боржником за нею) може як фізична, 

так і юридична особа, яка: 

- має речове право на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення (власність або користування) на законних підставах; 

- здійснює на такій ділянці виробництво сільськогосподарської продукції 

груп 01–14 розділів I та II УКТЗЕД згідно із Законом України від 19.09.2013 р. 

№ 584-VII «Про Митний тариф України». 

Кредитором за аграрною розпискою може бути фізична чи юридична 

особа, яка: 

- має безпосередній зв'язок із боржником, бо кредитувала його: надала 

йому грошові кошти, послуги, поставила товари, виконала роботи, тобто є 

стороною договору, за яким боржник видав їй аграрну розписку; 

- не має безпосереднього зв'язку із боржником, оскільки отримала права 

кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора. 

Сторони за аграрною розпискою: позичальники (особи, які мають право 

власності на земельну ділянку с/г призначення, або право користування 

земельною ділянкою для здійснення виробництва с/г продукції мінімальний 

розмір ділянки погоджується сторонами аграрної розписки) 

Кредитори (банки, фінансові компанії, кредитні спілки; постачальники 

насіння, добрив, ЗЗР, ПММ; агротрейдери; виконавці робіт та послуг; 

постачальники с/г техніки; інші учасники ринку. 

Основні властивості аграрної розписки: (безумовне зобов'язання; право 
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кредитора на моніторинг врожаю, затверджене на рівні закону; реєстрація 

розписок нотаріусом у Реєстрі аграрних розписок; особлива процедура 

стягнення; предмет застави – майбутній врожай; прив’язка майбутнього 

врожаю до конкретної земельної ділянки; гнучкість у визначенні ціни: 

фіксована, майбутня, прив’язка до валютного обмінного курсу; зобов'язання, 

забезпечення та їх реєстрація в одному документі) [1]. 

Станом на 9 жовтня 2018 року за весь період дії аграрних розписок 

сільгоспвиробникам видано 696 розписок на суму 4,4 млрд грн, з яких товарних 

– 290 на суму 2,5 млрд грн, фінансових – 406 на суму 1,9 млрд грн. При цьому, 

в січні-вересні поточного року аграрії оформили 514 аграрних розписок на 

загальну суму 3,2 млрд грн. 

У 2018 році оформлено 74% від загальної кількості аграрних розписок. Це 

говорить про те, що даний фінансовий інструмент є ефективним і стає все 

більш популярним серед агровиробників. Аграрні розписки є зручними завдяки 

своїй простоті та швидкості оформлення, а також можливості задоволення 

потреб саме малого і середнього бізнесу.  

Аграрні розписки охопили широкий спектр напрямків сільського госпо-

дарства. Цим фінансовим інструментом користуються виробники зернових та 

олійних культур, а також ті, хто зайнятий в овочівництві, садівництві та тварин-

ництві. Також аграрні розписки видані під заставу майбутнього врожаю – 

кукурудзи, пшениці, гороху, рису, молока, яблук, гарбуза та інших культур. 

Крім того, із загальної кількості укладених розписок 60% – фінансові, що 

передбачає відносини в грошовій формі. На сьогодні виконані та закриті 

зобов'язання щодо 176 аграрних розписок на загальну суму 1,4 млрд грн. [2]. 

В ринкових умовах господарювання та розвитком інтеграційних процесів 

сформувався фінансовий ринок в Україні. Одним із його сегментів став 

валютний ринок. Найактивнішими учасниками цього ринку є комерційні банки, 

які першими почали здійснювати як спотові, так і строкові операції з 

валютними коштами. Одними з основних договірних документів, що діють на 

валютному ринку є вексель та форвардний контракт. Для порівняння 
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ефективності боргових інструментів, зобразимо (табл. 1) та порівняємо 

переваги аграрних розписок за юридичними критеріями. 

Таблиця 1 

Порівняльна таблиця юридичних критеріїв боргових інструментів [3] 

Юридичні критерії Вексель Аграрна розписка Форвардний контракт 

Де-юре застава 

майбутнього врожаю 
 + + 

Можливість отримання 

банківської гарантії (аваль) 
+ + + 

Можливість виконання 

зобов'язань частинами (за 

формулою) 

 + + 

Можливість отримання 

товару в якості виплати 
 + + 

Можливість управління 

валютними та ціновими 

ризиками 

 + + 

Безумовне зобов'язання 

позичальника 
+ +  

Виконання у позасудовому 

порядку 
+ +  

Зобов'язання, забезпечення 

та їх реєстрація в одному 

документі 

 +  

Наявність кредитної історії 

у державному реєстрі 
 +  

 

Таким чином, найбільш популярними формами кредитування у 

сільському господарстві є вексель, аграрна розписка та форвардний контракт, 

які мають свої переваги та недоліки. Однозначно можна стверджувати, що 

вексельна та форвардна форма кредитування агробізнесу не задовольняє в 

повній мірі вимог позичальників. Аграрна розписка має суттєві переваги над 

такими сталими механізмами залучення ресурсів. Загалом аграрні розписки 

можуть стати для українського агробізнесу саме тим інструментом, який 

допоможе подолати системну кризу у сфері виробництва та збуту 

сільськогосподарської продукції, відкриє нові можливості для розвитку галузі. 
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У сучасних економічних умовах прийняття оптимальних логістичних 

рішень, вміння моделювати логістичні процеси із застосуванням математичних 

методів та інструментів є запорукою ефективного функціонування суб’єктів 

господарювання. Головною вимогою ринкової економіки є орієнтація виробни-

ків на споживача. ТОВ «МЕГАБУД-ДНІПРО», що займається монтажно-

будівельними роботами, було визнано переможцем у тендері на монтаж нових 

портальних кранів в п’ятьох річкових портах України (м. Київ, м. Кременчук, 

м. Кам’янське, м. Запоріжжя, м. Дніпро). Товариство співпрацює з виробничим 

об'єднанням «RIGHT SOLUTIONS», яке складається з трьох підприємств з 

виробництва металоконструкцій, які базуються на території Дніпропетровської 

області.  

Розглянемо задачу визначення оптимального плану перевезень продукції 
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від виробників до споживачів, враховуючи заборону перевезення від деякого 

виробника деякому споживачу. Запаси металоконструкцій підприємств 

об’єднання «RIGHT SOLUTIONS» дорівнюють відповідно 180, 220, 

100 тис. од., а попит на них дорівнює відповідно 120, 80, 160, 90, 50 тис. од. 

продукції. Потрібно визначити оптимальний план вантажоперевезень, якщо 

заборонені перевезення від першого підприємства до другого об’єкта через 

наявність у чорному списку постачальника металоконструкцій річкового порту 

у м. Кременчузі через дебіторську заборгованість, та від другого підприємства 

до п’ятого об’єкта через неможливість Дніпровського річкового порту 

приймати великогабаритні металоконструкції через відсутність відповідних 

вантажопідйомних механізмів. Відома вартість доставки одиниці вантажу з 

кожного пункту відправлення у відповідні пункти призначення, яка задана 

матрицею тарифів: 
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ijс  (ум. грош. од.) Після побудови 

математичної моделі задачі для аналітичного розв’язання даного завдання 

використовуємо метод потенціалів [1]. По-перше, перевіримо умову 

збалансованості для розв'язання задачі: 
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дотримується, запаси продукції дорівнюють потребам, отже, модель 

транспортної задачі є закритою. Оскільки в матриці присутні заборонені до 

розміщення клітинки, то для пошуку оптимального плану потрібно замінити їх 

на максимальні тарифи [2]. Перший опорний план будуємо методом 

мінімальної вартості, коли на кожному кроці побудови опорного плану першою 

заповнюється та клітинка таблиці, яка має найменший тариф. Отримано: 
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ijx , тобто маємо перший опорний план, який є 

допустимим, оскільки всі вантажі з баз вивезені, потреба споживачів 

задоволена, а план відповідає системі обмежень транспортної задачі, опорний 
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план є невиродженим. Значення цільової функції для цього плану дорівнює 

2260 ум. грош. од. Після перевірки опорного плану на оптимальність знайдено 

попередні потенціали iu , vj. Отриманий опорний план не є оптимальним, тому 

що існують оцінки вільних клітинок, для яких ui + vj> cij: (A1; B5), (A3; B5). 

Обираємо максимальну оцінку вільної клітинки (A3; B5). Циклом перерахунку є 

(3, 5→3, 3→2, 3→ 2, 5). З вантажів хij, що стоять в «мінусових» клітинках, 

вибираємо найменше, тобто. Додаємо це число до обсягів вантажів, що стоять в 

«плюсових» клітинках і віднімаємо зі значень хij, що стоять в «мінусових» 

клітинках. В результаті отримаємо новий опорний план. Виконуючі такі дії, 

наприкінці отримали план, який є оптимальним, так як усі оцінки вільних 

клітинок задовольняють умові ui + vj ≤ cij: 
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Щоб мінімізувати витрати на перевезення металоконструкцій з 

підприємств ВО об’єднання «RIGHT SOLUTIONS» до ТОВ «МЕГАБУД-

ДНІПРО» потрібно з 1-го підприємства вантаж направити до Київського 

(120 тис. од.) та до Запорізького (60 тис. од.) річкових портів. З 2-го 

підприємства необхідно направити до Кременчуцького (80 тис. од.), 

Кам’янського (110 тис. од.) та до Запорізького (30 тис. од.) річкових портів. З 3-

го підприємства необхідно направити продукцію до Кам’янського (50 тис. од.) 

та до Дніпровського (50 тис. од.) річкових портів. При такому оптимальному 

плану перевезення продукції мінімальні витрати складуть 1210 ум. грош. 

одиниць.  

Висновки. На сучасному етапі розвитку економіки України для 

підприємств актуальним залишається питання оптимізації витрат. Однією зі 

статей витрат є транспортні витрати, тому застосування методів економіко-

математичного моделювання в процесі організації транспортування продукції 

дозволить підвищити ефективність діяльності підприємства, по-перше, за 

рахунок зменшення транспортних витрат підприємства, а по-друге, за рахунок 

швидкої доставки готової продукції до споживачів. У роботі розглянута та 
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розв’язано оптимізаційна задача про визначення найдешевшого транспортного 

маршруту з урахуванням несуміжними пунктами транспортної мережі, а саме 

здійснена постановка задачі, побудована економіко-математична модель (як 

задача з заборонами), проведено розв’язування задачі аналітично на прикладі 

діяльності ТОВ «МЕГАБУД-ДНІПРО». 

Література 

1. Наконечний С.І., Савіна С.С. Математичне програмування: Навч. посіб. 

– К.: КНЕУ, 2003.– 452 с. 

2. Семериков, А. В. Рішення транспортних задач: Навч. посібник / А. В. 

Семериков. –Ухта: УГТУ, 2013. – 58 с. 

 

____________________________________________________________________ 

УДК 657 Економічні науки 

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Борзак Ю. В., 

студентка факультету управління фінансами та бізнесу  

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Науковий керівник  к.е.н., доц. Зеленко В.А. 

Ідея єдиної Європи займала думки європейських політиків вже тривалий 

час і лише у другій половині ХХ ст. вона знайшла своє практичне втілення.  

Європейська інтеграція активно розвивається з початку 50-х років. Її 

початок поклала реалізація плану Маршалла. У квітні 1948 р. створено 

Організацію європейського економічного співробітництва (ОЄЕС), яка у 

вересні 1950 р. була доповнена Європейським платіжним союзом (ЄПС), який у 

1961 р. замінила Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЄСР), 

оскільки однією з основних вимог, згідно плану Маршала, було посилення 

економічної співпраці між країнами-реципієнтами.  
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Перехід від простого міжнародного європейського співробітництва до 

справжнього наднаціонального співтовариства розпочався 9 травня 1950 р., 

коли Роберт Шуман виступив з ініціативою, оприлюднивши план розроблений 

Жаном Монне, по створенню галузевого об’єднання шести країн (Франції, 

ФРН, Італії і країн Бенілюксу), Європейське об’єднання вугілля та сталі 

(ЄОВС). Новизною цього об`єднання було створення європейського органу 

управління незалежного від урядів країн. 

Наступним кроком стало створення 25 березня 1957 р. Європейського 

Економічного Співтовариства (―Спільний ринок‖) і Європейського 

співтовариства по атомній енергетиці (ЄСАЕ), або ―Євроатом‖. 

Римський договір 1957 р. 

Сповнені рішучості закласти основи більш тісного союзу між 

європейськими державами; 

Сповнені рішучості забезпечити спільними діями економічний і 

соціальний прогрес своїх країн шляхом усунення бар`єрів, що розділяють 

Європу; 

Ставлячи основною метою своїх зусиль постійне покращення умов 

життя і праці своїх народів... 

Мета ЄЕС – сприяти розвитку національних економік і захищати Європу 

від засилля американського капіталу. Умовами вступу в ЄЕС є ліквідація 

збиткових підприємств і державних дотацій. Країни-учасниці спільно 

розробляють економічну політику, міждержавні проекти, митні тарифи, 

регулюють фінансову систему, налагоджують систему міжнародної 

спеціалізації з метою забезпечення рентабельності виробництва, створюють 

єдиний ринок праці. [1] 

Попередником масштабного інтеграційного об'єднання країн Європи 

стало створення в 1948 р. Митного союзу Бельгії, Нідерландів, Люксембургу 

– Бенілюксу. Роль стартового механізму в практиці європейського 

співробітництва зіграло Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС, 

1951), в якому Франція, Бельгія, ФРН, Італія, Нідерланди, Люксембург під 
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єдине управління поставили ключові галузі своєї економіки – вуглевидобуток, 

залізорудну і сталеливарну промисловість, об'єднали ринки вугілля і сталі. 

Одним з найважливіших напрямів взаємодії ще в Римському договорі про 

створення ЄЕС була названа соціальна політика, цілі якої – гармонізація умов 

життя і праці, поліпшення зайнятості, підвищення рівня життя. Для реалізації 

соціальної політики був створений Європейський соціальний фонд, який надає 

субсидії для розвитку професійної освіти, фінансування програм підвищення 

зайнятості, розвитку галузей, які переживають спад, допомоги у 

працевлаштуванні іммігрантам, молоді і жінкам. [2] 

Першим членом ЄЕС була Великобританія. У 70-ті роки в ЄЕС вступили 

Данія, Ірландія. У 80-ті – Греція, Іспанія, Португалія. 

Перехід від конфронтації до співробітництва держав світу, завершення 

―холодної війни‖ (друга половина 80-х – 90-ті роки), дав новий імпульс 

інтеграційним процесам в Європі. Вони розвивались у двох напрямках: 

поглиблення інтеграційних процесів і розширення ЄС (залучення нових членів 

за рахунок країн Центральної, Північної, Східної Європи). 

Успіхи європейської інтеграції (створення зони вільної торгівлі та 

спільної політики у сфері сільського господарства, проведення економічної, 

політичної та соціальної політик) зробили ЄС привабливим для інших 

європейських держав. 1 січня 1995 р. членами ЄС стали Швеція, Фінляндія, 

Австрія. Проте референдуми в Норвегії і Швейцарії дали перевагу силам, що 

виступали проти вступу до ЄС. 

У 2003 р. ЄС прийняла концепцію відносин з країнами-сусідами. Також 

розпочався розгляд Конституції ЄС. Проте всі спроби її прийняти так і не мали 

успіху. [1] 

Соціально-економічний розвиток європейських країн після Другої світової 

війни. Повоєнний стан економіки Німеччини був вкрай важким. У 1946 р. 

промислове виробництво становило 1/3 від довоєнного рівня, виробництво 

сталі скоротилося в 7 разів, видобуток вугілля впав більш, ніж в два рази, на 

десятиліття був відкинутий розвиток сільського господарства, велика частина 



29 
 

промислових підприємств була зруйнована. Німеччина втратила 25% своєї 

території, кожен другий німець не мав роботи. Висока інфляція, карткова 

система, розорення дрібних підприємців, спекуляція катастрофічно 

позначилися на життєвому рівні населення. Товарний дефіцит, низька 

купівельна спроможність марки призвели до натуралізації товарного обміну не 

лише у сфері споживання, але й у сфері виробництва. 

Велике значення для відновлення економіки Німеччини мала активна 

підтримка США згідно із планом Маршалла. Німеччині було надано в цілому 

3,12 млрд дол. Допомога надходила у вигляді поставок товарів, а кошти від їх 

реалізації, призначені для розвитку економіки, поступали в спеціальні фонди і 

банки. 

Разом з тим величезну роль у відновленні економіки Німеччини та 

подальшому економічному розвитку, який забезпечив "німецьке диво", грала 

економічна політика Л. Ерхарда. [3] 

Після закінчення Другої світової війни економіка Франції перебувала у 

важкому становищі. Збитки від військових дій і бомбардувань доповнювалися 

наслідками від окупації. Майже на 70% скоротилося промислове виробництво, 

у 2 рази зменшилося виробництво продукції сільського господарства, був 

практично ліквідований торговий і військовий флот, понад 100 тис. 

торговельних і промислових підприємств збанкрутували, повністю була 

зруйнована транспортна система. 

У Франції в післявоєнний період значно зросла роль держави в 

господарському житті. Відновлення економіки в 1945-1947 рр. Франція почала 

на основі націоналізації таких галузей, як електроенергетика, видобуток 

вугілля, газова і авіаційна промисловість, судноплавство і повітряний 

транспорт, а також ряду банків, ощадних кас та страхових компаній. Було 

націоналізовано приблизно 20% виробничих потужностей країни. Управління 

націоналізованими підприємствами здійснювали адміністративні ради, до 

складу яких входили представники робітників. Націоналізація здійснювалася на 
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основі компенсації, а отримані від неї кошти вкладалися в найбільш 

рентабельні і прибуткові галузі. 

До 1958 р. в руках держави перебувало 97% вугільної промисловості, 

95% вироблення газу, 80% авіаційного виробництва та електроенергетики, 

понад 40% автомобільної промисловості. Крім цього держава здійснювала 

активну фінансування НДДКР в області атомної енергетики, володіла 

залізницями, великими військовими підприємствами, тримала акції низки 

авіаційних і морських транспортних компаній. [4] 

Внаслідок Другої світової війни Польща втратила майже 40 % 

національних надбань, понад 6 млн чол. населення. З кінця 1940-х до кінця 

1980-х років польська економіка була організована за радянською моделлю, що 

характеризується централізованим плануванням і державною власністю на 

засоби виробництва. Економічне зростання в перші після Другої світової війни 

роки, незважаючи на значне виснаження ресурсів, відбувалося прискореними 

темпами. У 1960-х роках щорічний приріст національного прибутку становив 

6,2 %, на початку 1970-х — 8,1 %. Уряд обмежував індивідуальне споживання, 

щоб підтримати високий рівень капіталовкладень. На відміну від Радянського 

Союзу, в Польщі не було проведено загальної колективізації. Сільське 

господарство було основним джерелом засобів для існування для 35 % 

населення. Поступово зросло значення обробної і добувної промисловості, і в 

кінці 1970-х років на ці галузі припадало 50 % національного прибутку країни і 

1/3 всіх робочих місць. 

У 1950—1967 частка зайнятих в державній промисловості зросла на 93 % 

частково за рахунок передачі їй підприємств приватного сектора, що збереглися 

після націоналізації. У 1970—1980 зайнятість у промисловості збільшилася на 

15 %. Великі капіталовкладення в післявоєнні роки сприяли розвитку 

металургії, машинобудування, суднобудування і хімічної промисловості. У 

1990—1991 зайнятість в приватному секторі промисловості збільшилася майже 

на 25 %. [5] 
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Отримання статусу повноцінного члена ЄС, як стратегічна 

мета України була вперше задекларована президентом України Віктором 

Ющенком одразу після його обрання на початку 2005 року. 

У березні 2007 року Україні було запропоновано укладення Договору 

про Зону вільної торгівлі з ЄС. Ця пропозиція хоча і викликала набагато 

сильнішу реакцію української держави, все ж не містила конкретних планів 

приєднання України до ЄС у найближчому майбутньому. [6] 

Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. та початок дії зони 

вільної торгівлі з ЄС соціально-економічний розвиток України змінився 

наступним чином: 

- зростає торгівля з країнами Євросоюзу, і така тенденція триватиме; 

- для бізнесу були знижені тарифні ставки по різних позиціях до різного 

рівня;  

- запроваджені різні нетарифні обмеження; 

- у перший рік вільної торгівлі з ЄС український експорт до союзу зріс на 

понад 3%, а товарообіг – на понад 6%; 

- запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян 

України; 

- розширення торговельних преференцій для України, що стосуються 

збільшення квот на експорт продукції українського АПК і зниження мит на 

промислову продукцію. [7] 

Для України європейська інтеграція – це шлях модернізації економіки, 

подолання технологічної відсталості, залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій, створення нових робочих місць, підвищення конкурентоспромож-

ності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові ринки, насамперед на 

ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи Україна орієнтується на діючу в 

провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку.[8] 

Як приклад, ми можемо запропонувати невеликий порівняльний аналіз 

соціально-економічного розвитку основних країн ЄС та України (табл. 1). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2
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Таблиця 1 

Порівняльний аналіз соціально-економічного розвитку основних країн ЄС та 

України. [9],[10],[5] 

 Німеччина  Франція Україна Польща 

Рік вступу в 

ЄС 

1957 1957 - 2004 

Економіка ВВП на душу 

населення – 31141$. 

Займає одне з 

провідних місць у 

світі за кількістю 

експорту. 

За рівнем життя – 14 

місце у світі. 

Високорозвинена 

індустріально-

аграрна країна. ВВП 

на душу населення – 

27975$.  

За рівнем життя – на 

22 місці у світі. 

 

ВВП на душу 

населення (2018) – 

7668$. 

 

ВВП на душу 

населення – 

19000$. 

Промисловість  Економіка 

сконцентрована на 

виробничій 

промисловості та 

сфері послуг. 

Переважають 

машинобудування, 

автомобілебудування

, електротехнічна, 

хімічна 

промисловість, 

ядерна енергетика. 

 

Провідні галузі – 

машинобудування, 

автомобілебудування

, електронне та 

суднобудування. 

На світовому ринку 

широко 

розповсюджена 

продукція харчової, 

легкої, нафтохімічної 

промисловості країни 

В Україні розвинуті 

майже всі відомі 

галузі промисловості. 

За часткою продукції 

серед усіх галузей 

перше місце посідає 

чорна металургія 

(близько 23%). Потім 

– електроенергетика 

(16,5%), 

машинобудування 

(понад 15%) і харчова 

(14,5%) 

промисловість, 

паливна (11,6%) та 

хімічна і нафтохімічна 

галузі (6,4%). 

Індустріально-

аграрна країна. 

Основні галузі 

промисловості 

машинобудування

, металургійна, 

гірнича (вугільна, 

сірчана та ін.), 

хімічна, 

кораблебудування, 

харчова, 

текстильна та 

легка 

промисловість. 

Сільське 

господарство 

Високопродуктивна 

с/г країна. 

Найбільшою галуззю 

є тваринництво 

(70%), решта випадає 

на вирощування 

злаків, хмелю, 

кукурудзи. 

Виноградарство 

поступається лише 

Франції та Італії. 

 

Одна з найбільших 

країн-виробників с/г 

продукції, що займає 

25% європейського 

ринку. С/г угіддя 

займають площу 48 

млн. гектарів. 

Виробництвом 

винної продукції 

серед країн Європи 

поступається лише 

Італії. 

 

Сільськогосподарські 

угіддя займають 42 

млн. гектарів, або 70% 

загального фонду 

країни. Структура 

сільськогосподарськи

х угідь така: 78,9% — 

орні землі (рілля) і 

багаторічні 

насадження, 13,0% — 

пасовища, 8,4% — 

сіножаті. 

 

Польща 

виділяється як 

найбільший 

виробник картоплі 

й жита. 

Важливими 

культурами є 

цукрові буряки, 

ячмінь і пшениця. 

Розвинене 

свинарство. 

Розведення 

великої рогатої 

худоби. 

На мою думку, вступ України до ЄС повинен стати не самоціллю, а 

важливим етапом її соціально-економічного розвитку. Виконання усіх 

положень Угоди про асоціацію ЄС дозволить повністю реформувати країну, 
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здійснити структурну перебудову економіки, суттєво збільшить вплив 

громадського сектору на владу та бізнес, що в кінцевому результаті призведе до 

великомасштабного позитивного соціально-економічного ефекту.  

Я вважаю, що головним здобутком України є лише визнання всіма учас-

никами та владними органами євроінтеграції як основного напряму розвитку 

держави та тісне співробітництво з деякими країнами – учасницями Євросоюзу. 
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Мале підприємство – це підприємство з невеликою кількістю штатних 

працівників. Мале підприємство забезпечує зайнятість в більшості розвинутих 

країн, що є важливим джерелом інновацій. Саме вони здатні найшвидше 

вирішити проблеми формування і насичення ринку різними товарами і 

послугами в умовах нестабільної економіки і малої кількості ресурсів. На його 

частку припадає майже 70% ВНП.[1] 

Сьогодні Україна не може надати дієву підтримку у розвитку і захисті 

малого підприємства. У нових економічних реформах важливим завданням є 

знаходження додаткових резервів для покращення ефективності заходів щодо 
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створення умов для виходу з кризової ситуації. Щоб знайти найкращий метод 

для покращення економіки України, потрібно звернутися до світового досвіду 

для вирішення цих проблем. 

Україна відстає від розвинутих країн за багатьма показниками. Все це 

впливає на економічний стан країни та її інвестиційну привабливість.(Рис.1)  

Найбільш значним чинником, для економічного зростання, вважають 

реалізацію підприємницького потенціалу, ефективне використання самостійної 

ініціативи, конкурентоспроможність.[2]  

 

 

Рисунок 1. Україна у рейтингах Doing Business 

 

Система оподаткування є однією з сфер, яка потребує змін. Через великі 

податки підприємство не може розширити штат працівників, для виготовлення 

більшої кількості продукції, отримати більший дохід. 

Малі підприємства не можуть розвиватися через складні умови 

отримання кредитів. 82% малих підприємств потребують кредит, при цьому 

65% мають з цим труднощі. Відсоткова ставка завелика для підприємств, тому 

більшість вимушена скасовувати свою діяльність.[3]  

Найчастішою причиною банкрутства малих підприємств – це неспромож-
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ність збуту продукції, а також недостатня компетентність і відсутність досвіду. 

Станом на 2018 рік в Україні налічується 10674 тис. суб’єктів малого і 

372 тис. середнього підприємництва. В структурі підприємств співвідношення 

великих, середніх і малих підприємств збільшилась за 2017 рік на 391 одиницю 

( на 3,8%). Як і раніше 0,1 відсотка усіх підприємств складають великі 

підприємства. Відповідно до 95,5% збільшилась кількість малих підприємств, з 

яких майже 83% мають статус мікропідприємств. ( Рис.2). 

 

Рисунок 2. Кількість підприємств в Україні станом на 2018 рік. 

 

Більшість підприємців очікують покращення свого стану протягом 

наступного року попри поганий бізнес-клімат в Україні. [4] 

Для визначення ефективності господарювання важливим є прийняття 

правильних стратегічних напрямків. Вони повинні визначатися кінцевою метою 

діяльності, яку окреслило перед собою підприємство. Основне місце 

приділяється отриманому прибутку від господарської діяльності, забезпеченню 

його зростання на майбутнє. Це прагнення є рушійною силою ринкової 

економіки. Ефективність роботи підприємства сприяє забезпеченню 

ефективності галузі й ефективності економіки в цілому, тобто всього процесу 

суспільного відтворення. [5] 

Отже, малі підприємства відіграють значну роль в економіці країни. Їх 

розвиток можливий за наявністю конкретно-вираженої системи державно-

правових заходів. Без цих заходів ефективність діяльності малого підприємства 

різкого знижується. 



37 
 

Література: 

1. Папп В.В. Сучасний стан і тенденції розвитку малого підприємництва в 

Україні // http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-6_0-pages-

160_164.pdf. 

2. Ганущак Л. М. Оцінка інноваційного потенціалу та ефективність його 

реалізації на підприємствах // Сучасні проблеми розвитку національної 

економіки і шляхи їх розв’язання: кол. монографія / За наук. ред. д. е. н., проф. 

М. М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008. – С. 162 – 165. 

3. Національна платформа малого та середнього бізнесу. http://platforma-

msb.org/analiz-statystychnyh-pokaznykiv-rozvytku-pidpryyemnytstva-v-ukrayini-u-

2015-rotsi/ 

4. Вікіпедія. https://uk.wikipedia.org/wiki/Малі_та_середні_підприємства 

5. Богацька Н. М., Дуржинська А. Ю. Критерії ефективності діяльності 

підприємства //Вінницький торговельно-економічний інститут. – 2010. 

http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_54764.doc.htm 

 

____________________________________________________________________ 

УДК 005.342 Економічні науки 

КРАУДІНВЕСТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

ФІНАНСУВАННЯ 

Васільєв М.О. 

Томілова Т.В. 

студенти факультету управління та права 

Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Науковий керівник Потапенко Л.В. 

к. філол.н.,доц. кафедри права і соціально – гуманітарних дисциплін 

м. Черкаси, Україна 

Термін «краудінвестинг» порівняно новий. Він з’явився в 2007 році, 

проте поширення набув у 2010 році. Краудінвестинг це форма залучення фінан-

сування, у якій велика кількість людей з типово невеликою сумою грошей, 

http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-6_0-pages-160_164.pdf
http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2013-6_0-pages-160_164.pdf
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через мережу Інтернет можуть вкласти гроші в нові проекти, так звані стартапи. 

Краудінвестинг вважається новітньою формою краудфандинга. Поняття 

«краудфандинг» виникло у 2005 році в США. Сутність поняття «краудінвес-

тинг» сформувалась за концепцією краудфандингу, проте його особливість 

полягає не тільки в залучення капіталу групою інвесторів, але й у тому, що він 

передбачає дохід інвесторів при купівлі частки акцій [2]. 

Такий метод фінансування дозволяє залучати кошти як і від професійних 

інвесторів, бізнес–агентів, так і від середнього класу. Платформи крауд-

інвестингу дають можливість показати інвесторські здібності. Суть продукту 

полягає в публікації бізнес – проекту на інтернет порталі і акумулювання 

коштів інвесторів. Після збору необхідної суми коштів, команда експертів 

проекту займається юридичним оформленням отримання часток, а кошти 

перераховуються на рахунок проекту бізнесу, за вирахуванням комісійних 

проекту. Використовуючи форми колективного фінансування, автори проектів 

повинні враховувати їх зв’язки зі спільнотою, оскільки вони мають важливіше 

значення для реалізації проектів, ніж при традиційних формах фінансування. 

Робота з певною суспільною групою або формування такої спільноти впливає 

на вибір стратегічних рішень на ранній стадії реалізації проектів [5]. 

Існує три моделі краудінвестингу в залежності від очікуваної фінансової 

вигоди з боку інвестора, зокрема краудінвестинг розрахований на отримання 

винагороди у вигляді: роялті; фіксованого відсотку і повернення суми боргу 

(кредитування); участі в акціонерному капіталу. Для уникнення шахрайських 

дій чи намірів є певні вимоги до стартапів, які бажають подати свою ідею на 

розгляд на фінансування народу. На краудінвестинговій платформі в кожному 

проекті необхідно, щоб були зазначена необхідна сума для фінансування, 

термін, на який залучаються гроші й бажаний відсоток доходу потенційного 

інвестора. Особа, що отримує кошти обов’язково звітує перед донорами про 

суму отриманих коштів і на що вони були витрачені. У тому випадку, коли 

проект може не набрати потрібну суму, за допомогою агрегатора кошти 

повертаються на ті рахунки, з яких вони надійшли на краудінвестингову 
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платформу. Ринок краудфандингу в світі за останні 5 років зріс на 55,7%. За 

прогнозами Всесвітнього Банку через 10 років принцип спільного фінансування 

дасть можливість країнам, що розвиваються перегнати благополучних лідерів 

більшості рейтингів [4]. 

Більшість краундінвестингових платформ створюються не тільки задля 

отримання прибутку компаній, що швидко розвиваються, але й для допомоги 

креативним стартапам. Для України це гарна можливість у нелегкій політично 

– економічній ситуації оживити малий та середній бізнес. В Україні протягом 

останніх років дещо послабшали тенденції інноваційної активності суб’єктів 

господарювання [1]. 

Завдяки краудінвестингу навіть не професійні гравці, які не відносяться 

до інвестиційних фондів чи великих інвесторів можуть здійснювати купівлю 

частки в приватних компаніях через краудінвестингові платформи. Тому 

більшість інвесторів мають бажання скористуватись на першій стадії 

виникнення стартапів, в очікуванні прибутку на зростанні молодих компаній 

[3]. Деякі платформи і забезпечують інфраструктуру для повторного обороту 

акцій, вони не підходять для краудінвестингових активів. Можна впевнено 

заявити, що незважаючи на перепони, з якими інвестори можуть зіштовхнутись 

при вкладанні коштів шляхом краудінвестингу, цей напрям новітнього 

інвестування набирає і набиратиме популярності в своїй сфері. Існування 

краудфандингу та його витоків повинно бути закріплено законодавством, але, 

на жаль, відсутній закон, який би дозволяв залучати кошти через веб, це може 

розглядатись як кримінальний злочин. Тому для подальшого розвитку варто, 

перш за все, переглянути чинне законодавство або створити закони, що 

регулюватимуть подібні види фінансування. Також варто зазначити що в 

України є перспективи для краудінвестингових та краудфандингових платформ 

здійснити вплив на розвиток ІТ сектору економіки, на фінансову систему. 
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Підприємства мережевих структур є новою моделлю перерозподілу інтеле-

ктуальних і виробничих ресурсів, що дозволяє її суб’єктам мінімізувати часові та 

матеріальні витрати на адаптацію до умов ринку. В умовах макроекономічної 

нестабільності, коли ресурси високотехнологічних підприємств обмежені і не 

відповідають вимогам конкурентної боротьби, саме їх реорганізація за мереже-

вим принципом дозволяє перерозподілити ризики та скоротити часові та фінан-

сові витрати на розробку і впровадження інновацій та проектних рішень [1]. 

Слід відзначити, що підприємства мережевих структур мають свої 

переваги, діагностування та оцінка, яких відіграє важливу роль для ефективної 

побудови мережі та її успішного функціонування. До переваг функціонування 

http://molody/
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підприємства мережевих структур можна віднести: зростання довіри знижує 

трансакційні витрати і невизначеність, збільшує передбачуваність у формі 

відомих очікувань; інтенсивний інформаційний потік збільшує виникнення 

нових можливостей в бізнесі: доступ до нових технологій, розширення ринків 

збуту; добровільне і довготривале співробітництво забезпечує компаніям 

гнучкість, посилює їх сприйнятливість до інновацій і орієнтованість на 

кінцевого споживача; взаємний вільний доступ до ресурсів, які перебувають у 

власності учасників мережі; можливе скорочення витрат виробництва і 

реалізації продукції; стратегічні партнерства можуть замінити процеси злиття і 

поглинання, які є більш витратною і ризикованою моделлю розвитку [2]. 

У контексті досліджуваної проблематики можна стверджувати, що процес 

оптимізації підприємств мережевих структур пов’язаний з економічним 

симбіозом підприємств. Слід звернути увагу на те, що економічний симбіоз у 

результаті формування мережевої структури – це союз економічних суб’єктів 

господарювання, який припускає стійкий тип взаємодії, що приносить кожному 

з них економічну вигоду (ефект), яка формується в процесі їх функціонування. 

В основі такого оптимального поєднання завжди лежить очевидна взаємна 

вигода обох сторін: 1) великі підприємства вносять у функціонування малих 

відомий елемент стабільності та планомірності; вони визначають особливий 

мікроклімат функціонування малого бізнесу як своєрідний амортизатор дії 

ринкової стихії; 2) малі підприємства виконують частину функцій великих 

підприємств, концентруючись на питаннях збуту і постачання, розробці та 

впровадженні новацій, підвищенні якості виробів і т. ін. 

В таких умовах функціонування економічний симбіоз визначається більш ши-

роким спектром мети підприємств мережевих структур. Цільовими векторами 

розвитку підприємницьких структур умовно можна розподілити на дві групи: 

1) необхідність раціонального поділу виробничо-економічних функцій підприємств і 

вдосконалення організації виробництва; 2)специфічна мета, зумовлена необхідністю 

виживання в складних умовах української економіки, що реформується. 

Так, за практичної точки зору при діагностиці ефективності організацій-
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ної структури підприємств необхідною умовою стійкого існування мережевої 

структури в ринковому середовищі можна описати наступним чином: 
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де wi – зниження трансакційних витрат i-го підприємства в результаті 

об’єднання; сi – затрати i-го підприємства, пов’язані з його знаходженням у 

загальній структурі; Ω – заданий деякий поріг стійкості мережевої структури до 

впливу зовнішнього середовища (що відображає, наприклад, прогнозовану 

середню величину її можливих втрат під впливом ринкової кон’юнктури); Еі – 

емерджентний (синергетичний) ефект від мережевої структури. 

Необхідна умова стійкого існування підприємств мережевої структури в 

ринковому середовищі: синергетичний ефект має покривати можливі збитки від 

коливань ринкової кон’юнктури. 

Слід відзначити, що достатня умова стійкого функціонування 

підприємств мережевих структур описується наступним чином: 

 

nicw ii ,1,~          (2) 

 

де ~  – (поріг автономії), що характеризує середній розмір економічної 

вигоди i-го підприємств мережевих структур, за якої його перебування в 

мережевій структурі стає для нього привабливим. 

Це означає, що величина додаткової вигоди має бути достатньою для 

кожного малого підприємства, що входить до складу мережевої структури. У 

разі невиконання хоча б однієї з цих умов (виходу хоча б одного підприємства з 

утвореного альянсу) мережева структура стає нестійкою і припиняє своє 

існування. 

Неможливо залишити поза увагою те, що під економічним механізмом 

формування синергетичного ефекту мережевих взаємодій будемо розглядати 

такий к-й напрям спільної діяльності підприємств мережевих структур, для 
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якого виконується ikikik сw   для кожного ni ,1 , де 
ik

  – поріг привабливості 

к-го напряму діяльності для i-го підприємства: 
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де ikl
W  і iklС  – доходи і витрати за l-м способом взаємодії відповідно. 

Звертаємо увагу на те, що в рамках даних наукових досліджень, акцент 

треба зробити на тому, що реалізація економічного механізму забезпечує 

ефекти діагностування, які перевищують поріг мінімальної привабливості для 

кожного підприємства за даним напрямом спільної діяльності. При цьому 

сукупність економічних механізмів вважається системоутворюючою (що 

забезпечує економічний симбіоз підприємств мережевих структур), якщо 

виконуються необхідна і достатня умови економічного симбіозу. Тобто, 

сукупна дія економічних механізмів забезпечує, по-перше, необхідний поріг 

стійкості Ω, а по-друге, долає інерційний поріг автономії економічних агентів ~  

Залежно від виду ресурсів (способу взаємодії), що спільно 

використовуються в системі підприємств мережевих структур, економічний 

механізм може мати декілька різновидів: а) організаційно-розподільний 

(сумісне використання оргтехніки, засобів зв’язку й обчислювальної техніки, 

штату секретарів-референтів і т. ін.); б) виробничо-розподільний (сумісне 

використання резервів матеріально-виробничих ресурсів і устаткування, що 

утворилися); в) інформаційно-розподільний (обмін інформацією про 

найвигідніші напрями роботи, ринки збуту і т. ін.). 

Таким чином, згідно проведеного діагностування ефективності 

підприємств мережевих структур, на нашу думку, можна інтерпретувати 

наступні ризики: 1. В умовах глобалізації загострюється конкуренція на 

вітчизняному ринку, оскільки повільно йдуть процеси концентрації ресурсів і 

збільшення капіталізації бізнесу у сфері економіки. 2. Великі промислові 

структури України забезпечують основну частку зайнятих, найбільший обсяг 
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реалізації продукції і капітальних інвестицій. Найбільш успішними є 

диверсифіковані бізнес-групи, проте вплив їх на ринок обмежений. 

3. Інноваційні структури у промисловості України знаходяться на етапі 

впровадження, не враховується зарубіжний досвід формування технологічних 

альянсів, частка технопарків у реалізованій інноваційній продукції зменшується 

внаслідок блокування законодавчих положень щодо їх державної підтримки. 

4. Повільно реалізуються заходи щодо формування регіональних мережевих 

структур, що звужує можливості сполучення державних і приватних інвестицій, 

ефективного використання ресурсів, цільової державної підтримки 

промислових кластерів. 5. Зазначені ризики зумовлюють посилення загроз 

економічній безпеці держави: зростання зношеності основних засобів 

промисловості; погіршення структури експорту; зростання частки іноземного 

капіталу у стратегічних галузях; збільшення технологічного відставання; 

зниження конкурентоспроможності продукції; поширення іноземної технічної і 

технологічної експансії, виснаження ресурсної бази [3]. 

В сучасних трансформаційних умовах найбільш поширені підприємства 

мережевих структур з нерозвиненими і слабкими взаємодіями. Набагато рідше 

зустрічаються мережеві структури з розвинутою системою взаємозв’язків. 

Причини цього полягають у тому, що, по-перше, через недосконалість 

законодавчої бази, яка регулює підприємницькі відносини, коло вирішуваних в 

них питань не завжди легітимний та юридично визначений; по-друге, такого 

роду об’єднання вимагають значно вищого рівня довіри взаємовідносин, якого 

за наявності загальної взаємної недовіри підприємницьких структур в умовах 

економічної кризи достатньо важко досягти.  
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РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

Гнусинська О. А., 

студентка факультету економіки, менеджменту та права 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

Сьогодні величезну роль у розвитку і функціонуванні економічних 

систем відіграють міжнародні компанії. Вони покращують зв'язок між 

країнами, пришвидшують процес міжнародного поділу праці. Основна частина 

іноземних інвестицій припадає на транснаціональні компанії. Сфера діяльності 

ТНК розповсюджується на всі види економічної активності багатьох країн 

світу, тому в сучасних умовах глобалізації, стабільний розвиток усіх 

економічних процесів пов'язаний з взаємодією з такими компаніями. 

Для України транснаціоналізація, через залучення прямих іноземних 

інвестицій, відіграє важливу роль у створенні конкурентоспроможності вітчиз-

няної економіки, підвищенні рівня життя населення та розвитку ринку праці. 

Дослідженням ролі ТНК у розвитку економічної системи України 

займалися А.Пучков, С.Майстро, Р.Майстро, Е.Молчанова, В.Рокоча, І.Сорока, 

Т.Циганкова В.Гарбар, В.Дмитришен, А.Джалілов, В.Кочетков, М.Лучко, 

І.Пенська та ін. Структуру впливу досліджували О.А.Швиданенко, 

В.Є.Новицький, О.І.Рогач, В.Ю.Шевченко. 

ТНК або транснаціональна компанія − це такий вид компанії, головні 

підприємства і власники яких знаходяться в одних країнах, а дочірні компанії 

чи філії функціонують як у цих же країнах, так і обов’язково в інших. За 
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даними ООН, зараз у світі існує більш як 65 тис. ТНК, що контролюють понад 

850 тис. афільованих зарубіжних компаній по всьому світу, у яких задіяно 

більш як 74 млн. чоловік. При цьому на території промислово розвинених 

держав розміщується понад 80% материнських компаній і близько 33% 

афільованих, у країнах, що розвиваються, – відповідно 19,5 і майже 50, у 

колишніх соціалістичних державах – приблизно 0,5 і 17%. [1] 

На українському ринку присутні світові ТНК, які здійснюють діяльність 

за допомогою своїх дочірніх підприємств та філій. Нині в Україні зафіксовано 

більше 7 тис. філій іноземних ТНК [3]. 

До списку глобальних корпорацій, представлених на вітчизняному ринку 

можна вІднести Coca-Cola, Samsung, Toyota, Nestle, Nokia, Metro Cash&Carry, 

Hewlett-Packard, British American Tobacco та деякі інші ТНК [4]. 

Серед закордонних інвесторів найбільш інвестиційно-привабливими в 

Україні є такі галузі економіки: харчова промисловість та переробка 

сільськогосподарських продуктів – 15,7% від загального обсягу прямих 

іноземних інвестицій, залучених до України; торгівля – 15,6%; фінансова сфера 

– 8,5%; машинобудування – 8,0%; транспорт – 7,6%; металургія та обробка 

металу – 5,4%; операції з нерухомістю – 4,6%; хімічна та нафтохімічна 

промисловість – 4,1% [4]. 

Лідером в сфері інвестування в розвиток власного бізнесу є McDonald’s 

Corporations (США, харчова промисловість) з обсягом інвестицій в 7,4 млн. дол. 

США., Nestle S.A. (Швейцарія, харчова промисловість) – 6,7 млн. дол. США, 

British American Tobacco (Велика Британія, тютюнова промисловість)– 6,2 млн. 

дол. США [5]. 

Аналізуючи світовий ринок і кількість діючих транснаціональних 

компаній, можна сказати, що вони відіграють значну роль у становленні 

економіки будь-якої країни. Роль ТНК визначається через представлення її 

цілей, які показують її результативність для економіки: 

1. розширення ринків збуту, тобто представлення своєї продукції на 

міжнародних ринках, тим самим збільшення власного прибутку; 
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2. забезпеченість сировиною, тобто відкриття нових джерел отримання 

високоякісної сировини, для покращення якості виготовлених продуктів; 

3. підвищення ефективності функціонування, за рахунок збільшення 

виробництва та створення додаткових філій і дочірніх компаній; 

4. збільшення обсягу експорту,що дасть змогу більше охопити іноземний ринок; 

5. придбання унікальних технологій, що допоможуть удосконалити процес 

виробництва. 

Вагоме значення транснаціональні компанії мають і у розвитку 

міжнародного бізнесу, який у свою чергу, через практичну реалізацію 

міжнародних економічних відносин, впроваджує новітні методи та технології 

виробництва, зміцнює економічні зв’язки з іншими країнами. По-перше, є 

конкурентоспроможними на ринках як окремих країн, так і на міжнародному 

ринку. По-друге, дана форма організації бізнесу дозволяє отримувати величезні 

прибутки, збільшувати ринки збуту, а також маневрувати завантаженістю 

виробничих потужностей та оперативно реагувати на зміни кон’юнктури ринку 

за рахунок відмінностей у законодавстві та економічних ситуаціях у різних 

регіонах [2]. По-третє, для ТНК не існує поняття національних чи регіональних 

кордонів: відносини спеціалізації та кооперації встановлюються і розвиваються 

між підприємствами, які розташовані у різних країнах, але належать до однієї 

корпорації. 

Підсумовуючи усі дані, можна сказати, що саме транснаціональні 

компанії позитивно впливають на розвиток національної економіки, а саме: 

1. вони є важелем впровадження досягнень науково-технічного прогресу в 

Україні; 

2. сприяють реструктуризації економіки; 

3. покращують виробничу базу України; 

4. сприяють посиленню процесів глобалізації і транснаціоналізації. 
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Важливою складовою покращення економіки України в цілому є 

ефективна зовнішньоекономічна діяльність підприємств. На сучасному етапі 

більшість українських підприємств намагається брати участь у найважливішій 

складовій ринкових відносин – зовнішньоекономічній діяльності. Саме вона є 

ефективним важелем у зміцненні економіки, покращенні експортних та 

імпортних відносин з багатьма іноземними країнами, підвищенню конкуренто-

спроможності українських товарів на світових ринках. Однією з позитивних 

сторін покращення зовнішньоекономічної діяльності країни є можливість 

збільшення іноземних інвестицій, що в свою чергу призведе до транснаціоналі-

зації підприємств та збільшення попиту українських продуктів за кордоном. 

http://www.dt.ua/
http://forbes.ua/ratings
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Багато науковців прагнуть віднайти найефективніший шлях зміцнення 

ЗЕД. В Україні можливість покращення цієї діяльності досліджували Білий В., 

Губенко В., Завьялов П., Кредисов А., Лозенко А., Павленко Ф., Щербак В., 

Яковлєв А., Якубовський М. та інші. Також аспекти підвищення ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності України зустрічаються в працях Кадуріної 

Л.О., Захарова К.В., Козика В.В.. 

Зовнішньоекономічна діяльність – це така діяльність суб'єктів господар-

ської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка 

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території 

України, так і за її межами.[1] Для економіки кожної держави вона забезпечує 

стабільний розвиток, приплив іноземних інвестицій та вивід вітчизняної 

продукції за кордон. Тому важливою складовою ведення економічної 

діяльності є аналіз та дослідження можливостей виходу на міжнародні ринки. 

Для того, щоб вийти на світовий ринок, тим самим покращивши ефектив-

ність зовнішньоекономічної діяльності, потрібно врахувати низку факторів: 

1. потрібно визначити чіткі цілі виходу на нові ринки, тобто провести 

аналіз ринків і виявити ті, на яких попит на вашу продукцію найбільший; 

2. визначитися з потенціалом та розміром іноземного ринку; 

3. змоделювати та проаналізувати проблеми, що можуть виникнути на 

новому ринку з вашою продукцією; 

4. дослідити поширеність вашого товару на зарубіжних ринках та 

можливість співпраці з іноземними компаніями; 

5. провести аналіз ринку на наявність схожої продукції та можливості 

конкурентності. 

Після врахування всіх переваг та недоліків свого підприємства та 

виробленої продукції можна розпочати процес виходу на іноземні ринки. Для 

того, щоб достовірно отримати корисний ефект від співпраці з зарубіжними 

компаніями на світовому ринку, кожне українське підприємство має здійснити 

ряд необхідних змін: 

1. провести низку структурних перетворень в українській економіці, що 
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допоможе пришвидшити товарний обмін між Україною та ЄС; 

2. створити ефективний та стійкий платоспроможний внутрішній ринок, 

адже перш ніж вийти на міжнародний ринок потрібно змінити та 

структуризувати систему внутрішнього ринку та відносин між виробниками 

всередині країни; 

3. провести оснащення виробництв новітнім обладнанням, сприяти 

розвитку дослідницьких робіт у різних сферах виробництва, пришвидшити 

темп науково-технічного розвитку в країні; 

4. підвищити рівень розвитку інфраструктури, а особливо транспортної та 

інформаційної; 

5. створити конкурентоспроможне середовище для продукції у середині 

країни; 

6. подолати проблему гармонізованості національних стандартів України 

з міжнародними та європейськими. Лише близько 17% національних стандартів 

гармонізовані зі стандартами ЄС.[2] 

Отже, проаналізувавши стан кожного з підприємств та усунувши всі 

наявні проблеми, можна починати процес виходу на світовий ринок, тим самим 

покращувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

України. Згрупування всіх даних за допомогою SWOT-аналізу допоможе 

виявити сильні та слабкі сторони, а проведення досліджень кон’юнктури ринку 

дасть змогу більш ефективніше спрямовувати свою діяльність в тих чи інших 

економічних напрямах. Виконавши ряд усіх змін та врахувавши всі аспекти, 

кожне українське підприємство матиме змогу стати частиною великої та 

ефективної зовнішньоекономічної діяльності України. 
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Інвестиції є основою розвитку кожного підприємства, окремих його 

галузей та економіки України в цілому. Економічна діяльність підприємств у 

значній мірі характеризується обсягом і формами здійснених інвестицій. 

Залучення інвестицій, як вітчизняних, так і іноземних є запорукою розвитку та 

життєздатності будь-якого підприємства. Іноземні інвестиції у країнах з 

перехідною економікою відіграють важливу роль у стабілізації економіки та 

забезпечують економічне зростання. Україна не є виключенням, тобто вона 

також серед інших якісних перетворень має налагоджувати 

зовнішньоекономічні зв’язки та відкритість для залучення іноземних 

інвестицій, щоб не втратити конкурентоздатності на світовому ринку. Проте 

аналіз досвіду ряду зарубіжних країн дає підстави твердити, що залучення і 

функціонування іноземного капіталу має як переваги, так і недоліки. 

Питання іноземного інвестування є досить актуальним. Йому присвячені 

праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, воно розглядалось в 

працях таких авторів як Вінник О.М., Діденко Л.В., Луць В.В., Матюшенко 

І.Ю., Мілаш В.С., Худавердієва В. А., Шик Л.М., Щербина В.С. ті інші.[3] 

Впродовж останніх років зростає роль іноземних інвестицій в 

економічному розвитку України. Це пов’язано з тим, що наша держава набирає 

великих темпи розвитку економіки, про що свідчить той факт, що різке 

нарощування присутності іноземного капіталу в економіці України, яке мало 

місце протягом останніх років, актуалізувало проблеми впливу підприємств з 

іноземним капіталом на якість зовнішньоторговельного обороту України та 

реалізацію позитивного потенціалу вітчизняної економіки в міжнародному 
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співробітництві. Однією із важливих умов залучення іноземних інвестицій є 

гарантії стабільності законодавства, що регулює правовий режим іноземних 

інвестицій. Іноземний інвестор хоче мати гарантію, що умови інвестування 

мінятися не будуть. Він повинен бути впевненим у тому, що будь-які зміни в 

законодавстві не погіршать комерційних результатів його діяльності, на 

досягнення яких він розраховував, приймаючи рішення про свої 

капіталовкладення у визначений ним проект. 

На жаль, нестабільність українського законодавства і його 

непередбачуваність нерідко породжують в іноземних інвесторів сумніви щодо 

цього. Під гарантією стабільності законодавства розуміють, що у разі 

погіршення умов інвестування до іноземних інвесторів буде застосовуватися 

законодавство, яке діяло на момент вкладення інвестицій. Отже, нестабільність 

українського законодавства є однією із проблем залучення іноземних 

інвестицій в економіку України. [1] 

Суттєвою проблемою є також компенсація та відшкодування збитків 

іноземним інвесторам, іноземні інвестори мають право на відшкодування 

збитків, включаючи втрачену вигоду й моральну шкоду, завданих їм внаслідок 

дій, бездіяльності або неналежного виконання держаними органами України чи 

їх посадовими особами передбачених законодавством обов’язків щодо 

іноземного інвестора або підприємства з іноземними інвестиціями. На наш 

погляд, у законодавстві про іноземні інвестиції доцільно передбачити конкретні 

строки виплати компенсації. Це посилило б дію коментованої державно – 

правової гарантії. 

  Можна виділити декілька основних напрямків вирішення проблем 

іноземного інвестування в Україні це:  

1) розвиток корпоративного управління повинен здійснюватися для 

поліпшення інвестиційного клімату і спрямовуватися на поступове наближення 

нормативно-правої бази з питань корпоративного управління до законодавства 

Європейського союзу;  

2) стимулювання довгострокового банківського кредитування;  
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 3) запровадження спеціального режиму інвестування на територіях з 

несприятливими соціально-економічними умовами; залучення інвестицій у 

пріоритетні галузі виробництва;  

4) впровадження економічного механізму страхування ризиків іноземного 

інвестування;  

5) забезпечення стабільності законодавства у сфері інвестування і 

оподаткування;  

6) розвиток інфраструктури, боротьба з інфляцією;  

7) надання додаткових пільг іноземному інвестору для заохочення його 

діяльності в Україні через прийняття окремих національних правових актів та 

інші. 

Отже, Україна зацікавлена у залученні і оптимальному використанні 

іноземних інвестицій, однак для цього необхідно створити ефективну систему 

державного регулювання інвестиційної діяльності. Вирішення даного питання 

повинно стати пріоритетним, адже від ефективності інвестиційної політики 

залежить стан виробництва, положення та рівень технічного оснащення 

основних фондів підприємств, можливості структурної перебудови економіки, 

рішення соціальних та екологічних проблем. Інвестиції являються основою для 

розвитку економіки України. 
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В умовах становлення фінансового ринку в Україні, реструктуризації 

банківської системи, комерційні банки повинні здійснювати зважену 

реалістичну стратегію подальшого розвитку, адаптованого до вимог ринку. 

Вибір оптимального шляху формування ресурсної бази, який враховуватиме 

адекватну економічну ситуацію і сприятиме надійному розв’язанню дилеми 

«прибутковість-ліквідність», є одним з основних завдань банку. 

Сучасний світовий банківський досвід показує, що внутрішнє управління 

залученими коштами з точки зору рентабельності, процентного ризику та 

ризику ліквідності відбувається за допомогою наступних інструментів [1, с.15]:  

o встановлення GAP-розривів по активам та пасивам;  

o управління рівнем процентної маржі;  

o встановлення мінімально допустимих процентних ставок по кредит-

ним операціям та максимально допустимих ставок по залученню депозитів;  

o встановлення позиційних лімітів по процентним активам і пасивам;  

o управління на основі визначення операції активів та пасивів;  

o управління за допомогою імітаційних моделей;  

o періодичне стрес-тестування.  

o Порядок управління процентним ризиком та ризиком ліквідності 

визначається відповідними положеннями та методиками, що затверджені 

КУАП та Правлінням банку – цільовою стратегією строкового  

ГЕП-менеджменту в управлінні активами та пасивами банку. 

Стратегій управління відсотковим ризиком є дві: фіксація спреду та 

управління гепом [3, с.122]. 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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У разі застосування стратегії фіксації спреду одержання підвищених 

прибутків унаслідок сприятливої кон'юнктури ринку стає неможливим, тоді як і 

додатний, і від'ємний геп дають таку потенційну можливість.  

Стратегія управління гепом має на меті отримання підвищених прибутків 

і передбачає свідомий ризик банку, а тому характеризується як агресивніша. У 

процесі реалізації стратегії управління гепом необхідно досягти відповідності 

між видом гепу (додатний чи від'ємний) та прогнозами зміни напряму, 

швидкості й рівня відсоткових ставок [2, с.155]. 

Зокрема вітчизняна практика засвідчує, що українські банки здебільшого 

віддають перевагу стратегії фіксації спреду, утримуючи незначний розрив між 

активами і пасивами з однаковими термінами погашення. 

Основними параметрами управління є строки та обсяги активів і зобов'я-

зань банку. Узгодження строків розміщення активів і залучення зобов'язань – 

один із методів, з допомогою якого банк фіксує спред і нейтралізує ризик зміни 

відсоткової ставки. Припускається, що всі відсоткові ставки і за активними, і за 

пасивними операціями змінюються з однаковою швидкістю в одному напрямі 

[4, с.90]. 

Збалансований за строками підхід передбачає встановлення повної 

відповідності між термінами залучення та розміщення коштів. Такий прийом не 

максимізує, а стабілізує прибуток, мінімізуючи відсотковий ризик.  

Незбалансований за строками підхід є альтернативним прийомом 

управління, який надає потенційні можливості одержання підвищених 

прибутків за рахунок зміни відсоткових ставок. Використання цього підходу 

базується на прогнозі зміни швидкості, напряму та величини відсоткових 

ставок на ринку. [5, с.235]. 

На вибір того чи іншого підходу до управління строками впливає багато 

чинників, таких як обрана банком загальна стратегія управління, надійність 

прогнозу зміни ринкових ставок, конкретна ситуація на ринку, можливості 

банку щодо залучення та розміщення коштів, схильність до ризику. 

Тактика структурного балансування активів і пасивів може застосовува-

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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тись і щодо строків, і щодо обсягів залучених і розміщених коштів. Сутність 

підходу зводиться до намагання максимально наблизити обсяги активних і 

пасивних операцій, які мають однакові строки виконання. Інакше кажучи, банк 

щоразу намагається зупинити вибір на тому напрямі розміщення коштів, який 

дасть змогу повністю узгодити структуру активів і зобов'язань  

[1, с.25]. 

Узгодження строків вхідних і вихідних фінансових потоків 

використовується менеджментом банків паралельно з іншими прийомами 

управління відсотковим ризиком, оскільки на практиці узгодити всі позиції за 

строками та сумами майже неможливо. Здебільшого цей підхід застосовують 

щодо найбільших за обсягами операцій. До переваг цієї групи методів можна 

віднести простоту та доступність, що особливо важливо для вітчизняних банків 

за браком інших можливостей, які надає розвинений фінансовий ринок. 

Недоліками є недостатня гнучкість, необхідність проведення реструктуризації 

балансу у зв'язку зі змінами ринкових ставок [4, с.93]. 

У процесі управління активами та зобов'язаннями для встановлення 

контролю над рівнем ризику відсоткової ставки оцінюється чутливість окремих 

статей і банківського балансу в цілому до відсоткового ризику. Індикатором 

чутливості балансу до відсоткового ризику є показник гепу (gap – розрив, 

дисбаланс). Для визначення показника гепу всі активи і пасиви банку 

поділяють на дві групи – чутливі до змін відсоткової ставки та нечутливі до 

таких змін [3, с.125]. 

Показник гепу визначається як різниця між величиною чутливих активів і 

чутливих зобов'язань банку в кожному із зафіксованих інтервалів. 

Геп може бути додатним, якщо активи, чутливі до змін ставки, 

перевищують чутливі зобов'язання (FA(t) > FL(t)), або від'ємним, якщо чутливі 

зобов'язання перевищують чутливі активи (FA(t) < FL(t)). 

Збалансована позиція, коли чутливі активи та зобов'язання рівні між 

собою, означає нульовий геп. За нульового гепу маржа банку буде стабільною, 

незалежною від коливань відсоткових ставок, а відсотковий ризик – 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
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мінімальним. Проте одержати підвищений прибуток внаслідок сприятливої 

зміни відсоткових ставок на ринку за нульового гепу неможливо. І додатний, і 

від'ємний геп надають банку потенційну можливість отримати більшу маржу, 

ніж у разі нульового гепу [2, с.100].  

Головна ідея управління гепом полягає в тому, що величина та вид 

(додатний або від'ємний) гепу мають відповідати прогнозам зміни відсоткових 

ставок. 

Менеджменту банку потрібно пам'ятати, що потенційна можливість 

одержання додаткового прибутку супроводжується підвищеним рівнем 

відсоткового ризику. Якщо прогноз зміни ставок виявиться помилковим або не 

справдиться, то це може призвести до зниження прибутку і навіть до збитків. 

Отже, за наявності в банку додатного чи від'ємного гепу цілком реальною є і 

ймовірність одержання додаткових прибутків, і ймовірність фінансових втрат. 

Таким чином, було проаналізовані найпоширеніші методи управління 

депозитними ресурсами банку. Окреслено їх сутність, переваги та недоліки. 
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УДК 336 Економічні науки 
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Науковий керівник  к.е.н., доцент Богацька Н.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

 Київського національного торговельно-економічний університет 

м. Вінниця, Україна 

Науково-технічний прогрес, визнаний в усьому світі як найважливіший 

фактор економічного розвитку, усе частіше й у західній, і у вітчизняній 

літературі зв'язується з поняттям інноваційного процесу. Це, як справедливо 

відзначив американський економіст Джеймс Брайт, єдиний у своєму роді 

процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво і керування. 

Для отримання максимального прибутку підприємства все частіше 

використовують інновації у своїй діяльності. 

 Інновації – головна передумова ринкової конкурентоспроможності 

підприємств в умовах економічної глобалізації. Підприємства, що мають 

достатній рівень забезпеченості інноваційними технологіями, є запорукою 

високого рівня конкурентоспроможності на сталого розвитку. Кожна країна 

стимулює, щоб підприємства впроваджували інновації[1]. 

Україна за використанням інновацій перебуває на 86 місці, а за інновацій-

ним потенціалом – на 39. Понад 90 % продукції, виготовленої на вітчизняних 

підприємствах, не мають відповідного науково-економічного забезпечення, а 

наукоємність промисловості не перевищує 0,3%, що у 20 разів менше від показ-

ників розвинутих держав. Розмір інвестицій, які вкладаються у вітчизняну на-

уку, не перевищує 1 % ВВП, що не дозволяє їй реалізувати свою функцію ефек-

тивного наукового забезпечення інноваційного розвитку економіки [2, с.140]. 

Загальний стан інноваційної діяльності в Україні продовжує переживати 

негативні тенденції, починаючи від років незалежності. Майже вдвічі 
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скоротилися кількість підприємств, які використовували інновації, кількість 

поданих заявок на винаходи зменшилася на 30 %, а кількість винаходів, що 

реалізовуються, зменшилася у десятеро, чисельність працівників, що викону-

ють розробки та дослідження наукових підрозділах промислових підприємств, 

скоротилася майже на 60 %. Серед основних факторів, які перешкоджають 

здійсненню інноваційної діяльності підприємств, потрібно зарахувати такі: 

1. нестача власних коштів (80,1% досліджених підприємств); 

2. великі витрати на нововведення (55,5 %);  

3. недостатня фінансова підтримка держави (53,7 %); 

4. високий економічний ризик (41 %); 

5. тривалий термін окупності; 

6. нововведень (38,7 %); 

7. відсутність коштів у замовників (33,3 %); 

8. недосконалість законодавчої бази (40,4 %); 

9. відсутність кваліфікованого персоналу (20 %); 

10. відсутність можливостей для кооперації з іншими. 

Варто зазначити, що вітчизняна наука і практика не стоять на місці, 

зроблено чимало, про що звітують наші вчені. Але інноваційний процес 

формується навколо підприємства. Саме на підприємстві здійснюється 

практична реалізація інновацій, випускається продукція. Наука може тільки 

продукувати знання, пропонувати нові технології, що здатні підвищувати 

конкурентоспроможність продукції підприємства, рекламувати їх тим самим 

формувати попит[3]. Проте сьогодні держава, як правило намагається 

стимулювати пропозицію замість того, щоб стимулювати попит на інновації. 

Здійснюючи політику економічного розвитку, держава мотивує підприєм-

ства навіть не реалізуючи «спеціальних програм», а керуючись логікою 

економічних законів. Тому принципи мотивації економічної діяльності 

підприємств являють собою поєднану систему підприємницької структури та 

державного регулювання. 

Принцип мотивації економічної діяльності підприємства як підприємни-
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цької структури полягає в економічному розвитку, що дозволить здобути 

максимально можливу частку ринку.Орієнтиром подальших досягнень є усуне-

ння конкурентів та набуття ознак монополії. Тому принцип мотивації еконо-

мічної діяльності підприємства через державне регулювання є запобіжником, 

що керує потребами в інтересах суспільства, а також стимулює економічний 

розвиток за допомогою: зниження рівня оподаткування, послаблення адмініст-

ративного втручання, спрощення законодавчих чинників, сприяння інновацій-

ному та інвестиційному розвитку, доступності кредитних ресурсів, проведення 

державних закупівель, захисту від імпортерів, здешевлення вартості ресурсів. 

Вказані чинники державного сприяння економічному розвитку підприємс-

тв мотивують як підприємницьку діяльність, так і розвиток персоналу. Знижен-

ня, наприклад, податкового навантаження завжди є чинником, що мотивує 

підприємця до збільшення обсягу виробництва та підвищення заробітних плат. 

Для забезпечення ефективного процесу впровадження інновацій потрібно 

забезпечити здійснення таких завдань: 

- оцінювання світових тенденцій науково-технічного розвитку; 

- розроблення стратегії інноваційної політики і механізмів її здійснення; 

- формування стратегічних цілей інноваційної діяльності; 

- розроблення планів та програм інноваційних проектів; 

- розроблення організаційно-виробничої структури управління іннова-

ційною діяльністю; 

- планування організації інноваційного процесу; 

- спостереження (контроль) за виконанням етапів, стадій інноваційного 

процесу в часі та синхронізацією всіх видів діяльності; підготовка відповідного 

персоналу для здійснення інновацій[4]. 

Сучасний етап розвитку інноваційної сфери в Україні слід визнати таким, 

що не відповідає потребам економіки та рівневі розвитку інноваційних процесів 

у промислово розвинених країнах. Продовжує зростати зношеність основних 

засобів та виробничої інфраструктури, залишається низьким технологічний 

рівень виробництва, зумовлюючи його високу енерго- та матеріаломісткість. Із 
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загального обсягу капіталовкладень в економіку України лише 10-15% 

спрямовується на фінансування інноваційних і науково-технічних процесів. 

Отже, управління інноваційною діяльністю охоплює постійне 

вдосконалення організації виробництва на базі пошуку, відбору, розроблення та 

впровадження інноваційних пропозицій; формування банку інноваційних ідей і 

варіантів їх реалізації; організацію процесу виявлення проблем інноваційного 

розвитку та їх розв’язання, пошуку нових ідей, тощо. 
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Важливою складовою доходів державного бюджету будь-якої країни є 

податки. За допомогою податків держава здійснює загальний вплив на 
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економіку, фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, під 

впливом податків постійно змінюється структура економіки країни та її 

фінансової системи. 

Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включається в 

ціну товару. Він нараховується та сплачується платниками податків до 

бюджету з операцій постачання товарів і послуг на митній території України, а 

також з операцій експорту та імпорту [5]. 

Економічна сутність ПДВ полягає у тому, що це є податок на кінцеве 

споживання, який за умови застосування економічно виважених елементів 

податку (платники, база, ставки, адміністрування) може бути досить 

ефективним з регулятивної точки зору елементом податкової системи. Цей 

податок може бути і є фіскально-значущим для системи державних фінансів, 

оскільки дозволяє акумулювати значні фінансові ресурси у вигляді податкових 

надходжень, адже економічна система багатьох країн світу є орієнтованою на 

споживання [1]. 

ПДВ є важливим джерелом доходів Державного бюджету України. Його 

фіскальна особливість характеризується тим, що через наявність широкої бази 

оподаткування, на даний податок мають менший вплив кон’юнктурні 

коливання цін на сировину, матеріали та енергоносії. Ця особливість відрізняє 

ПДВ від інших податків та підтверджується достатньо стабільною динамікою 

частки податку у доходах бюджету. Процес адміністрування ПДВ, незважаючи 

на обсяги надходжень, що він забезпечує, супроводжується великою кількістю 

проблем та непорозумінь [1]. 

Обсяг надходжень ПДВ до Державного бюджету України збільшується з 

кожним роком: у 2013 р. ПДВ становив 128269 млн. грн. (48,8%), у 2014 р. – 

139024 млн. грн. (49,6%), у 2015 р. – 178453 млн. грн. (43,6%), у 2016 р. – 

235506 млн. грн. (46,7%), у 2017 р. –313980 млн. грн. (50,1%) (рис. 1). 

З рис. 1 видно, що серед непрямих податків найбільш питому вагу 

завчають надходження від податку на додану вартість, які стрімко зросли у 

2017 році порівняно з 2013 р. більш, ніж на половину – на 185711 млн. грн.  
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Рис. 1. Надходження ПДВ до Державного бюджету України за 2013-2017 рр., 

млн. грн. [3] 

Впродовж 2013-2017 рр. індикатори фіскальної значимості ПДВ мали не-

однорідний характер. Так, питома вага ПДВ у доходах державного бюджету ко-

ливалась від 33,6% до 39,9%, при середньому значенні 36,75%. Це свідчить про 

вагоме місце даного податку у джерелах формування бюджету України. Більш 

значимим у доходах Державного бюджету було ПДВ із ввезених на територію 

України товарів, який за досліджуваний період в середньому складав 29,23%. 

Використовуючи статистичні дані Державної служби статистики України, 

Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби 

України розрахуємо основні індикатори фіскальної ефективності ПДВ за період 

2015-2017 рр. (табл. 1). 

 

Таблиця 1 Динаміка показників фіскальної ефективності податку на 

додану вартість в Україні за 2013-2017 рр. 

Показник  2013 2014 2015 2016 2017 
Абсолютний приріст 

2017/2013 2017/2016 

Фактичні 

надходження 

ПДВ, млн. грн. 

128269 139024 178453 235506 313980 185711 78474 

Доходи ДБУ, 

млн. грн. 
339180 357084 531551 612103 787297 448117 175194 
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ВВП, млн. грн. 1454931 1566728 1979458 2383182 2982920 1527989 599738 

Кінцеві споживчі 

витрати 

домогосподарств, 

млн. грн. 

1057781 1120876 1317110 1544582 1921043 868262 376461 

Ефективна 

ставка, % 
12,1 12,4 13,5 15,2 16,3 4,2 1,1 

Фіскальна 

значимість ПДВ, 

у % до доходів 

Державного 

бюджету України 

37,9 38,9 33,6 38,5 39,9 2,0 1,4 

Фіскальна 

значимість ПДВ, 

у % до ВВП 

8,8 8,9 9,0 9,9 10,5 1,7 0,6 

Джерело: розраховано автором на основі [4] 

З табл. 1 відзначимо, що впродовж 2013-2017 рр. індикатори фіскальної 

значимості ПДВ мали неоднорідний характер. Так, питома вага ПДВ у доходах 

державного бюджету коливалась від 37,9% до 39,9%, при середньому значенні 

37,76%. Це свідчить про вагоме місце даного податку у джерелах формування 

бюджету України.  

Зокрема, ефективна ставка була розрахована як відношення фактичних 

надходжень із ПДВ до кінцевих споживчих витрат домогосподарств. На основі 

означеного індикатора ми можемо зробити висновок, що тягар із ПДВ для пере-

січних споживачів в Україні має тенденцію до зростання: з 12,1 % у 2013 р. до 

16,3 % у 2017році. Динамічний аналіз показав, що найбільш продуктивним 

ПДВ був у 2017 році – 81,5%, а його ефективна ставка дорівнювала в цей рік 

16,3%.  

Розглянемо часту ПДВ у ВВП та податкових надходженнях Державного 

бюджету України за 2013-2017 рр. (рис. 2). 

З рис. 2 видно, що в Україні ПДВ є основним бюджетоутворюючим пода-

тком, який повністю надходить до державного бюджету. Починаючи з 2013 ро-

ку фіскальна роль ПДВ почала зростати, і його частка у ВВП збільшилась з 

8,8%  у 2013 році до 10,5% у 2017 році. При цьому його частка у сукупних по-

даткових надходженнях Державного бюджету України збільшилась до 39,9%. 
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Рис. 2. Динаміка частки ПДВ у ВВП та податкових надходженнях  

 

Державного бюджету України за 2013-2017 рр., % [4] 

У 2017 році номінальні надходження ПДВ зросли на 144,8% порівняно з 

показником 2013 року. Основними чинниками були інфляція, яка у 2017 році 

склала 13,7%, та подальше зростання тарифів на природний газ та 

електроенергію. 

У структурі надходжень ПДВ суми податку, сплачені із ввезених 

імпортних товарів, переважають над сумами податку, сплаченими із 

вироблених в Україні товарів, робіт, послуг (табл. 2). 

 

Таблиця 2. Структура надходжень ПДВ до Державного бюджету України 

за 2013-2017 рр., млн. грн. 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

2017/2013 

Абсолютний 

приріст, 

млн. грн. 

Темп 

приросту, 

% 

ПДВ із ввезених 

на територію 

України товарів 

103360 107287 138764 181453 250530 147170 242,4 
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ПДВ із 

вироблених в 

Україні товарів 

(робіт, послуг) 

24909 31737 39689 54052 63450 38541 254,7 

Бюджетне 

відшкодування 

ПДВ грошовими 

коштами 

53448 50216 68405 94405 120061 66613 224,6 

Джерело: розраховано автором на основі [3] 

 

За вирахуванням сум бюджетного відшкодування частка ПДВ від 

вироблених в Україні товарів коливається на рівні 7,5-8,8% сукупних 

надходжень ПДВ до Державного бюджету України. Звернімо увагу, що у квітні 

2014 року було введено 7% ставку ПДВ на деякі лікарські засоби, поступово 

почали збільшувати тарифи на газ та електроенергію для населення, ціни 

зросли на 25%, проте суми ПДВ із вироблених в Україні товарів скоротились на 

чотири відсоткові пункти порівняно з 2013 роком. Це може бути зумовлене 

наслідками конфлікту на сході України та погіршенням макроекономічної 

ситуації в країні. 

Суттєве значення для наповнення бюджету має імпорт товарів. 

Сплачений з таких товарів до бюджету ПДВ у 2017 році еквівалентний 25,2% 

податкових надходжень зведеного бюджету. Надходження ПДВ із вироблених 

в Україні товарів (робіт, послуг) без вирахування сум бюджетного 

відшкодування (брутто-надходження ПДВ) хоч і мають тенденцію до 

зростання, в жодному із проаналізованих років не перевищували суму ПДВ, 

сплачену з імпортованих на територію України товарів. 

Якщо ж порівняти нетто-надходження ПДВ із вироблених в Україні 

товарів (робіт, послуг) з урахуванням сум бюджетного відшкодування та сум 

ПДВ, сплачених з імпортованих на територію України товарів, то 

співвідношення буде 8,8% до 25,2% на користь ПДВ з імпортованих товарів. 

Головними чинниками, що негативно вплинули на загальний стан 

фіскальної ефективності ПДВ, є недоліки в системі адміністрування ПДВ, 

наявність тіньових схем при справлянні цього податку, проблеми бюджетного 
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відшкодування ПДВ тощо. До позитивних аспектів проведеного дослідження 

можна віднести тенденцію до зростання всіх індикаторів фіскальної 

ефективності ПДВ [2, c. 7-9]. 

Отже, для стабілізації податкових надходжень до бюджету необхідно, на 

нашу думку, здійснити заходи, спрямовані на розширення бази оподаткування 

ПДВ за рахунок стимулювання розвитку реального сектора економіки, 

збільшення обсягів виробництва і споживання. Крім того, вважаємо за доцільне 

запровадити систему диференційованих ставок ПДВ та вдосконалити систему 

пільгового оподаткування ПДВ. 
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 Сьогодні конкурентоспроможність компаній та країн залежить від їх 

спроможності створювати інновації та від орієнтації на технології та 

інформацію. Поява нових ринків та розширення сфер конкуренції роблять 

інновації основою динамічного розвитку. Інновації в країнах, що розвиваються, 

розглядаються як основна концепція вирішення соціальних проблем, таких як 

забруднення навколишнього середовища, здоров'я, бідність та безробіття. Це 

зумовлює актуальність дослідження взаємозв'язку інновацій та конкуренто-

спроможності на прикладі АПК України. 

Світовий економічний форум визначає "конкурентоспроможність" як 

сукупність інститутів, політик та виробничих факторів, що формують рівень 

продуктивності країни [4]. Таким чином, рівень продуктивності визначає стій-

кий рівень добробуту в економіці. Іншими словами, більш конкурентоспромож-

на економіка, як правило, здатна забезпечувати вищі рівні доходів для своїх 

громадян. 

В літературі є багато різних визначень інновацій. У діловому словнику 

інновація – це процес перетворення ідеї або винаходу в товар або послугу [3]. 



69 
 

Європейська академія управління інноваціями визначає інновації як 

"успішну експлуатацію нового продукту, послуги, процесу, організації або 

нової бізнес-моделі, яка є новою для компанії, ринку або для світу". 

Компанії повинні сприймати центральну роль інновацій через те, що вони 

отримають конкурентні переваги завдяки інноваційній діяльності. Вони 

підходять до інновацій з найширшим сенсом, включаючи нові технології та 

нові бізнес-форми. Чим вищий ступінь інноваційності підприємства у всіх його 

процесах, тим менша ймовірність копіювання його конкурентних переваг 

іншими фірмами. Компанія може зберегти конкурентну перевагу, придбану за 

допомогою інновацій, тільки безперервним розвитком. Крім того, конкуренто-

спроможність не тільки залежить від досягнень в економічній сфері, а також від 

роботи в соціальній сфері та суспільних внесків компанії. Хоча раніше вважа-

лося, що економічні та соціальні цілі суперечать одна одній, сьогодні підпри-

ємства не можуть ізолювати себе від суспільства, в якому вони функціонують. 

Тому існує кореляція між інтересами суспільства та інтересами організацій. 

Сьогодні зростання, засноване на інноваціях, властиве лідерам багатьох 

галузей, яскравим прикладом чого є АТЗТ «Миронівський хлібопродукт». Ця 

компанія в Україні – один з перших вертикально інтегрованих агрохолдингів, 

що об’єднує понад 30 підприємств в 14 регіонах держави. В його складі 12 

підприємств в сфері рослинництва, 3 птахофабрики з виробництва м'яса курчат-

бройлерів, 2 батьківські птахофабрики, 3 підприємства з виробництва комбі-

кормів, 2 підприємства з переробки м'яса, 11 елеваторів та завод залізобетонних 

конструкцій. Сьогодні продукти холдингу відомі під брендами «Наша Ряба», 

«Апетитна», «Легко!», «Бащинський», Qualiko, Ukrainian Chicken та іншими [2].  

Зростання за рахунок збільшення оброблюваних земель вичерпало свої 

можливості, і сьогодні ставка робиться на якість насіння, застосування нових 

видів добрив, засобів захисту рослин та інновації в АПК. Спостерігається 

активне впровадження IT-технологій, що дозволяє більш ефективно 

контролювати врожайність, стан посівів, земель, вирощуваної птиці та худоби. 

На підприємствах холдингу МХП розуміють важливість інноваційних 



70 
 

процесів, тому безперервно поліпшують та модернізують операційні та 

управлінські процеси. За 2017 рік було модернізовано облікову систему, 

впроваджено електронний документообіг всередині холдингу, також були 

здійснені інвестиції в геоінформаційну систему для збереження земельного 

банку, оптимізовано витрати і затверджено єдині стандарти агровиробництва 

для всіх підприємств компанії. З 2016 року в межах агрохолдингу діє програма 

«Комплексна автоматизація процесів контролю обліку палива», триває 

впровадження автоматизованого робочого місця агронома. Важливу роль 

зіграли також і використовувані технології точного землеробства, що базуються 

на технології глобального позиціонування (GPS), географічних інформаційних 

системах (GIS), технології оцінки врожайності та нормування добрив [1]. 

Підприємства МХП можуть самостійно забезпечувати птахокомплекси 

кукурудзою, пшеницею, соняшником і соєю, які є головними складниками 

комбікормів для птиці, завдяки вертикальній інтеграції. Навіть відходи у МХП 

не просто утилізують, а й використовують як сировину для вироблення енергії 

(біогазу) та як добрива для зернових.  

Сьогодні МХП є експортером м'яса птиці №1 в Україні. Свою продукцію 

компанія експортує в понад 60 країн світу, що свідчить про конкуренто-

здатність продукції на міжнародному ринку. Інноваційність агрохолдингу та 

професійний менеджмент в сфері впровадження нових технологій забезпечили 

компанії ефективність, результативність та можливість достойно конкурувати 

не лише на українському, а й на міжнародному ринку. Досвід української 

компанії показує, що вітчизняний агросектор за своєю технологічністю та 

інноваційністю активно наздоганяє країни Західної Європи. Великі виробники, 

такі як МХП, вже сьогодні визнані іноземними інвесторами як перспективні 

гравці на світовому ринку аграрної продукції. МХП – це яскравий приклад, що 

рух вперед потребує інтенсивного розвитку та впровадження інновацій та 

нових технологій для підвищення конкурентоспроможності компанії. 
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Анотація: В даній статті розглянуто поняття конкурентоспромож-

ності підприємства, розкрита її економічна сутність, а також роль 

маркетингу в підвищення конкурентоспроможності. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, маркетинг  

Постановка проблеми: В умовах високої конкуренції на ринку, 

перевищення на товари пропозиції над попитом, кожен товар змушений вести 

жорстоку боротьбу за переваги свого споживача. Для задоволення однієї і тієї ж 

потреби покупців, на рівних цінових умовах, безліч товарів одночасно 

пропонують однакові або різні способи. У такій ситуації переваги споживача 

віддаються товару, який в маркетингу визначається як конкурентоспроможний. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Вивченню сутності розвитку 

конкурентоспроможності присвячені роботи таких зарубіжних вчених, як: 
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М.Портер, Д.Ріккардо, А. Дж. Стрікленд, А.А.Томпсон, К.Прахалад, М.Тресі, 

К.Омае, Е.Петтігрю і ін. Значний внесок в дослідження методів оцінки та 

аналізу конкурентних переваг і розвитку конкурентоспроможності внесли 

вітчизняні вчені: Г.Л.Азоев, Л.В.Балабанова, Р.А.Фатхутдінов, Б.Й.Пасхавер, 

Л.І.Піддубна, А.Ю.Юданова і ін. Серед вчених, так і не знайшлося єдиної 

думки на визначення поняття конкурентоспроможності [2, с.48]. 

Постановка завдання: Метою даної статті є вивчення ролі маркетингу в 

підвищенні конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі. 

Виклад основного матеріалу дослідження: Проблема підвищення 

конкурентоспроможності на сьогоднішній момент є актуальною для 

підприємств усіх галузей світового господарства. В сучасних економічних 

умовах для досягнення ефективних результатів, підприємствам необхідно 

пристосовуватися до сучасних умов, які вимагають розробки інноваційних 

концепцій розвитку підприємства і підвищення його конкурентоспроможності.  

Для розробки даних концепцій необхідно ретельно вивчити економічну 

категорію конкурентоспроможності, її особливості та ознаки. Відсутність 

необхідних знань конкурентоспроможності товарів і послуг часто веде до 

серйозних прорахунків при встановленні цін, що призводить до суттєвих 

збитків і банкрутства. Ціна – один з найважливіших елементів маркетингової 

діяльності підприємства на ринку. Вона є тією складовою маркетингового 

комплексу, яка визначає конкурентоспроможності продукції [3, с.37]. 

Вивчення теорії і практики маркетингу дає нам можливість стверджувати, 

що основним принципом оцінки конкурентоспроможності товару є його зістав-

лення з відповідними потребами покупця. Для того, щоб виявити сутність кон-

курентоспроможності продукції, перш за все необхідно знати, що в умовах рин-

кової економіки вона повинна розглядатися з точки зору споживачів [5, с.65]. 

Ринок являє собою сферу суспільних відносин, де товари конкуруючи 

між собою, проходять перевірку на відповідність вимог споживачів. Кожен 

індивідуальний покупець при купівлі здійснює процес вибору необхідного 

йому товару серед великої кількості аналогів і набуває саме той виріб, який 
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задовольнить всі його потрібності. Товар, який більше відповідає в порівнянні з 

товарами-конкурентами, несе найбільше визнання, призначених для 

задоволення суспільних потреб. Саме це і виділяє його від громадської маси і 

забезпечує успіх у конкурентній боротьбі. 

Прагнучі до споживання товару, що володіє найвищим споживчим 

ефектом, споживач не може не думати про витрати на даний товар. Природно, 

він буде прагне досягти оптимального співвідношення споживчих властивостей 

і власних витрат, тобто отримати максимум споживчого ефекту на одиницю 

витрат. Отже, для визначення конкурентоспроможності, істотним є не тільки 

порівняння товарів за ступенем відповідності конкретних потреб, але і облік 

витрат споживача. Таким чином, витрати споживача на задоволення його 

потреби складаються з двох статей: витрат на покупку і витрат, пов'язаних з 

витратами на експлуатацію виробу в період терміну його служби. Загалом сума 

цих витрат виступає для споживача в якості ціни задоволення потреби. 

Витрати на задоволення потреби визначаються умовами придбання та 

споживання, які пов'язані з соціально-економічним становищем споживачів, 

наявністю послуг, їх вартістю, а також залежать від факторів загально-

економічного характеру. Відбувається і таке, що витрати, що виникають в 

процесі споживання, істотно перевищують продажну ціну. Такім чином, 

конкурентоспроможність можна визначити як комплексну характеристику 

товару, що визначає його перевагу на ринку в порівнянні з аналогічними 

виробами-конкурентами як за ступенем відповідності конкретній суспільній 

потребі, так і за витратами на його задоволення, яке забезпечує можливість 

реалізації цього товару в певний момент часу на конкретному ринку. 

Звідси випливає, що конкурентоспроможність обумовлюється якісними і 

вартісними особливостями товару, які враховуються покупцем згідно їх 

значимості для задоволення потреб. При цьому, серед товарів аналогічного 

призначення більшою конкурентоздатністю (К) на ринку має той, який завдяки 

своїм властивостям забезпечує найбільший корисний ефект (Р) по відношенню 

до ціни споживання (С). Тому умова переваги одного з товарів всім іншим має 
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вигляд: К = Р / С> mах. Це і є умова конкурентоспроможності товару в 

найзагальнішому вигляді [6, с.62]. 

Висновки з даного дослідження: Конкурентоспроможність товару, є 

відносною величиною. Істотний вплив на даний показник надає фактор часу. 

Під впливом науково-технічного прогресу, інновацій та виростають вимог 

ринку, рівень конкурентоспроможності постійно знижується. Цей процес 

можна сповільнити, але зупинити його неможливо. Тому, створювана 

продукція повинна володіти певним запасом конкурентоспроможності. 

Таким чином, конкурентоспроможність з точки зору споживача – це 

більш висока в порівнянні з аналогами-замінниками співвідношення сучасних 

якісних характеристик товару і витрат на його придбання і споживання при їх 

відповідності вимогам певного сегмента. З точки зору виробника 

конкурентоспроможність продукції – це досягнення безумовної рентабельності 

і створення позитивного іміджу у своїх споживачів. 
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