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УДК 336.226.1 Економічні науки  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АПК 

Дідур Т.В. 

студентка факультету менеджменту та права 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

Державне регулювання аграрної сфери економіки являє собою сукупність 

економічних, організаційно-правових і соціальних заходів економічної 

політики держави, спрямованих для створення ефективного та стабільно-

зростаючого розвитку мультифункціонального сільського господарства з метою 

забезпечення продовольчої безпеки країни та зміцнення його конкурентних 

позицій на світовому аграрному ринку [1, с. 56]. 

Держава, використовуючи сукупність важелів впливу на економіку, може 

стимулювати або стримувати розвиток певних виробничих відносин, розвивати 

або гальмувати підприємницьку діяльність, тобто відігравати прогресивну або 

регресивну роль у розвитку тієї чи іншої економічної системи. У теорії 

державного регулювання економіки більшість авторів наголошують на 

необхідності системного підходу до вибору засобів та методів впливу держави 

на суб’єктів економічних відносин: ―Регулюванню підлягають складні процеси 

життєдіяльності суспільства, на які нездатні ефективно впливати окремі важелі 

або будь-які їх вибіркові незбалансовані комбінації. Результативність 

державного регулювання підвищується, якщо ці важелі застосовуються не 

випадково чи під тиском груп спеціальних інтересів і кон’юнктури, а системно, 

виходячи з довгострокових цілей і поточних завдань соціально-економічного 

розвитку‖ [2, с. 15]. 

Державне регулювання економічних процесів в аграрній сфері виступає 

як обов’язковий компонент сучасної політики. Адже саме державне втручання 

визначає розвиток економіки сільського господарства та суміжних з ним 

галузей. 
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Держава, здійснюючи регулювання соціально-економічних процесів, 

використовує систему методів, форм та інструментів, які змінюються в 

залежності від економічних завдань, матеріальних можливостей держави, 

накопиченого досвіду регулювання. Історичний досвід свідчить, що спектр 

застосовуваних інструментів і методів державного регулювання економіки 

постійно розширюється [3, с. 47]. 

Державне регулювання сільськогосподарського виробництва здійснюєть-

ся з метою досягнення найбільш ефективного, соціально-економічного розвит-

ку сільського господарства, підвищення конкурентоспроможності аграрної 

продукції та покращення рівня її якості. В процесі такого регулювання здійсню-

ється економічна підтримка аграрних підприємств, які є основними вироб-

никами сільськогосподарської продукції, забезпечується необхідний рівень 

доходності господарств в умовах несприятливої ринкової кон’юнктури, а також 

виготовлення такого обсягу продукції відповідної якості, яка б задовольняла 

потреби споживачів і тим самим зберігала соціальну стабільність суспільства.  

Основними завданнями державного регулювання аграрної сфери економі-

ки є: забезпечення економічного зростання галузі; формування раціональної 

структури попиту й асортименту продукції; забезпечення сталості розвитку 

аграрного виробництва завдяки стабільності ринкових цін, запобіганню гіперін-

фляції, підтримки на певному рівні зайнятості сільського населення, 

попередження появи великого бюджетного дефіциту; забезпечення економічної 

справедливості у розвитку сільського господарства[4]. 

Щодо аграрної сфери економіки, то до основних функцій її державного 

регулювання відносять такі: цільова; нормативна; стимулююча; координація 

інтересів між товаровиробниками і споживачами сільськогосподарської 

продукції, сировини та продовольства; соціальна; коригуючи; формування 

конкурентного середовища на всіх аграрних ринках і підтримка сталого 

розвитку галузі через забезпечення стабільності попиту на харчові продукти і 

сільськогосподарську сировину; підтримка вітчизняних експортерів 

продовольства на зовнішніх ринках; фінансування основних напрямків науки 
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щодо проблем розвитку галузі; контролююча [5, с.77]. 

Важливим методологічним аспектом державного регулювання аграрного 

сектора економіки є також співвідношення між поставленою метою і 

досягнутим результатом, суть якого полягає в тому, що між ними ніколи не 

буває абсолютної тотожності. Неузгодженість мети і результату є 

фундаментальною характеристикою державного регулювання, що зумовлює 

його безперервний характер, оскільки кожний досягнутий результат неминуче 

ставить нові цілі, які потребують реалізації в умовах, що змінилися. 

Механізм реалізації заходів державного регулювання економічних 

процесів в аграрній сфері повинен групуватися на основоположних принципах, 

які також є складовим елементом концепції державного регулювання аграрного 

сектора економіки.  

На нашу думку, перш за все, важливий принцип єдності економічних і 

соціальних цілей: заходи державного регулювання повинні орієнтуватися не 

тільки на вирішення економічних проблем, а й брати до уваги сформовані 

цінності сільського населення, моделі поведінки його різних груп, соціально-

психологічні та національні особливості.  

Наступний принцип – поєднання індикативності та директивності в 

управлінні аграрною сферою – припускає, що директивні методи регулювання 

в умовах ринкової економіки можуть поширюватися на підприємства аграрного 

сектору при необхідності (у разі посухи, повені, екологічних катаклізмів тощо).  

Принцип аграрного протекціонізму має два аспекти: внутрішньоеконо-

мічний, він стосується взаємин аграрного сектору з іншими галузями, і 

зовнішньоекономічний, який пов’язаний з експортом і імпортом сільськогоспо-

дарської продукції. Закупівля за кордоном продовольства, комбікормів, 

насіння, навіть більш високої якості, в умовах кризи збуту робить негативний 

додатковий вплив на фінансовий стан вітчизняних сільськогосподарських 

товаровиробників.  

Принцип програмного регулювання ґрунтується на тому, що програми в 

аграрному секторі є, по-перше, методом впливу на конкуренцію і тим самим 
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пом’якшують негативні наслідки, по-друге, дозволяють узгоджувати інтереси, 

механізми та інструменти регулювання. 

Відмітимо, що для вдосконалення механізму державного регулювання 

аграрного сектору необхідна реалізація наступних пріоритетних напрямів:  

1. Нормативний. Удосконалення нормативної основи регулювання має на 

меті забезпечення процесу державного регулювання аграрного сектору необхід-

ними нормативами (нормами права, стандартами, вимогами, регламентами), що 

відповідають вимогам єдності, послідовності та порівнянності як з 

горизонтальними, так і вертикальними зв’язками системи регулювання. 

2. Організаційний. В цьому напрямку необхідно створити раціональну, 

фінансовану структуру управління, що забезпечує комплексну реалізацію 

регулюючих дій, погоджує проблеми регулювання аграрного сектору з 

проблемами організації, планування і управління аграрним сектором та іншими 

галузями економіки.  

3. Технологічний. Даний напрямок тісно пов’язаний з організаційним і 

орієнтований на встановлення раціональної технології виробництва робіт з 

регулювання арарного сектору, включаючи форми, методи, способи, засоби, 

інструментарій, прийоми виконання окремих видів робіт; забезпечує 

внутрішню єдність та збалансованість системи регулювання.  

4. Інформаційний. В даному напряму стоїть завдання забезпечити систе-

му державного регулювання аграрного сектору необхідною інформацією. 

Інформаційна основа системи, при цьому, повинна бути доступною для 

зацікавлених користувачів всіх рівнів.  

5. Кадровий. Необхідна підготовка профільних фахівців, наділення цих 

фахівців повноваженнями в сфері регулювання аграрного сектору відповідно до 

їх компетенцій; відповідна професійна перепідготовка, підвищення кваліфікації 

кадрів. 

6. Методичний. В даному напрямку актуальне повноцінне наукове та 

методичне забезпечення системи державного регулювання аграрного сектору 

шляхом проведення спеціальних розробок, проектних робіт, підготовки 
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програм, інструкцій, методичних вказівок, практичних рекомендацій. 

Ефективність механізму державного регулювання аграрного сектору на 

перспективу необхідно оцінювати з економічних, екологічних і соціальних 

позицій. При цьому, можна оцінювати як приватні результати, обумовлені 

поліпшенням використання окремих видів ресурсів, так і загальний ефект, який 

визначається удосконаленням всієї системи регулювання [6, с.86]. 

Отже, державному регулюванню аграрного сектора економіки мають 

бути притаманними такі риси, як системність, цілісність, визнання за державою 

функцій, які доповнюють дію ринкового механізму та забезпечують умови 

діяльності для всіх суб’єктів аграрного ринку. Нині загальновизнаним є той 

факт, що економічна ефективність найбільшою мірою досягається в умовах дії 

конкурентного ринкового механізму. Мета держави в ринковій економіці – не 

коригувати ринковий механізм, а створювати умови для його ефективного 

функціонування: конкуренція повинна забезпечуватися скрізь, де можливо, 

регулюючий вплив держави – скрізь, де необхідно. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ 

Довга М.В., Бадак А.С., 

студентки економічного факультету 

 Харківський національний університет 

 імені В.Н. Каразіна 

м. Харків, Україна 

У сучасних умовах функціонування вітчизняної економіки, лізинг є 

однією із важливих форм інвестиційно-підприємницької діяльності, яка може 

значно прискорити науково-технічний прогрес виробництва, що принесе еконо-

міці значні конкурентні переваги, та активізувати інвестиційний процес у краї-

ні. Саме тому дослідження перспектив розвитку лізингових компаній відіграє 

важливе місце в інтенсифікації структурної перебудови української економіки. 

Наразі сектор лізингових послуг виглядає достатньо динамічним в 

Україні. Протягом 2017 року обсяг нового бізнесу лізингових компаній – 

учасників Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» (об’єднує близько 

75% ринку) склав майже 9,75 млрд грн. (сукупна вартість предметів лізингу). 

Це на 53% перевищує аналогічні показники 2016 року. За 2017 рік сукупний 

портфель лізингових компаній, які входять до Асоціації, виріс майже на 1 млрд 

гривень і станом на 31 грудня 2017 року склав 11,131 млрд грн [1]. 

В Україні лізингові кампанії агресивно заходять у сегменти, де банки все 

ще обережні. У 2017 році, за даними Асоціації автовиробників України 

«Укравтопром», в Україні було продано 82,3 тисяч нових легкових автомобілів, 

з них 7% (5,9 тис автомобілів) були профінансовані лізинговими компаніями 

учасниками Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців». 

https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy51dWwuY29tLnVhLw==
https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3VrcmF1dG9wcm9tLmNvbS51YS91ay92LTIwMTctZ29kdS1yeW5vay1ub3Z5eC1sZWdrb3Z5eC1hdnRvbW9iaWxlai12eXJvcy1uYS0yNS1wcm9jZW50b3Y=
https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL3VrcmF1dG9wcm9tLmNvbS51YS91ay92LTIwMTctZ29kdS1yeW5vay1ub3Z5eC1sZWdrb3Z5eC1hdnRvbW9iaWxlai12eXJvcy1uYS0yNS1wcm9jZW50b3Y=
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У сфері фінансування техніки сільськогосподарського призначення 

цифри ще більш вражають: 315 з 2577 (12%) тракторів та 95 (10%) з 954 

комбайнів, придбаних в 2017 році, було профінансовано саме на умовах 

фінансового лізингу [3].  

Але показники України є досить незначними в порівнянні з світовими 

результатами діяльності лізингових компаній. Розглянемо декілька показових 

фактів для розуміння практики їх діяльності з можливими рекомендаціями для 

України. 

На сьогодні в США близько 33% нових автомобілів купуються через 

фінансовий лізинг. В Австралії 40% всіх приватних капітальних інвестицій в 

обладнання відбувається саме через лізингове фінансування. Якщо говорити 

про динаміку лізингових угод, то для прикладу, серед країн ЄС Естонія 

демонструє найвищі в світі показники за обсягом лізингу у відношенні до 

внутрішнього валового продукту (4,31% в 2015) [5]. 

Що є рушійною силою та мегадвигуном цього ринку? Відповідь очевидна 

– це малий та середній бізнес плюс грамотна державна політика, що призводить 

до спрощення доступу до фінансування підприємців. 

У розвинених країнах саме малий та середній бізнес залишається 

ключовим отримувачем (споживачем) лізингу на глобальних ринках. Хоча і 

там, згідно думок більшості аналітиків, потенціал малого та середнього бізнесу 

як позичальника все ще залишається недооціненим. 

Згідно з результатами дослідження «Доступність фінансування для 

бізнесу» Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE) щодо доступу до 

фінансування підприємств в 2017 році, понад 99% бізнесу в ЄС припадає саме 

на малий та середній бізнес. І саме тому серед нинішніх пріоритетів 

економічної політики ЄС – забезпечення фінансування МСБ, зростання та 

інноваційний розвиток. Доведено, що це є ключовим підґрунтям для розвитку 

національних економік та економік регіонів [2]. 

Згідно опитування, в рамках згаданого вище дослідження, МСБ в ЄС має 

на сьогодні три базові джерела фінансування: кредитні лінії (користується 53% 

https://lb.ua/go.php?url=aHR0cDovL2VjLmV1cm9wYS5ldS9ncm93dGgvYWNjZXNzLXRvLWZpbmFuY2UvZGF0YS1zdXJ2ZXlzX2Vu
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МСБ), лізинг (48%) та банківські позики (48%), що можна побачити на рис. 1.  

 

Рис.1. Джерела фінансування МСБ в ЄС за 2017 рік 

Джерело: Дослідження «Доступність фінансування для бізнесу» Survey on the 

Access to Finance of Enterprises (SAFE), 2017 рік [2] 

 

В Україні ж частка лізингового фінансування не перевищує 4%. І показ-

ники України ще далекі від світових показників, тож необхідно виділити певні 

рекомендації для розвитку лізингових компаній на основі світової практики.  

Отже, які перспективи розвитку лізингових компаній в Україні? 

 В квітні 2018 року була проведена міжнародна конференція «Лізинг в 

Україні: нові виклики та можливості», яка відбулася у Львові за підтримки 

Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", на якій було 

проаналізовані перспективи розвитку лізингових компаній в Україні на 

майбутнє [4]. 

На конференції були зроблені висновки про очікування на 2018 рік, а 

саме зростання лізингового ринку не менш як на 20 %. Головний драйвер та 

вигодоотримувач цього ринку залишатиметься незмінним – це малий та 

середній бізнес, для якого спрощується доступ до фінансів. Підприємці малого 

та середнього бізнесу починатимуть більше розуміти переваги та 

використовувати небанківські способи фінансування. Банківський ринок 

традиційно є більш зарегульованим і дуже часто банківські кредити є 

недоступними для малого та середнього бізнесу. 

Портфель лізингових компаній зараз зростає швидше, ніж ВВП країни. За 
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2017 рік вартість договорів фінансового лізингу збільшилась на 32% – до 12,97 

млрд. грн. І напевно цей тренд буде продовжуватися, про що зазначають в 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових 

послуг (Нацкомфінпослуг). На 2018 рік зростання ринку лізингу очікується в 

1,2-1,5 рази. Але все буде залежати звичайно від регуляторного середовища та 

фінансової стабільності. 

Деякі експерти вважають, що подальший розвиток небанківських форм 

фінансування бізнесу в Україні буде залежати від того, наскільки швидко 

парламентарі погодяться змінити правила гри на ринку небанківського 

фінансування. Наприклад, є дуже важливий законопроект «Про фінансовий 

лізинг». Він дозволить створити необхідні умови для залучення додаткових 

інвестицій в економіку. 

Інші ж переконані, що зростання лізингу може відбуватися за рахунок 

розвитку абсолютно нових сегментів, які раніше взагалі не були розвинені. На-

приклад, фінансовий лізинг може бути дієвим для покращення роботи місцевої 

влади. Останні рішення міських рад Львова та Тернополя про закупівлю через 

фінансовий лізинг муніципального транспорту – один із яскравих зразків того, 

що лізинг є ефективним не лише в бізнесі.Такі угоди не лише вирішують питан-

ня покращення обслуговування населення, але й зменшують навантаження на 

бюджет. 

Фахівці ж прогнозують, що якщо уряд запровадить спеціальні програми 

для стимулювання лізингу в інтересах малого та середнього бізнесу, то ринок 

може зрости в 3-4 рази. На їх думку, це може бути податкове стимулювання, 

різні компенсаційні механізми та програми здешевлення вартості обладнання, 

яке передається в лізинг. 
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21.12.2017 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.uul.com.ua – 

Заголовок з екрану: http://www.uul.com.ua/press/leasnews/item_1096/; 

http://www.uul.com.ua/press/leasnews/item_1096/
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З набуттям Україною незалежності економічні й соціальні перетворення, 

що відбуваються, зумовили необхідність побудови адекватної системи 

страхування, яка б стала надійним захистом для юридичних і фізичних осіб від 

матеріальних втрат, спричинених стихійним лихом, нещасним випадком чи 

іншими ризиковими обставинами. У зв’язку з тим, що страховий ринок ЄС є 

найрозвиненішим у світі (займає більш ніж третину світового страхового 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/%20ecb.%20Accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201711.en.pdf?beb1832df4af9efa945a5a1f7b99eeb7
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/%20ecb.%20Accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201711.en.pdf?beb1832df4af9efa945a5a1f7b99eeb7
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/%20ecb.%20Accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201711.en.pdf?beb1832df4af9efa945a5a1f7b99eeb7
https://finpost.com.ua/
https://finpost.com.ua/news/5627
https://finpost.com.ua/
https://finpost.com.ua/news/7965
https://lb.ua/
https://lb.ua/economics/%202018/04/06/394661_male_finansuvannya_velikiy_vpliv.html
https://lb.ua/economics/%202018/04/06/394661_male_finansuvannya_velikiy_vpliv.html
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ринку) постає необхідність порівняння вітчизняного та європейського 

страхового ринку для виявлення та подолання основних недоліків, 

забезпечення його стійкості та конкурентоспроможності. 

Проблеми функціонування страхового ринку в цілому та окремі його ас-

пекти розвитку знайшли відображення у роботах багатьох видатних науковців, 

зокрема В.Д.Базилевич, Н.М.Внукова, О.О.Гаманкова, А.А.Дудара, С.С.Оса-

дець, Н.М.Ткаченко, В.М.Фурман та ін. Проте, незважаючи на значну увагу до 

страхового ринку з боку вітчизняних науковців, рівень його розвитку залиша-

ється вкрай низьким, що свідчить про необхідність подальших досліджень. 

У країнах із розвиненою ринковою економікою система страхування 

найперше сприяє розвитку інвестиційних процесів, економічній та фінансовій 

стабільності і розв'язанню соціальних проблем. Найпростішими показниками, 

за допомогою яких ми можемо проаналізувати стан, структуру та загальний 

розвиток страхового сектору є кількість страхових компаній, обсяг та структура 

зібраних страхових премій, рівень валових страхових виплат, рівень 

проникнення страхування в економіку. Проаналізуємо основні показники 

функціонування страхового сектору в Україні. 

 

Основні показники розвитку страхового ринку в Україні за 2017 р. 

Показник 
Україна Середнє 

значення в ЄС 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість страхових компаній, од. 361 310 294 114 

Частка премій на страхування життя у 

загальному обсязі валових премій, % 
7,4 7,8 6,7 49,5 

Рівень валових страхових виплат, % 27,2 25,1 24,3 69,9 

Проникнення страхування, % 1,5 1,5 1,5 7,4 

 

Бачимо, що в 2017 році показники мають тенденцію зменшення, що не є 

позитивним для страхового ринку та економіки в цілому. Cьогодні в Україні 

зареєстровано 291 (станом на 30.06.2018), у тому числі СК "life" – 31 компанія, 

СК "non-life" – 260 компаній. Проте існує значний недолік страхового ринку в 

Україні, що покриває лише 10% потенційних ризиків, тоді як в більшості 

розвинутих країн цей показник досягає 90-95%. Серйозну загрозу страховому 
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сектору України становить тенденція до монополізації страхового ринку в 

інтересах окремих міністерств, фінансово-торгівельних компаній або місцевих 

адміністрацій. Питома вага нашої країни в світовому ринку сягає лише 0,01% і 

близько 0,05% обсягу страхових послуг, які надаються в Європі, при тому, що в 

Україні проживає понад 7% населення Європи та є великий промисловий, 

аграрний і науковий потенціал [1]. 

Таким чином, бачимо, що в Україні високий показник кількості страхових 

компаній, проте це не є свідченням високого рівня конкуренції й ефективності 

функціонування страхового ринку, велика кількість страхових компаній 

перебуває у «замороженому стані» та має надзвичайно малі обсяги страхової 

діяльності. 

Інакшою ніж в інших країнах є структура страхового ринку за 

співвідношенням страхування життя та загальноризиковими видами 

страхування. До прикладу, в європейських країнах співвідношення між 

преміями life та non-life страхування є майже рівним. В Україні ситуація є 

протилежною: відслідковується суттєве переважання non-life видів 

страхування, які займають 93,3 % від загальної суми премій, тоді як на 

страхування життя припадає лише 6,7%. 

Так, в більшості розвинених європейських країн страхування життя вико-

нує функцію накопичення, тобто використовується як інструмент заощадження 

коштів фізичними особами, у тому числі для накопичення коштів на пенсію. 

Саме тому частка премій, які отримані від страхування життя, у таких країнах є 

високою (наприклад, у Швеції – 82,6%, у Фінляндії – 81,7%, в Італії – 78,2%). 

Також суттєво більша частка премій зі страхування життя у цих країнах пов'я-

зана з високим рівнем життя населення, достатністю грошових надходжень гро-

мадян для формування заощаджень, у тому числі у формі страхування життя. 

Не менш важливим показником, що характеризує розвиток страхового 

ринку, є рівень страхових виплат. Як уже зазначалося вище в європейських 

країнах значною є частка страхування життя, за яким страхова виплата здій-

снюється обов’язково та, крім страхової суми, включає також інвестиційний 
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дохід, тому загальний рівень страхових виплат у країнах ЄС є високим і в 

середньому становить близько 70%. В Україні страхові виплати є нижчими від 

мінімального по Європі показника в 1,6 рази. Причинами, що призводять до 

ситуації, де в Україні формується один з найнижчих рівень страхових виплат є 

неефективність роботи вітчизняних страхових компаній, низьку платоспро-

можність та їх не доброчесність у виплаті страхових відшкодувань. 

Отже, за всіма вищепереліченими показниками Україна знаходиться на 

останніх та передостанніх позиціях серед країн Європи. Основними факторами, 

що призводять до такої ситуації є низька платоспроможність та недостатність 

фінансової стійкості та проблема доброчесності страхових компаній під час 

виплати страхових відшкодувань. Це, своєю чергою, є додатковим чинником 

негативного іміджу страхових компаній, недовіри населення до страхових 

компаній та незацікавленості у страхових продуктах.  

Збільшення рівня страхових виплат може бути досягнуте за підвищення 

фінансової спроможності страхових компаній, у тому числі шляхом збільшення 

їх доходів від інвестиційної діяльності. Умовами реалізації цієї мети на 

макрорівні є стабілізація економіки у цілому, банківського сектору і сприяння 

розвитку фондового ринку. 
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 УДК 331 Економічні науки 

РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ КРАЇНИ НА ОСНОВІ 

ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ  

Кліперт О.В. 

Науковий керівник – к.е.н., доц. Подлужна Н.О.  

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» 

м. Покровськ, Україна 

Ринок праці є одним з найбільш динамічних й важливих складових 

ринкової економіки. Ефективне функціонування економіки країни залежить від 

ефективності процесів зайнятості на регіональних ринках.  

В сучасних умовах глобалізації економіки відбувається постійний пошук 

балансу між пропозицією і попитом на кваліфіковану робочу силу, і тому, 

сучасну ситуацію на ринку праці дослідники вважають кризовою і продукую-

чою трудову бідність, спад економічної активності населення працездатного 

віку, збільшення вимушеної праці, розшарування населення на соціально-враз-

ливі групи, протиріччя із ринком освітніх послуг. У зв'язку з цим, тема дослід-

ження ринку праці залишається актуальною в усі часи розвитку економіки. 

Дослідженню процесів формування ринку праці та аналізу сучасного рин-

кового середовища багато уваги приділяли такі вчені як: О. Абашина, С.Бандур, 

Д.Богиня, О.Герасименко, Л.Гончарова, Л.Дейнеко, П.Мазурок, І.Петрова, І.Че-

рненко, Л. Шевченко, Н. Єсінова [1]. Але мінливість політичної та економічної 

ситуації в Україні вимагають дослідження та удосконалення структури ринку 

праці впродовж усього часу з урахуванням чинних та майбутніх тенденцій.  

Отже, метою дослідження є оптимізації стану ринку праці та системи 

освіти відповідно регіональних потреб. Ринок праці, відповідно до Закону 

України «Про зайнятість», визначається як сукупність правових, економічних, 

соціально-трудових, та організаційних відносин, що виникають між особами, 

які шукають роботу, працівниками, професійними спілками, роботодавцями та 

їх організаціями, органами державної влади у сфері задоволення потреби 
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працівників у зайнятості, а роботодавців – у найманні працівників відповідно 

до законодавства [2]. 

Фундаментальними елементами на ринку праці є попит і пропозиція 

робочої сили, ціна та її вартість. Від того, наскільки ефективна економіка, у 

якій фазі економічного циклу вона знаходиться, залежить попит на робочу силу 

та її пропозиція, а відповідно, і рівень безробіття. Попит на робочу силу є 

похідним від сукупного попиту.       

 Зниження капітальних вкладень, споживчих витрат населення значно 

знижує попит на робочу силу. Пропозиція робочої сили в Україні вища, ніж 

попит, що призводить до безробіття і необхідності розробки ефективних 

механізмів щодо подолання даної проблеми.  

Серед основних причин безробіття також можуть бути: обмежені 

можливості кар’єрного зростання, відсутність перспектив і можливостей 

поліпшення кваліфікації. Все це призводить до необхідності розробки нових 

стратегічних напрямів розвитку ринку праці в України. 

Для досягнення цієї мети необхідно сформулювати пріоритетні напрямки 

реформування ринку праці. До них можна віднести наступні:  

- оптимізація потреб ринку праці на основі вдосконалення системи освіти 

в регіонах України; 

- вдосконалення системи оплати праці. Збільшення заробітної плати 

відповідно від професійних навичок працівників може стати гарним стимулом 

до продуктивності праці; 

-створення додаткових робочих місць. Може бути завдяки сприятливому 

інвестиційному режиму або за рахунок розвитку малих та середніх 

підприємств; 

- підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; 

- створення умов для працевлаштування молоді та випускників закладів 

вищої освіти. 

Існуюча система освіти, яка склалася в нашій країні, недостатньо 

задовольняє перспективним і сучасним потребам національної економіки. З 
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розвитком науково-технічного прогресу, ринок праці все більше потребує 

кваліфікованої робочої сили, оскільки лише вона може витримати конкуренцію 

на світовому ринку праці. І не дивно, що вимоги роботодавця до свого 

майбутнього працівника тільки збільшуються, і на сьогодні окрім фахової 

освіти потрібно ще мати досвід роботи, якого у випускників найчастіше немає.  

Досягнення працівниками навичок, які будуть відповідати сучасним 

вимогам, можливі лише за умови реформування освіти, яка буде усіма 

способами сприяти розвитку їхнього потенціалу, прагнення до професійного 

зростання. І через це проблема пошуку роботи стає більш складною, і більшість 

молоді змушені погоджуватися на будь-яку роботу [4]. 

Водночас, не менш важливою проблемою залишається проблема 

перевищення обсягів підготовки кваліфікованих кадрів над обсягами зростання 

попиту. Це зумовлює утворення дисбалансу між попитом і пропозицією 

робочої сили на ринку праці, що негативно позначається на процесах 

працевлаштування, нерідко призводить до поширення безробіття та гальмує 

соціально-економічний розвиток. І тому постає необхідність у налагодженні 

контролю попиту та пропозиції кваліфікацій на ринку праці. 

Ще одною причиною ускладнення стану на ринку праці в Україні є 

неефективне використання робочої сили молоді через відсутність власних 

коштів на підприємствах, обмеженості кредитних ресурсів та бюджетних 

коштів держави, обмеженості інвестицій. Це стримує можливості застосування 

отриманих знань та навичок безпосередньо у виробничому процесі [5].  

Для того, щоб покращити систему освіти праці в Україні потрібно 

виконати ряд наступних завдань: 

1. Більше уваги зосередити на якості освіти і програм професійної 

підготовки, а не кількості студентів. Політика в області освіти повинна бути 

спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців по таких програмах 

навчання, які дозволять збільшити можливості плавного переходу з навчання на 

роботу. 
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2. Забезпечити навчальні заклади навчальною літературою, розробленою 

відповідно до вимог державних стандартів професійно – технічної освіти; 

 3. Приділяти особливу увагу розвитку та створенню робочих місць у 

достатньої кількості [6]. 

Отже, переважними напрямками реформування ринку праці в Україні є 

оптимізація потреб регіональних ринків праці відповідно системи освіти, 

вдосконалення системи оплати праці, оптимізація можливостей отримання 

населенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтримка 

окремих груп, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили, 

запобігання зростанню безробіття через створення додаткових робочих місць за 

рахунок різних джерел фінансування, впровадження механізмів звільнення і 

перерозподілу зайнятих. 
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Анотація. Визначено сутність, види та функції прибутку суб'єкта госпо-

дарювання. Окреслено резерви підвищення прибутковості на підприємстві. 

Ключові слова: прибуток, прибутковість, собівартість, ціна, функції 

прибутку, резерви підвищення прибутку, управління прибутком. 

Постановка проблеми. В умовах ринку важливими завданнями 

менеджерів підприємства є опанування ефективними методами організації 

виробництва та реалізації продукції, за допомогою яких можна досягти 

високого рівня прибутковості. Водночас питання пошуку резервів підвищення 

рівня прибутку на підприємстві залишається актуальним й в наукових працях.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми підвищення 

прибутковості підприємства досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці, 

зокрема І. Бланк, О. Гетьман, В. Гриньова, М. Крупка, Л. Лігоненко, В. 

Пасічник, А. Поддєрьогін та інші. Водночас чимало аспектів цієї складної та 

багатогранної проблематики ще потребують подальшого доопрацювання. 

Мета дослідження полягає у визначенні сутності, видів та основних 

функцій прибутку, розкритті процесів формування та розподілу прибутку, а 

також окресленні резервів підвищення прибутковості підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Прибутковість підприємства є 

складною економічною категорією, що одночасно характеризує як результати 

діяльності підприємства, так і можливості отримувати прибуток в 

майбутньому. Метою кожного підприємства є одержання прибутку, який є 

критерієм ефективності його господарської діяльності, важливим джерелом 
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задоволення соціальних потреб суспільства, рушійною силою економічного 

розвитку держави, основним джерелом формування фінансових ресурсів. 

Прибуток є центральною категорією в економіці кожного суб’єкта 

господарювання, а його розподіл має безпосередній вплив на суспільно-

економічну формацію. Дана економічна категорія відображає позитивний 

фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує 

ефективність виробництва і свідчить про рівень та якість виробленої продукції, 

стан продуктивності праці, рівень собівартості. Одночасно прибуток впливає на 

зміцнення фінансового стану підприємства, інтенсифікацію виробництва за 

будь-якої форми власності. 

За характером витрат, що вираховуються з прибутку, виділяють 

економічний та бухгалтерський прибуток. «Економічний прибуток – це 

загальна виручка за мінусом всіх витрат» [2]. Зовнішні витрати є платежами 

постачальників ресурсів. Внутрішні витрати – це витрати на власні, самостійно 

використовувані ресурси, включаючи нормальний прибуток. Нормальний 

прибуток – «це мінімальний дохід або плата, необхідний для утримання 

підприємця в якійсь визначеній сфері виробництва» [3]. Сукупність зовнішніх 

та внутрішніх витрат, включаючи нормальний прибуток, є економічні витрати. 

За характером оподаткування прибутку виділяють оподатковувану і 

неоподатковувану його частину. Такий поділ прибутку відіграє важливу роль у 

формуванні податкової політики, так як дозволяє оцінювати альтернативні 

господарські операції з позиції кінцевого ефекту. Склад прибутку, який не 

оподатковується, регулюється відповідним законодавством. 

За характером інфляційної «очистки» прибутку виділяють номінальний та 

реальний прибуток. Реальний прибуток характеризує розмір номінально 

отриманої його суми, скоригований на темп інфляції у відповідному періоді. За 

періодом формування прибутку виділяють прибуток попереднього періоду, 

прибуток звітного періоду і прибуток планового періоду. Такий розподіл 

використовується з метою аналізу і планування для виявлення відповідних змін 

в його динаміці, побудови відповідного базису розрахунків тощо. 
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На підприємствах потрібно приділяти значну увагу плануванню і 

формуванню прибутку. Але на величину прибутку впливають різноманітні 

фактори. В економічній літературі [4] фактори впливу поділяються на дві 

групи: фактори, що не залежать від діяльності підприємства (зовнішні); 

фактори, що знаходяться у компетенції підприємств. 

Серед внутрішніх факторів найвагоміше місце займає зміна обсягу 

виробництва і реалізації продукції. Зміна прибутку є прямо пропорційною зміні 

обсягу реалізації продукції, це означає, що чим більший обсяг реалізації 

продукції, тим вищий фінансовий результат, тобто прибуток. Суттєвим 

фактором, який впливає на величину прибутку, є рівень цін. Він може 

розглядатися як внутрішній, так і зовнішній фактор. Рівень цін встановлюється 

підприємством у залежності від конкурентоспроможності продукції, що 

реалізується, попиту і пропозиції – у цьому випадку рівень цін є внутрішнім 

фактором, і підприємство може впливати на формування прибутку. 

Відповідно до мети, на підприємстві вирішуються наступні завдання: 

- забезпечення отримання власниками необхідної норми прибутку на 

інвестований капітал; 

- забезпечення основних цілей стратегічного розвитку підприємства за 

рахунок капіталізованої частини прибутку; 

- забезпечення стимулювання трудової активності та додаткового 

соціального захисту персоналу; 

- забезпечення формування в необхідних розмірах резервного та інших 

фондів підприємства. 

Максимізація прибутку є вирішальною умовою успішної конкурентної 

позиції підприємства, його життєздатності і закріплення на ринку. Розглядаючи 

резерви максимізації прибутку, необхідно звернути увагу на те, що прибуток 

залежить як від доходів підприємства, так і від його витрат. Тому пошук шляхів 

зростання прибутковості підприємства є індивідуальним для кожного 

підприємства і його необхідно розпочинати із проведення комплексного 

техніко-економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання. 
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Водночас, до резервів підвищення рівня прибутковості на будь-якому 

підприємстві, на нашу думку, належать такі:  

 постійне удосконалення засобів виробництва: впровадження нової 

техніки, удосконалення технології виробництва тощо; 

 зниження собівартості продукції, зокрема за рахунок економії 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів підприємства; 

 збільшення обсягу реалізації товарної продукції; 

 механізація виробництва та пошук нових ринків збуту; 

 ліквідація витрат від браку; 

 підвищення продуктивності праці. 

Висновки. Комплексний техніко-економічний аналіз діяльності 

підприємства дасть змогу розробити заходи щодо підвищення прибутковості 

його діяльності, що своєю чергою забезпечить можливості для подальшого 

економічного росту . 
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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДЕПОЗИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ БАНКУ 

Комар О. В., 

студент фінансового факультету  

Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця 

м. Харків, Україна 

Однією з головних передумов подолання кризи української економіки є 

зміцнення ресурсної бази банку, оскільки від цього значною мірою залежить 

вирішення проблеми інвестиційної активності. Тому в сучасних умовах 

розвитку економіки проблема формування ресурсів має вирішальне значення. 

Особливістю функціонування кожного банку є те, що переважна частина 

його ресурсів формуються за рахунок позикових коштів. При цьому важливу 

роль у структурі залучених коштів відіграють депозити, від ефективної та 

правильної організації яких залежить стійкість функціонування кожної 

банківської установи.  

У силу актуальності питань формування депозитної політики присвячені 

наукові дослідження багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, 

Дмітрієвої О., Кириленко В., Ковшарь А., Кожеля Н., Лаврушина О., 

Мельникової І., Рисіна В., Саннікової Н.  

Визначення сутності поняття "депозитна політика банку" наведені в 

табл.1. 

Таблиця 1.1  

Визначення науковців щодо сутності поняття "депозитна політика банку" 

 

№ Автор Поняття 

 

1 
М. Вознюк [1] 

Стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів 

вкладників та інших кредиторів для визначення найефективнішої 

комбінації їх джерел. 

2 Г. Панова [4] 
Банківська політика щодо залучення коштів у депозити та 

ефективне управління ними. 
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Продовження таблиці 1.1 

 

4 

А. Шульков [2] Стратегія і тактика банку при здійсненні ним діяльності щодо 

залучення ресурсів на обіговій основі, а також під час організації 

та управління депозитним процесом. 

5 Г. Панова [4] 
Банківська політика щодо залучення коштів у депозити та 

ефективне управління ними. 

6 О. Лаврушин [3] 

Дії, що направлені на задоволення потреби банку в ліквідності 

шляхом активного пошуку та залучення коштів, в тому числі і 

запозичених. 

7 Л. Кроливецька [9] 

Політика у сфері залучення банком тимчасово вільних грошових 

коштів юридичних і фізичних осіб у вклади, або на певний 

термін, або до запитання 

8 О. Бартош [8] 

це процес управління депозитними операціями, що передбачає 

наявність комплексу стратегічних і тактичних заходів, які 

здійснюють банки з метою акумулювання тимчасово вільних 

грошових коштів клієнтів для створення власних кредитних 

ресурсів. 

9 Р. Коцовська [5] 

це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів 

вкладників та інших кредиторів на депозитні рахунки і 

визначення найефективнішого їх використання. 

10 А. Бабицький [4] 

це сукупність заходів з формування депозитного портфеля, а 

також багатоманітні форми та методи щодо реалізації на ринку 

депозитних вкладів. 

11 І. Мельникова [7] 

Стратегія і тактика банку в частині організації депозитного 

процесу, діяльності банку, спрямована на визначення мети, 

завдань, змісту банківської діяльності з формування залучених 

ресурсів, їх планування та регулювання 

12 С. Еш [8] 

Система заходів щодо залучення вкладів і управління ними – 

формування резерву, використання певної частини депозитів для 

видачі кредитів і позик, інші операції з банківськими вкладами 

 

Аналіз літературних джерел дозволяє відокремити підходи до тлумачення 

поняття "депозитна політика". У межах ключового слова визначається 

морфологічна класифікацію сутності поняття "депозитна політика банку": це 

стратегія і тактика, банківська політика, комплекс заходів, діяльність банку, 

процес управління, механізм. Морфологічна класифікація сутності поняття 

«Депозитна політика» представлена у табл. 1.2 
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Таблиця 1.2 

Морфологічна класифікація сутності поняття «депозитна політика» по 

ключовому слову  
 

 

З наведеної вище морфологічної класифікації сутності поняття 

«Депозитна політика» можна виокремити визначення в межах ключового слова: 

стратегія і тактика банку при здійсненні, стратегія і тактика банку щодо 

залучення, комплекс заходів щодо формування, комплекс заходів щодо 

залучення, діяльність банку що пов’язана із залученням коштів, діяльність 

банку що направлені на задоволення, процес управління депозитними 

операціями, тощо ( табл. 1.3). 

Отже, проаналізувавши підходи різних авторів до трактування депозитної 

політики банку, слід зазначити, що найбільш поширеним є визначення 

Ключове слово Сутність поняття в межах ключового слова Джерело 

 

 

 

Стратегія і 

тактика 

 

 

 

банку щодо залучення грошових коштів вкладників та 

інших кредиторів для визначення найефективнішої 

комбінації їх джерел. 

М.Вознюк [1] 

банку при здійсненні ним діяльності щодо залучення 

ресурсів на обіговій основі, а також під час організації та 

управління депозитним процесом. 

А. Шульков 

[2] 

щодо залучення грошових коштів вкладників та інших 

кредиторів на депозитні рахунки і визначення 

найефективнішого їх використання. 

Р. Коцовська 

[7] 

 

банку в частині організації депозитного процесу, 

діяльності банку, спрямована на визначення мети, 

завдань, змісту банківської діяльності з формування 

залучених ресурсів, їх планування та регулювання 

І. 

Мельникова[

6] 

Банківська 

політика 

щодо залучення коштів у депозити та ефективне 

управління ними. 

Г. Панова [5] 

 

Комплекс заходів 

з формування депозитного портфеля, а також 

багатоманітні форми та методи щодо реалізації на ринку 

депозитних вкладів. 

А. Бабицький 

[7] 

щодо залучення вкладів і управління ними – формування 

резерву, використання певної частини депозитів для 

видачі кредитів і позик, інші операції з банківськими 

вкладами 

С. Еш [8] 

Діяльність банку 

що направлені на задоволення потреби банку в 

ліквідності шляхом активного пошуку та залучення 

коштів, в тому числі і запозичених. 

О. Лаврушин 

[5] 

Процес управління 

депозитними операціями, що передбачає наявність 

комплексу стратегічних і тактичних заходів, які 

здійснюють банки з метою акумулювання тимчасово 

вільних грошових коштів клієнтів для створення власних 

кредитних ресурсів. 

О. Бартош [8] 
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депозитної політики як стратегії та тактики щодо залучення ресурсів. У деяких 

визначеннях автори роблять акцент на цілях, які банки переслідують при 

формуванні депозитних ресурсів, тоді як в інших це сукупність заходів, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. 

Таблиця 1.3  

Морфологічна класифікація сутності поняття «депозитна політика» в 

межах ключового слова 

Таким чином, аналіз спільного та відмінностей у визначеннях різних 

вчених дозволив сформулювати власне визначення депозитної політики – це 

 

Ключове  

слово 

Визначення 

в межах 

ключового 

слова 

Конкретизація визначення Джерело 

Стратегія і 

тактика 

 

 

 

банку при 

здійсненні 

ним діяльності щодо залучення ресурсів на обіговій 

основі, а також під час організації та управління 

депозитним процесом 

А. Шульков 

[4] 

 

 

 

банку щодо 

залучення 

грошових коштів вкладників та інших кредиторів 

для визначення найефективнішої комбінації їх 

джерел 

М. Вознюк  

[3]  

щодо залучення грошових коштів вкладників та 

інших кредиторів на депозитні рахунки і 

визначення найефективнішого їх використання. 

Р. Коцовська 

[2] 

 

Банківська 

політика  

щодо 

залучення 

коштів у депозити та ефективне управління ними. Г. Панова [6] 

банком тимчасово вільних грошових коштів 

юридичних і фізичних осіб у вклади, або на певний 

термін, або до запитання 

Л. 

Кроливецька 

[2] 

Комплекс 

заходів 

щодо 

формування 

асортименту високоякісних депозитних послуг, 

різноманітних форм та методів залучення коштів з 

метою забезпечення стійкості та надійності 

депозитної бази для забезпечення конкурентних 

переваг банку на фінансовому ринку 

І. Мельникова 

[7] 

депозитного портфеля, а також багатоманітні 

форми та методи щодо реалізації на ринку 

депозитних вкладів. 

А. Бабицький 

[5] 

щодо 

залучення 

вкладів і управління ними – формування резерву, 

використання певної частини депозитів для видачі 

кредитів і позик, інші операції з банківськими 

вкладами 

С. Еш [4]  

Процес 

управління 

депозитними 

операціями 

що передбачає наявність комплексу стратегічних і 

тактичних заходів, які здійснюють банки з метою 

акумулювання тимчасово вільних грошових коштів 

клієнтів для створення власних кредитних ресурсів. 

О. Бартош [8] 

Діяльність 

банку 

що 

направлені 

на задоволення потреби банку в ліквідності 

шляхом активного пошуку та залучення коштів, в 

тому числі і запозичених. 

О. Лаврушин 

[5] 
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стратегія і тактика банку щодо залучення тимчасово вільних грошових коштів 

економічних суб’єктів, а також визначення та формування оптимальної 

структури депозитної бази банку для забезпечення його ефективного 

функціонування на ринку фінансових послуг.  

Отже, за результатами проведеного дослідження виокремлено найбільшт 

розповсюджені підходи до трактування сутності депозитної політики банків. 

Зокрема дослідники розглядають депозитну політику: як стратегію та тактику; 

як систему заходів в процесі здійснення управлінської діяльності щодо 

депозитних операцій банку; у широкому і вузькому розумінні. Принципи на 

основі яких має здійснюватись депозитна діяльність банку поділяють на 

загальні та специфічні. Їх врахування при розробці депозитної політики дає 

можливість підвищити ефективність прийнятих заходів та мінімізувати ризики 

ринкового конкурентного середовища. Основною метою депозитної політики є 

максимізація обсягів депозитів за мінімізації ціни задля забезпечення високого 

рівня ліквідності, рентабельності та прибутковості, і як наслідок зростання 

конкурентоспроможності банку. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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студентка економічного факультету 

Сумський національний аграрний університет  

м. Суми, Україна 

В сучасних умовах господарювання у багатьох вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності дуже часто спостерігається нестача фінансових 

ресурсів, що негативно впливає на їх виробничо-господарську діяльність, 

зменшує фінансування їх подальшого розвитку. У таких умовах важливе 

значення набуває формування достатніх фінансових ресурсів підприємства та 

механізмів управління ними. Тому вивчення передового зарубіжного досвіду у 

формуванні фінансових ресурсів з можливістю використання його на 

вітчизняних підприємствах є досить важливим. 

Французький вчений Б.Коллас трактує управління фінансовими 

ресурсами як можливість регулярно забезпечувати підприємство засобами, які 
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призначені для його раціонального оснащення і нормальної поточної 

господарської діяльності, надаючи йому ці засоби в необхідний час з 

мінімальними витратами і без втрати для незалежності підприємства по 

відношенню до третіх осіб і його можливій комерційній діяльності. 

Вивчаючи досвід управління фінансовими ресурсами французьких, 

німецьких та англійських компаній, можна виділити чотири основні фактори 

впливу на формування оптимальної структури капіталу, а саме: ризиковість, 

фінансова гнучкість, податкова ситуація, управлінський консерватизм [1]. 

Досвід роботи підприємств Франції, Німеччини та Англії показує, що 

найбільш ефективне формування та використання фінансових ресурсів отриму-

ють там, де організований систематичний чіткий облік і постійний контроль 

протягом року. Без налагодження належним чином кількісного обліку еконо-

мічні показники втрачають свою об’єктивну основу та економічне значення, 

перестають бути важелями управління. Контроль лише за річними даними 

недостатній, несвоєчасний і мало ефективний, оскільки не дає можливості 

виправити помилки, які мали місце протягом року[2]. 

Отже, фірми зарубіжних країн, таких як: Франція, Німеччина та Англія 

використовують різні способи поліпшення управління фінансовими ресурсами. 

Щодо формування фінансових ресурсів, то за кордоном притримуються прин-

ципу, що фірмам, які розвиваються потрібен капітал, який можна отримати за 

рахунок боргового зобов’язання. Одним із найважливіших його переваг є те, що 

його власники отримують дохід, відсоток, який і допоможе розвиватися фірмі в 

майбутньому. Найвагомішим заходом, який допоможе ефективно використову-

вати фінансові ресурси – є планування [3]. Найбільш ефективне використання 

фінансових ресурсів отримують там, де організований чіткий облік та 

постійний контроль. Ці способи, на нашу думку, є доцільними для застосування 

в нашій країні. Таким чином, для того, щоб покращити механізм формування та 

управління фінансовими ресурсами на вітчизняних підприємствах необхідно 

враховувати зарубіжний досвід. 
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Ринкові умови господарювання викликають об`єктивну необхідність 

використання суб’єктами підприємницької діяльності окрім власного капіталу і 

позикового. Залучений із зовнішніх джерел капітал призводить до утворення 

зобов’язань. Дуже часто потреба в кредитах має відносно короткотерміновий 

характер та виникає для поповнення оборотних коштів. Однак особливу роль 

серед позикових ресурсів підприємств відіграють довгострокові зобов’язання, 
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які виступають основним джерелом формування довгострокового робочого 

капіталу і капітальних інвестицій. 

У національних стандартах не існує особливого положення у бухгалтер-

ському обліку, яке регулює порядок організації і методику бухгалтерського 

обліку довгострокових зобов’язань. Велика кількість підприємств відображає в 

балансі довготермінові зобов’язання, на які нараховуються проценти. У пункті 

10 П(С)БО 11 «Зобов’язання» зазначено, що довгострокові зобов’язання, на які 

нараховуються відсотки, відображаються y балансі за їх теперішньою вартістю, 

а визначення теперiшньої вартостi залежить від умов та виду зобов’язання [1, с. 

437]. Згідно з пунктом 23 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

підприємствy необхідно відображати обрану облікову політику шляхом опису й 

оцінки статей звітності [2, с. 123-128]. 

Однією з важливих проблем, яка впливає на значення та будову 

довгострокових зобов’язань є визначення, наведене в НП(С)БО 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: довгострокові зобов’язання – це всі 

зобов’язання, які не відносяться до поточних [3, с. 186-192]. З цього визначення 

можна зробити висновок, що без виключення всі заборгованості підприємства, 

що потрапляють під визначення зобов’язань, поділяють на такі дві групи: 

перша група – поточні зобов’язання; друга група – ті зобов’язання, які не 

відносяться до поточних, тобто довгострокові зобов’язання. Втім, це 

суперечить класифікації, яка наведена в пункті 6 П(С)БО 11 «Зобов’язання», де 

крім вищенаведених виділені ще такі види зобов’язань, як забезпечення, 

непередбачені зобов’язання та доходи майбутніх періодів[4].  

Проблема оцінки довгострокових зобов’язань для практикуючого 

бухгалтера перш за все полягає у складному розрахунку теперішньої вартості 

довгострокових зобов’язань. Підприємство-позикодавець більше цікавиться 

сумою нарощування, а позичальник – дисконтуванням. Ставка відсотка за 

позиковий капітал встановлюється у договорі кредитування і при розрахунку 

коефіцієнтів дисконтування її і беруть в основу. Проте, у разі коли договірна 

ставка на позиковий капітал суттєво відрізняється від середньої за 
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однотипними зобов’язаннями потрібно брати за основу середню ринкову 

ставку, яка реальніше відображає вартість залученого капіталу[5]. Зважаючи на 

те, що облікова та теперішня вартість довгострокових зобов’язань за позиками, 

на які нараховуються відсотки, відрізняється від облікової вартості, постає 

питання на яких рахунках та де у балансі відображати дану різницю[6, с. 512]. 

У Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій не має 

чіткої вказівки відносно конкретного рахунка на якому повинні відображатись 

такі різниці, однак є вказівка, що на рахунку 55 «Інші довгострокові 

зобов’язання» узагальнюється інформація про розрахунки з іншими 

кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточним 

зобов’язанням та облік яких не відображається на решті рахунків класу 5 

―Довгострокові зобов’язання. Немає вказівок і щодо статті балансу, в якій 

мають бути відображені різниці між номінальною і теперішньою вартістю 

довгострокових зобов’язань в НП(С)БО 1. 

 При висвітленні обраної облікової політики щодо оцінки статей звітності 

необхідно вказати:  

-загальну суму довгострокових зобов’язань, за якими нараховуються 

відсотки;  

-за якою вартістю оцінено довгострокові зобов’язання, за якими 

сплачуються відсотки;  

- різницю між оціночною та номінальною вартістю довгострокових 

зобов’язань;  

- ставку на капітал, застосовану при оцінці довгострокових зобов’язань;  

- прийнятий у розрахунках рівень інфляції[7, с. 76].  

Така інформація щодо досліджуваної статті звітності потрібна для 

забезпечення її зрозумілості та доречності.  

Отже, важливу роль в організації і методиці бухгалтерського обліку 

довгострокових зобов’язань відіграє їх визначення, розкриття та оцінка 

інформації про них в балансі з метою уникнення подачі користувачам звітної 
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інформації викривлених даних. Тому, пропозиції, які наведені вище, з 

уточнення трактування довгострокових зобов’язань, удосконалення їх бухгал-

терського обліку та відображення у звітності певним чином зроблять роботу 

легшою для бухгалтерів та збільшать інформативність фінансової звітності. 
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Банки здійснюють широкий спектр операцій, в тому числі і операції з 

цінними паперами. В Україні діє змішана модель діяльності банків на ринку 

цінних паперів, на якому комерційним банкам дозволяється здійснювати як 

інвестиційну, так і торгівельну діяльність. У результаті проведення банками 

операцій з цінними паперами формується власний портфель цінних паперів 

комерційного банку. 

Формування ефективного портфеля цінних паперів банку залежить від 

структурування і визначення чіткої стратегії управління ним, урахування при 

цьому прямо пропорційної залежності доходу від вкладень у цінні папери і 

прийнятного рівня ризику. Розглядаючи сучасні технології роботи банків на 

ринку корпоративних цінних паперів, методи запобігання ризикам при 

здійсненні фінансових вкладень, аналізуючи інвестиції банківської системи 

України в цінні папери, доцільне проведення аналізу обсягів і структури 

фінансових інвестицій банківських установ та пошук напрямів удосконалення 

діяльності банків на фондовому ринку. 

Досвід розвинених країн показує, що найбільш ефективним джерелом для 

великих, а головне – довготермінових інвестицій у руках досвідчених 
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менеджерів є ринок цінних паперів. Він відіграє важливу роль у забезпеченні 

інвестицій в економіку країни та є важливим чинником виходу з фінансової 

кризи.  

Банківський сектор є найбільшою складовою фінансового ринку України 

з активами, що складають домінуючу частку активів усіх фінансових установ. 

Саме тому негативні тенденції у фінансовому секторі країни виявляються тут 

найбільш помітно (табл.1). 

Таблиця 1 

Основні показники діяльності банків України за 2015-2017 роки, млн. грн. 

Назва показника 

Станом на 

 

Темп росту, 

2017/2015, 

% 

2015 р. 2016 р. 2017 р.  

Кількість діючих банків, од., в 

т.ч. 
117 96 82 -29,9 

з іноземним капіталом, од. 51 41 39 -23,5 

зі 100% іноземним капіталом, 

од. 
19 17 18 -5,3 

Активи банків  1 571 000 1 737 385 1 756 560 11,8 

Готівкові кошти та банківські 

метали 
28 337 34 353 42 508 50,0 

Кредити надані 1 006 358 965 093 1 074 702 6,8 

Вкладення в цінні папери 168 928 198 841 199 723 18,2 

Капітал 148 023 103 713 156 506 5,7 

Зобов'язання банків 1 168 829 1 150 672 1 145 054 -2,0 

Чистий прибуток -890 338 1 691 2346,4 

Середня відсоткова ставка за 

кредитами в нац.валюті, % 
22,2 11,4 13,6 -38,7 

Середня відсоткова ставка за 

кредитами в іноз. валюті, % 
6,4 6,8 6,8 6,3 

Джерело: складено автором на основі[1] 

 

Отже, проаналізувавши дані табл.1, можна побачити, що за 2015-2017 

роки кількість банківських установ має тенденцію до зменшення, відповідно 

кількість банків з частковим іноземним капіталом також зменшуються, проте із 
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100% іноземним капіталом кількість банків виросла. Починаючи 2015 року, 

відносно 81 банківських установ прийнято рішення щодо їх ліквідації [1]. 

Аналізуючи роль і місце банківської системи на фінансовому ринку, 

виокремлюємо дві основні взаємопов’язані функції: забезпечення економіки 

необхідною кількістю засобів платежу за рахунок ефекту мультиплікатора і 

трансформації заощаджень в інвестиції. Проте в умовах недостатнього розвитку 

небанківського фінансового сектору, покликаного забезпечувати економіку 

країни довгостроковими ресурсами через операції на фондовому ринку, 

означені функції доводиться брати на себе банківській системі України.  

Банки входять у Топ-10 емітентів, які зареєстрували найбільші випуски 

акцій. Обсяг емісії акцій цих емітентів становив 69,54% від загального обсягу 

випусків акцій, зареєстрованих 2017 року Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку [3].  

Слід зазначити, що тривалий період часу банки не проводили залучення 

капіталу через емісію власних фінансових інструментів як акції та облігації. У 

табл. 2 сформульовані обсяги випуску акцій банками в період 2013–2017 років.  

Таблиця 2 

Обсяги випуску акцій банками України, 2013–2017 рр. 

Показники 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Загальний обсяг випуску акцій 

суб’єктами господарювання, 

млрд грн 

58,16 15,84 64,23 144,35 122,30 

Обсяг випуску акцій банками, 

млрд грн 
36,04 3,75 32,27 36,41 88,28 

Питома вага акцій банків 

у сукупному обсязі випуску, % 
61,09 23,67 50,25 25,22 72,18 

Джерело: складено автором на основі[3] 

 

Банки в Україні стають ключовими учасниками використання позикових 

зовнішніх і внутрішніх ринків капіталів. Ринок боргових інструментів стає 

першочерговим і найбільш надійним джерелом залучення банками 

довготермінових пасивів за допомогою емісії власних цінних паперів.  
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Для забезпечення контролю за інвестиційною діяльністю банків, а саме – 

за прямими інвестиціями Національний банк України встановлює норматив 

загальної суми інвестування (Н12). На 01.01.2017 норматив інвестування 

становить 1,10% за норми 60%, у 2008 та 2009 роках – 33 і 29% відповідно [2].  

Структура портфеля цінних паперів 2017 року порівняно збільшилась і 

складається на 76% із цінних паперів на продаж, 9% – до погашення та 15% – у 

торговому портфелі. Найбільш стрімкий ріст, в абсолютному вираженні, за 

підсумками 2017 року показали цінні папери в портфелі банків на продаж, які 

становили майже 87 млрд грн [3].  

У цілому, можна говорити про позитивну тенденцію в діяльності 

комерційних банків на ринку цінних паперів. Проте існують певні негативні 

фактори, які гальмують процес проведення банками операцій із цінними 

паперами, тому й виникає потреба розроблення шляхів їх подолання. Оскільки 

головною проблемою є нерозвиненість самого ринку цінних паперів, то 

необхідно вдосконалювати його інфраструктуру, а також проводити ефективну 

державну політику щодо оподаткування операцій на ринку цінних паперів. 

Другою, не менш важливою проблемою, яка гальмує роботу комерційних 

банків на ринку цінних паперів, є нестабільність політики держави. Саме тому 

необхідно вдосконалювати законодавчу базу, яка регулює діяльність банків, а 

також створювати сприятливі умови для роботи банків із цінними паперами. 

Іншою проблемою є низький ступінь довіри населення до самих банків і тому 

необхідно розробляти ефективну модель участі комерційних банків на ринку 

цінних паперів, посилювати банківський менеджмент і вдосконалювати власну 

політику банків щодо проведення операцій із цінними паперами. 

Розвиток операцій із цінними паперами може стати одним із провідних 

елементів забезпечення інтеграції банківської системи України у світовий еко-

номічний простір. На фоні росту обсягів випусків цінних паперів відбувається і 

певна диверсифікація цінних паперів, наслідком цього процесу є ускладнення 

самого ринку. В умовах світових і вітчизняних кризових явищ фінансової сис-

теми це є позитивною тенденцією, яка створює передумови для зниження сту-
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пеня ризику в діяльності інвестора, але цей фактор є ефективним у розбудові 

державності тільки в умовах прозорого функціонування ринку цінних паперів в 

Україні. 
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В умовах ринкової економіки надзвичайно важливого значення набуває 

здійснення інвестиційної діяльності, оскільки лише на її основі можна реально 

подолати загальноекономічну кризу та здійснити прогресивні структурні 

зрушення в економіці і забезпечити сталий розвиток як регіону, так і держави в 

цілому. Загалом інвестиційна діяльність є сукупністю практичних дій громадян, 

http://www.bank.gov.ua/
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юридичних осіб і держави по реалізації інвестицій.  

Вінницька область має вигідне географічне положення, наявність 

корисних копалин та кваліфіковані й недорогі трудові ресурси, сприятливу 

екологічну ситуацію та сприятливі умови для ведення бізнесу, підтримку з боку 

влади, добру репутацію регіону серед інвесторів, відповідальний і професійний 

підхід до управління регіоном.  

 4 вересня 2018 року у місті Вінниця відбувся Міжнародний 

інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», в якому взяли 

участь представники Уряду України. 

На форумі було зазначено, що на інвестиційну складову впливає дуже ба-

гато макроекономічних та суспільно-політичних чинників. Ріст капітальних 

інвестицій у Вінницькій області за останніх 3 роки склав 47%, експорт зріс на 

64%, зокрема, експорт до країн ЄС – на 88%. Також Вінниччина є лідером в Ук-

раїні за обсягами виробництва валової сільськогосподарської продукції, індекс 

промислового виробництва за останні декілька років зріс на 18,5%, а індекс бу-

дівельної продукції збільшився на 70 [1]. Серед основних переваг Вінниччини є 

лідерські позиції у виробництві сільськогосподарської продукції, друге місце в 

Україні за рівнем реальних зарплат та третє місце за індексом споживчих цін. 

Окрім того, Вінниччина залишається лідером за кількістю наданих адміністра-

тивних послуг, адже за останні кілька років ця цифра зросла втричі. 

Сприятливий інвестиційний клімат високо оцінили партнери з 50 країн 

світу, інвестувавши свої кошти в створення на території області майже 400 

потужних підприємств з високими стандартами виробництва та соціальної 

відповідальності. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області з 

початку інвестування на 1 січня 2018 року, становив 203,4 млн USD. Переважна 

більшість інвестицій (80,7% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла 

з країн ЄС – 164,1 млн USD, з інших країн світу – 39,3 млн USD (19,3%)[2]. 

Протягом 2017 року було реалізовано такі найпотужніші інвестиційні 

проекти як: ТОВ «Чечельник ІНВЕСТ» (введено в дію сонячну електростанцію 



42 
 

на 16 МВт), ДП «Електричні системи» (введено в дію першу чергу спільного 

проекту з компанією Delphi), ПАТ «Плазматек» (будівництво цехів по виробни-

цтву дроту та пакувальних матеріалів), ПрАТ «Турбівський каоліновий завод» 

(реконструкція заводу та відкриття нової лінії), ТОВ « Корпорація СКІФ – 96» 

(будівництво цеху по виробництву біоетанолу), ДП «Тростянецький спиртовий 

завод» (реконструкція виробничих потужностей під виробництво біоетанолу). 

Крім того, потужна інвестиційна діяльність у регіоні здійснюється такими 

компаніями як: «Барлінек Інвест», ПрАТ «Вінницький олійножировий 

комбінат», компанією «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Аграна Фрут 

Україна», «Nemiroff», ТОВ «ВАЛРОМ Україна», виробничим підприємством 

«Бастіон 2009»[1]. 

 Для забезпечення позитивної динаміки у розвитку інвестиційної 

діяльності в регіоні доцільно застосовувати наступні заходи [3, с.55]: 

- створення сприятливих умов для зростання обсягів іноземних інвестицій; 

- забезпечення поширення інформації за допомогою інвестиційних 

форумів, різноманітних ярмарків, конференцій, Internet-порталів щодо 

інвестиційної привабливості області; 

- залучення коштів інвесторів для розвитку сфери освіти та збереження 

історичних і культурних пам'яток; 

- створення системи комплексного пошуку потенційних інвесторів виходя-

чи з наявних переваг регіону на основі залучення до пошуків Державної бюдже-

тної установи «Вінницький регіональний центр з інвестицій та інновацій» та об-

ласної комунальної установи «Вінницька інвестиційно- інноваційна компанія»; 

- координація проектів всіх зацікавлених сторін по роботі з потенційними 

інвесторами для формування партнерських стосунків між органами місцевої 

влади та міжнародними організаціями; 

- мінімізації рівня адміністративних бар’єрів на шляху входу на товарні та 

ресурсні ринки нових підприємств. 

Отже, використання даних заходів сприятиме поліпшенню інвестиційного 

клімату області, збільшить можливості самофінансування на рівні підприємств. 
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Таким чином, інвестиції є важливим напрямком покращення умов 

діяльності регіону, запорукою його успіху. Вінниччина належить до областей з 

високим рівнем інвестиційної привабливості. Але умови інвестування значно 

погіршилися через нестабільну ситуацію у країні, економічну та політичну 

нестабільність. Однак, із 2016 по 2018 рік спостерігається збільшення інвести-

ційної активності іноземних інвесторів у Вінницьку область. Для покращення 

інвестиційного клімату області, насамперед, необхідний ефективний розподіл 

бюджетних інвестиційних ресурсів, удосконалення механізму залучення 

інвестицій, формування та планування інвестиційної політики. 

Література: 

1. Матеріали бізнес-форуму «Вінниччина: виклики та операційні цілі 

розвитку». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vininvest.gov.ua/ 

2. Вінницька обласна державна адміністрація. – [Електронний ресурс].-

Режим доступу: http://www.vin.gov.ua/ 

3. Кириченко В.В. Інвестиційний розвиток Вінницької області // 

Науковий Вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. ‒ 2015. – С.138.  

 

____________________________________________________________________ 

УДК 338.432:332(477) Економічні науки 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ ЗЕМЕЛЬНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

Кубай О.Г., 

к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту 

Гладкіх Т.В., 

студентка факультету менеджменту та права 

Томчук В.І., 

студентка факультету менеджменту та права 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

Ефективність функціонування економіки України, добробут та здоров'я 
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нації, розвиток виробництва та його масштаби тісно пов'язані з землею. Земля є 

основою людського існування і відіграє важливу роль у процесі соціально-

економічного розвитку суспільства. У сільському господарстві вона є основним 

засобом виробництв та основою для його розвитку. Від ефективності 

використання землі значною мірою залежить як рівень розвитку національної 

економіки, так і добробут окремої людини.  

Земельні ресурси в Україні забезпечують формування майже 95-97% 

обсягу продовольчого фонду та 2/3 фонду товарів споживання. У ресурсному 

забезпеченні соціально-економічного розвитку нашої держави частка землі 

становить 40-44%, виробничого капіталу та обігових засобів – 20-21%, 

трудових ресурсів – 38-39 % [1, с. 30]. Станом на 1 січня 2017 р. земельний 

фонд України становив 60,3 млн. га, або близько 6% території Європи. 

Сільськогосподарські угіддя становлять близько 19% 

загальноєвропейських, у тому числі рілля – близько 27%. Показник площі 

сільськогосподарських угідь у розрахунку на одну особу є найвищим серед 

європейських країн і становить 0,9 гектара, у тому числі 0,7 гектара ріллі 

(середній показник європейських країн – 0,44 і 0,25 гектара відповідно). 

У цілому площа сільськогосподарських земель становить 42,7 млн. 

гектарів, або 70% площі усієї території країни, а площа ріллі – 32,5 млн. 

гектарів, або 78,4% усіх сільськогосподарських угідь (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура сільськогосподарських земель України 
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В Україні для господарського використання залучено понад 92% 

території. Фактична лісистість території України становить лише 16%, що 

недостатньо для забезпечення екологічної рівноваги (середній показник 

європейських країн – 25-30%). 

Дані про площі сільськогосподарських угідь у користуванні аграрних 

підприємств у 2018 році наведені в таблиці 1 [2]. 

Таблиця 1 

Площі сільськогосподарських угідь у користуванні аграрних підприємств 

 

Сільськогосподарські угіддя 

Рілля, тис.га 
усього, тис.га 

у т.ч. взяті в оренду, 

тис.га 

2018 
2018 у % 

до 2017 
2018 

2018 у % 

до 2017 
2018 

2018 у % 

до 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

Україна 20916,2 100,8 19350,3 100,9 20155,8 100,7 

Вінницька 1243,7 99,8 1168,5 98,9 1218,3 99,5 

Волинська 295,0 108,4 278,6 109,8 267,5 109,8 

Дніпропетровська 1403,2 100,1 1246,7 100,0 1380,3 100,3 

Донецька 799,7 100,2 752,0 100,7 764,7 100,5 

Житомирська 759,0 104,6 739,9 105,5 738,7 105,0 

 

Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Закарпатська 50,6 117,7 38,5 121,4 43,0 120,0 

Запорізька 1294,5 100,7 1176,3 101,1 1230,2 100,7 

Івано-Франківська 195,6 100,9 180,6 101,1 183,6 100,6 

Київська 964,7 101,1 888,8 101,4 940,2 100,8 

Кіровоградська 1252,1 99,2 1145,9 99,1 1239,7 99,2 

Луганська 734,4 100,2 671,0 99,5 691,4 100,3 

Львівська 406,9 101,4 382,4 101,4 376,2 101,0 

Миколаївська 1091,8 100,8 944,2 101,7 1062,0 100,8 

Одеська 1443,8 101,0 1315,4 100,8 1394,0 100,9 

Полтавська 1349,7 99,5 1249,6 100,7 1312,9 99,6 

Рівненська 315,3 104,4 294,8 104,7 301,5 104,8 

Сумська 1058,7 102,2 1003,4 102,2 977,4 100,9 

Тернопільська 598,2 102,2 585,0 102,2 587,4 101,9 

Харківська 1378,0 99,6 1250,1 99,8 1345,6 99,5 

Херсонська 1046,7 101,9 942,5 103,2 1016,9 102,8 

Хмельницька 952,8 97,2 917,9 97,1 942,0 98,4 

Черкаська 963,8 99,7 902,0 98,0 939,8 99,0 

Чернівецька 123,8 96,5 113,4 95,2 116,2 95,8 

Чернігівська 1194,2 102,8 1162,8 103,7 1086,3 102,1 
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Найбільша площа сільськогосподарських угідь, у тому числі землі, взяті в 

оренду та рілля та становлять 1443,0 тис. га та 1394 тис. га відповідно. 

Структура посівних площ сільськогосподарських культур під урожай у 

2018 році наведена у табл. 2 [2]. 

Таблиця 2 

Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 

  Господарства 

усіх категорій 

Сільськогосподарські 

підприємства 

Господарства 

населення 

2018 

2018 у 

% до 

2017  

2018 
2018 у % до 

2017  
2018 

2018 у 

% до 

2017  

Культури 

сільськогосподарські  
27637,7 100,2 19314,6 100,3 8323,1 100,0 

Культури зернові та 

зернобобові, тис.га  
14847,7 101,5 10794,0 102,1 4053,7 100,1 

Культури технічні, тис.га  9203,0 99,4 7891,2 98,9 1311,8 102,2 

Коренеплоди та бульбоплоди, 

культури овочеві та баштанні 

продовольчі, тис.га  

1819,5 99,0 53,9 92,3 1765,6 99,2 

Культури кормові, тис.га  1767,5 95,1 575,5 88,3 1192,0 98,9 

      

Таким чином ми можемо сказати, що сільськогосподарські землі 

займають 42,7 млн. га, або 70% загального земельного фонду України, 

найбільшу частину яких займають рілля – 32,5 млн. га, або 78,4%.  

Отже, найбільшу питому вагу займають підприємства Одеської області, в 

розпорядженні яких 1443,8 тис.га земель сільськогосподарського призначення, 

що становить 6,9% загальної струтктури. Також підприємства Одеської області 

мають в користування рілля, площа яких становить 1394 тис. га, або 6,8% від 

загальної структури, що мають найбільше значення. Посівні площі сільськогос-

подарських угідь, зайняті зерновимим та зернобобовими культурами, 

становлять 14847,7 тис. га та займають найбільшу частку посівних площ, які 

використовуються для посіву сільськогосподарських культур під урожай. 

В цілому ми можемо говорити про доволі високу забезпеченість України 

землями сільськогосподарського призначення, проте, за відсутності ефективної 

державної Стратегії розвитку землеволодіння та землекористування, 

започаткування несистемної земельної реформи та перманентні фінансово-



47 
 

економічні кризи спричинили суттєві дисбаланси у використанні земельного 

фонду, що поступово призводить до виснаження ґрунтів та створює ризики 

повного знищення найбільшого багатства держави.  
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Нині сільськогосподарські товаровиробники досить часто застосовують 

інтенсивні технології землекористування, що призводить до таких активізації 

таких негативних проявів як дефляція та виснаження ґрунтів, підкислення, 

переущільнення та інших процесів, які зумовлюють екологічні проблеми 

загальнодержавного значення.  

Стан ґрунтів в Україні погіршується з кожним роком. Це зумовлено 

посиленням антропогенного навантаження (висока розораність, переущіль-

нення ґрунтів через важку сільськогосподарську техніку). У результаті 

природних сил (вітер, дощі, водні потоки) антропогенна дія підсилюється 

[1, с.130; 2, с. 267]. 

Ситуація, яка склалася в країні потребує впровадження заходів з охорони 
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ґрунтів та застосування екологобезпечних технологій землекористування. 

Темпи деградації ґрунтів набули загрозливих розмірів, що у свою чергу 

загострює екологічну ситуацію та негативно впливає на навколишнє природне 

середовище, що може позначитися на стані здоров’я населення через 

забруднення харчових продуктів [3; 4]. 

У загальному розумінні «екологобезпечне землекористування» означає 

такий спосіб використання земель, за якого відбувається збереження та відтво-

рення родючості ґрунтів, через застосування сівозмін, зелених добрив, біологіч-

них методів боротьби з шкідниками, зменшення забруднення водойм і повітря. 

При цьому обмежується застосування синтетичних агрохімікатів та генетично 

модифікованих організмів [5, с. 137]. Екологобезпечний розвиток земельних 

відносин повинен забезпечувати населення екологобезпечними продуктами та 

підтримувати рівноважний стан навколишнього природного середовища. 

Економічний механізм екологобезпечного використання земель сільсько-

господарського призначення повинен базуватися на трьох основних інструмен-

тах: економічній відповідальності за неефективне землекористування; стиму-

люванні сільськогосподарських виробників до екологобезпечного використання 

земель; фінансуванні заходів для збереження земель та реалізації екологобезпе-

чних заходів. Екологобезпечне сільськогосподарське землекористування має 

враховувати територіальні особливості кожного регіону, соціальні та економіч-

ні фактори, які безпосередньо впливають на стан ґрунтів та довкілля. Загально-

визнано, що застосування екологоощадних технологій землекористування 

спроможне забезпечити економічний ефект, що настає як результат підвищення 

родючості ґрунтів та поліпшення їх асиміляційних можливостей. 

Важливим чинником екологобезпечного розвитку земельних відносин є 

економічна відповідальність землевласників та землекористувачів, яка полягає 

у відшкодуванні витрат пов’язаних із невідповідним використанням земель, що 

призвело до погіршення якісного й екологічного стану ґрунтів. У такому разі до 

недобросовісного землекористувача мають застосовуватися штрафи, санкції, 

різного роду обмеження аж до позбавлення права господарювання на 
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земельних ділянках із розірванням договорів оренди чи емфітевзису. Розмір 

штрафу повинен компенсувати витрати для відновлення стану ґрунтів.  

Економічне стимулювання, як інструмент екологобезпечного 

землекористування має спонукати землекористувачів здійснювати заходи із 

збереження та відтворення родючості ґрунтів на яких вони ведуть свою 

діяльність. Цей інструмент впроваджується через зменшення розмірів податків, 

надання податкових пільг, дотацій, субсидій та здійснення пільгового 

кредитування сільськогосподарських товаровиробників, які здійснюють 

землеохоронні заходи [6, c.27]. 

Важлива роль у цьому питанні належить державі, яка повинна 

здійснювати заходи для стимулювання сільськогосподарських товаровироб-

ників шляхом удосконалення системи державного управління, орієнтованої на 

забезпечення раціонального землекористування. Нажаль, нині система 

державного регулювання, щодо екологобезпечного користування має не досить 

вагомий вплив, тому необхідним є впровадження нових підходів та ринкових 

стимулів, які незалежно від форми власності суб’єктів землекористування 

будуть дотримуватися встановлених норми і правил.  

З метою забезпечення основоположних принципів екологобезпечного 

землекористування удосконалення потребує нормативно-правова база, а також 

відповідні інституції, які мають здійснювати контроль за охороною земель, 

якісним станом ґрунтів, відтворенням їх родючості. 

Висновки. Сільськогосподарські товаровиробники повинні здійснювати 

свою діяльність таким чином, щоб забезпечувати споживачів продукцією 

відповідної якості; залишити нащадкам землі сільськогосподарського 

призначення в якісному стані. Відповідні вимоги можливо виконати завдяки 

економічного механізму екологобезпечного землекористування, умови якого 

повинні бути однаковими для всіх суб’єктів. Надалі необхідним є 

удосконалення відповідного механізму впроваджуючи норми та вимоги 

європейських стандартів для досягнення рівня ефективності використання 

земель європейських країн. 
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УДК 8  Економічні науки 

РОЗВИТОК АКТИВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Матвієнко Д. О., Джога В. О. 

 студенти факультету торгівлі,  

маркетингу та сфери обслуговування  

Вінницький торговельно – економічний інститут КНТЕУ, 

м.Вінниця, Україна 

Активні види туризму завойовують все більшу популярність серед 

туристів. На сьогодні є дуже актуальним питанням розвитку екстримального 
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туризму в Україні. Екстрим туризм з кожним днем набирає більш стрімкі 

оберти. В Україні останніми роками з’являються туристичні організації, які 

займаються саме екстримальним туризмом організовуючи тури. Метою 

екстримального туризму є отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення 

туристом фізичної форми і досягнення результатів [1]. Головними факторами 

розвитку екстрим туризму виступають: 

- Отримання нових відчуттів  

- Покращення фізичної форми туриста  

- Досягнення поставлених результатів  

- Пізнання нового 

- Зняття щоденної напруги 

В Україні можна виділити 4 основних види екстрим туризму, а саме: 

- Водний туризм  

- Гірський туризм  

- Повітряний туризм  

- Підземний туризм  

Особливою популярністю користуються такі види туризму (Рис. 1) 

 

(Рис. 1)  

Водний туризм один з різновидів туризму, в основі якого подолання 

маршруту водною поверхнею [2]. 

На сьогоднішній день в Україні активно розвивається рафтинг. Рафтинг – 

це екстремальний спуск по гірській річці на каное або спеціальних плотах. 

Останніми роками він викликає такий величезний інтерес з боку любителів 

екстремального відпочинку, що більшість придатних для цього туризму 
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18% 

Гірський туризм  Водний туризм Підземний туризм Повітряний туризм 



52 
 

гірських річок були освоєні професіоналами, які тепер пропонують рафтинг-

тури практично в будь-яку точку світу. Рафт-тури в основному бувають 

наступних видів: поїздки на день або півдня і багатоденні подорожі. 

  В України через наявність розгалуженої річкової мережі є величезні 

перспективи для рафтингу. При чому вони вже використовуються. 

Рафт- тури найчастіше проводяться по таких річках, як Чорний та Білий 

Черемош, Тиса, Південний Буг в Мигії, Прут, Рось, та сплави по більш 

спокійніших ріках: Сіверський Донець, Десна, Дністер [3]. 

Найкращий тур для початківців це рафтинг на Чорному Черемоші. 

Найвідомідомішою та найекстремальнішою трасою рахується участок річки від 

села Дземброна до селища Красник. Саме на цьому маршруті можна пройти 

такі пороги: «Середній Гук», «Берди», «Великий Гук», «Малий Гук» та 

«Демброня». 

Гірський туризм — вид екстрим туризму, що полягає в пересуванні групи 

людей за допомогою мускульної сили по певному маршруту, прокладеному в 

гірській місцевості. Актуальним серед гірськолижних видів туризму в Україні є 

сноубордінг. 

Сноубордінг – спуск по снігу з гірських схилів на спеціально обладнаній 

дошці. Це більш агресивний і активний вид екстриму, ніж гірські лижі. 

Сноубордінг як окремий вигляд спорту з'явився в Америці в 60 х р. ХХ ст. 

Фанатами новомодного захоплення стали здебільшого серфери, що не бажали 

сидіти без діла в очікуванні літа. У нашій країні сноубордінг масове визнання 

отримав в середині 90-х рр. ХХ ст. В Україні набуло значного поширення 

захоплення гірськими лижами та сноубордом, тому взимку більшість туристів 

відправляються саме в Карпати, щоб покататися на них. Це зумовлено 

відносною дешевизною порівняно із закордонними курортами та підвищенням 

технічного оснащення курортів в останні роки. Найвідвідуванішими курортами 

України вважаються: «Буковель», «Яремче», «Славське». 

Повітряний туризм – один з різновидів туризму, в основі якого подолання 

маршруту в повітрі. 
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Серед усіх видів повітряного туризму можна виділити парашутний 

туризм. З парашутом почали стрибати більше півстоліття тому, але в масовий 

вид відпочинку стрибки з парашутом перетворилися лише років 15 тому. Зараз 

існує багато варіантів стрибків з парашутом. Парашутизм – справа неабияка, і 

тому всі дисципліни мають на увазі серйозну підготовку. Класичний 

парашутизм включає два різновиди.  

- Перший – стрибки на точність приземлення. Завдання полягає в поразці 

мішені з певним розміром. 

 – Другий – комплекс фігур у вільному падінні. Цей вид туризму вимагає 

вигостреної майстерності і постійності в результатах.  

Парашутний туризм найбільш поширений у Закарпатській області. 

Підземний туризм – різновид екстрим туризму, зміст якого полягає в 

подорожах по природним підземним порожнинам (печерам) і подоланням у них 

різних перешкод (сифони, колодязі) з використанням різного спеціального 

спорядження (акваланги, карабіни, мотузки, гаки, індивідуальні страхувальні 

системи й ін.) 

В Україні до підземних видів туризму входять спелеологія та 

спелеостологія. Печери – це останні білі плями на карті світу, остання 

можливість пройти там, де не ступала нога людини і куди не падав погляд його 

очей або фотокамер. Дослідженням цього загадкового підземного світу і 

займаються спелеологи. Щоб займатися спелеологією, треба мати серйозну 

підготовку, причому не лише фізичну, але і технічну, а також психологічну. В 

Україні є чи не найбільші спелеологічні ресурси у світі: 20 печер з довжиною 

понад 1,5 км ( в т.ч. і найдовша в світі гіпсова – п. Оптимістична, 240 км) та 

величезні печерні масиви на Тернопільщині та в Криму. Проте через свою 

нескладність та однотипну характерність будови, вони не становлять цікавості 

для спелеологів-екстремалів та за останні роки значно асимілювали в систему 

масового туризму в Україні. Спелеостологія тісно пов'язана із спелеологією, 

проте вона лише набуває поширення в Україні. Спелеостологія – це 

проникнення в підземні міські структури, недоступні для основної маси людей. 
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В Україні – два осередки: Одеса (катакомби) та Київ (штучні підземні споруди).  

 Екстримальний туризм дуже цікавий та захоплюючий вид відпочинку, 

який набирає великі оберти у своєму розвитку та з кожний роком стає все більш 

популярнішим серед різних верст населення. Найбільш перспективним місцем 

для розвитку туризму є Карпати, в яких сама природа створена для цього виду 

відпочинку. Також в Україні є багато потенційних місць для розвитку 

спелеології, каякингу, рафтингу, дельтапланеризму. Отже, екстримальний 

туризм розвивається надзвичайними темпами, створюються нові тури, щоб 

вразити та зацікавити туристів, адже екстрим туризм тісно пов’язаний із 

спортом, і це чудово, що все більше людей мають бажання займатись спортом. 

Література: 
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3. https://ru.tsn.ua/blogi/themes/tourism/top-5-vidov-otdyha-v-ukraine-dlya-
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Постановка проблеми. Просування послуг у соціальних мережах, або 

SMM (англ. social media marketing) — комплекс заходів щодо використання 

соціальних медіа як каналів для просування компаній та вирішення інших 

бізнес-завдань. Тобто, це різноманітні методи залучення клієнтів з соціальних 

мереж. 
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У наш час багато бізнес-керівників починають користуватися різними 

«соціальними мережами» для просування своєї діяльності й загальної 

пізнаваності бренда. Більшість інтернет-користувачів є власниками багатьох 

акаунтів в різноманітних соціальних мережах. За даними The Statistics Portal [1], 

які проводять дослідження з більш ніж 18,000 джерел, станом на вересень 2018 

року найпопулярніші соціальні мережі це Facebook, WhatsApp, Facebook 

Messenger, QQ, WeChat, QZone, Tumblr, Instagram, Twitter, Skype. Велика 

кількість користувачів сприяє проведенню рекламних компаній і просування 

послуг і товарів у популярних соціальних мережах.  

Просування послуг можливе в будь-якій соціальній мережі. Соціальна 

мережа — соціальна структура утворена індивідами або організаціями, а 

просування послуг в соціальних мережах — інтерактивний веб-сайт з великою 

кількістю користувачів, контент якого наповнюється самими учасниками 

мережі [2, c.86]. Соціальні мережі – це найпопулярніший вид дозвілля. Майже 

кожен, від малого до великого, проводить час онлайн вдома, під час роботи або 

навчання, в дорозі. Відповідно просування послуг через соціальні мережі 

користується великою популярністю і її повинні використовувати 

підприємства. Саме тому питання можливості використання соціальних мереж 

для просування послуг є актуальною на сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теорії і 

практики просування товарів, послуг та підприємств у соціальних мережах 

присвячені праці таких відомих зарубіжних науковців і практиків як А. 

Албітов, К. Ван ден Балт, С. Вайтс, Л. Вебер, Ф. Вірін, Ф. Гуров, І. Квотна, Ф. 

Котлер, Р. та ін. [3]. Вони відзначають докорінну зміну тенденцій у системі 

маркетингових комунікацій та необхідність проведення просування компаній та 

їх продуктів і послуг у соціальних мережах.  

Постановка завдання. Метою даної публікації є обґрунтування та 

визначення ефективності використання інструментів соціального медіа 

маркетингу у просуванні послуг. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Основна частина. Завдяки створенню рекламної сторінки у соціальних 

мережах у власників продуктів та послуг з’являється можливість 

цілеспрямовано та адресно впливати на потенційного або реального клієнта [4], 

своєчасно інформувати про послуги, актуальні знижки та акції. Популяризація 

такого виду реклами призвела до створення компаній, які пропонують послуги 

просування через соціальні мережі. Такий вид просування потребує постійної 

активної діяльності, що передбачає залучення професіоналів, які займатимуться 

веденням сторінки, або заснування посади в компанії, коли на постійній основі 

працює спеціаліст, який займається просуванням, контентом і всім, що 

пов’язано з існуванням фірми в Інтернеті.  

Однією з найбільш популярних соціальних мереж 2018 року в Україні є 

мережа Instagram. На платформі Play Маркет вона має понад 1 мільярд 

завантажень. Цей додаток є безкоштовним. Користувачі можуть обмінюватися 

фото і відео з елементами соціальної мережі. У 2012 році в квітні додаток було 

куплено компанією Facebook.  

Існує ряд важливих переваг Instagram [5]:  

– легкість використання. Для того щоб почати, досить встановити 

додаток на смартфон і витратити хвилину-дві на реєстрацію; 

– наявність мобільного додатку робить контакт із потенційною 

аудиторією набагато простішим, адже це взаємодія без посередників у вигляді 

пошукових систем та інших платформ; 

– Instagram дозволяє публікувати і споживати візуальний контент, який 

сприймається користувачами в десятки тисяч разів швидше в порівнянні з 

текстовим; 

– низька вартість рекламної компанії;  

– хоплення великої аудиторії клієнтів. 

Висновки. Маркетинг на платформі Instagram на даний момент є одним з 

найефективніших прийомів, який дійсно формує продажі та просування бренду. 

Підписники і коментарі в інстаграмі це показники ефективності роботи, але 

також варто звернути увагу і на їх якість. Для залучення релевантної бази 



57 
 

необхідно взаємодіяти з цільовими клієнтами та інформувати їх про продукти 

компанії. Отримуючи живих підписників, компанія отримує лояльних покупців, 

які можуть утворювати основну базу ваших клієнтів і сприяти розвитку. 

Використання соціальних мереж дає можливість охоплювати широку 

аудиторію, оперативно інформувати реальних і потенційних клієнтів про нові 

пропозиції, формувати попит на продукти та послуги. 
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За даними представників експлуатуючих організацій АЕК «Київенерго» і 

ВАТ «АК «Київводоканал», забудовників і представників київської влади, роз-

виток інженерної інфраструктури української столиці значно відстає від темпів 

будівництва. Зріст об’ємів будівництва за останні декілька років обумовив 

збільшення споживання води, навантажень на електро- і тепломережі. Мережі 

електро- і теплоенергії, водопроводу і каналізації в Києві практично вичерпали 

свої резерви потужностей. Як результат, уже зараз погіршилась ситуація з 

енерго- і водопостачанням у багатьох районах столиці, особливо це стосується 

житлових масивів. Тому вкрай актуальним є оцінка існуючого стану інженер-

них мереж та виявлення учасників, які мають конкурентні переваги на ринку. 

Загальні витрати на забезпечення об’єкту інженерними мережами можуть 

досягати 35 % [6]: «Процес забезпечення об’єкту інженерними мережами є 

затратним і складає від 5% (абсолютний мінімум, при дуже хороших 

обставинах) до 35% від загальної суми вартості проекту, в залежності від 

обсягів необхідних мереж, місцеположення об’єкту (району міста), стану 

існуючих комунікацій». 
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Враховуючи вище перелічені проблемні питання, пов’язані з 

підключенням до комунікацій, багато девелоперів налаштовані на пошук 

шляхів зменшення вартості проектів, пошуку і оцінювання компаній, які 

можуть з достатньою якістю здійснювати будівництво. 

Питанням аналізу ринків нового будівництва присвячено праці таких 

науковців як Беркута А.В., Осинська В.А., Галінський О.М., Вахович І.В., 

Вахович І.В., Ячменьова Ю.В., Бєлєнкова О.Ю., Цифра Т.Ю., Запєчна Ю.О, 

Стеценко С.П., Марчук Т.С., Рижаковв Д., Рижакова Г.М., Гойко А.Ф. 

Галінський О.М., Вакуленко Н.М., Вахович І.В., Жмуденко Т.В та інших. 

У своїх дослідженнях вони аналізують структурні особливості ринків, 

тенденції їх розвитку, зміни кількості та розмірів підприємств тощо. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць присвячених дослідженням 

ринків, в економічній літературі недостатньо уваги приділяється оцінці ринку 

інженерних мереж. Тому метою дослідження є аналіз ринку будівництва 

інженерних мереж м.Києва, виявлення головних учасників та оцінювання їх 

конкурентних позицій.  

Наведені графіки індексів цін за кварталами дають змогу наочно 

прослідкувати характером змін обсягу будівельних робіт по прокладанню 

інженерних мереж по всій Україні (рис.1, рис. 2) за останні декілька років. 

 

 

Рис. 1. Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності 

та типами будівель і споруд у 2016 році (до попереднього кварталу) 
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Таблиця 1. 

Індекси зміни цін на будівельно-монтажні роботи по прокладанню інженерних мереж 

 

 
Рис. 2. Індекси цін на будівельні роботи за типами споруд у 2017 році (до 

відповідного кварталу попереднього року) 

 

Таблиця 2.  

Індекси зміни цін на будівельно-монтажні роботи по прокладанню інженерних мереж 

 

Таблиця 3.  

Індекси цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та 

типами будівель і споруд (до попереднього року) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Трубопроводи, комунікації та лінії 

електропередачі 
124 118 130 125 137 115 119 

Інші інженерні споруди 135 144 116 110 135 105 113 

 

Для аналізу конкурентного середовища на ринку було обрано найбільш 

відомі будівельні компанії, які спеціалізуються переважно на облаштуванні 

інженерних мереж і знаходяться в місті Києві, результати оцінки, що 

проводилась шляхом опитування експертів, наведено у табл. 4. 

 І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІY кв. 

Трубопроводи, комунікації та лінії 

електропередачі 
104,1 104,3 104,5 104,4 

Інші інженерні споруди 101,8 104,6 103,7 104,8 

 І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІY кв. 

Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі 118 120 122,1 118,5 

Інші інженерні споруди 107,1 112,8 116,1 115,8 
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Таблиця 4 

Узагальнена оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств м.Києва 

Фактори/ конкуренти 

―ПАТ «Півден 

теплоенер-

гомонтаж»‖ 

ЧП «Ремвод-

пласт Плюс » 

ТОВ «Інвест-

будремсервіс» 

ПрАТ 

«Будінже-

нермережа-5» 

1. Досвід роботи на 

ринку та імідж компанії 
64 48 56 72 

2. Ціни на житлову 

нерухомість 
63 67,5 72 58,5 

3.Фінансовий та 

кадровий потенціал 

компанії 

52,5 45,5 46,9 56 

4.Ефективність діючої 

системи взаємовідносин 

з замовниками 

50 40 37,5 30 

5. Швидкість та 

оперативність 

виконання будівельних 

проектів 

75 60 45 45 

6. Ефективність заходів 

щодо просування житла 

на ринок 

58,5 48,75 48,75 58,5 

7. Ефективність системи 

управління компанією 
67,5 63,75 56,25 56,25 

Узагальнена оцінка 

(сума балів) 
430,5 373,5 362,4 376,25 

 

У результаті проведеного дослідження було з’ясовано, що найвищий 

рівень конкурентоспроможності має компанія ―Публічне акціонерне товариство 

«Південтеплоенергомонтаж»‖, друге за рейтингом ПрАТ «Будінженермережа-

5» і лише трохи їй поступається ЧП «Ремвод-пласт Плюс», проте випереджаю-

чи за показниками конкурентоспроможності компанію ТОВ «Інвестбудрем-

сервіс». Загальна протяжність київських водопровідних мереж складає більше 

4,1 тисячі кілометрів, із яких близько 850 кілометрів або 20,7% вичерпали свій 

термін експлуатації, знаходяться в аварійному стані і потребують термінового 

перекладання. Загальна протяжність каналізаційних мереж складає більше 2,6 

тисячі кілометрів, із яких більше 30,2% повністю вичерпали свій термін 

експлуатації і потребують термінового пере прокладання. У найближчій 

перспективі заміна мереж стане значним ринком для підприємств відповідного 
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профілу, тому аналіз власних конкурентних позицій є необхідним для їх 

успішної роботи на ринку. 
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Маркетингові стратегії рекламних агентств в Україні є актуальною 

темою, тому що за даними Державної служби статистики в 2017 році в Україні 

кількість рекламних агенств становила 4956, що свідчить провисокий рівень 

конкуренції на рекламному ринку[1]. Саме тому успішної діяльності агентства 

повинні активно застосувати стратегічні підходи в управлінні, насамперед, 

формування і реалізацію маркетингових стратегій. 

Як показали результати досліджень, кожне рекламне агентство по своєму 

унікальне, процес розробки стратегії залежить від позиції, яку воно займає на 

рекламному ринку, динаміки власного розвитку, реального кадрового та 

креативного потенціалу, особливостей поведінки конкурентів, специфіки 

послуг, що надаються, культурного та соціального середовища тощо. 

Проаналізувавши діяльність рекламних агентств, виявлено застосування 

стратегій залежно від конкурентної переваги: 

1) стратегія розвитку послуг, яка базується на: 

- унікальності рекламних послуг, що надаються агентством. Наприклад, 

на рекламному ринку України працюють такі агентства з нетрадиційного 

розповсюдження рекламної інформації, як партизанського маркетингу 

(Партизан Медіа Україна), мобільного маркетингу (СтрімЛайн, Lead9), 
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сарафанного маркетингу (Buzzaar); 

- комплексності асортименту рекламних послуг. Такої стратегії 

дотримуються комунікаційні, рекламні холдинги, рекламні агентства повного 

циклу, що пропонують клієнтам усі можливі рекламні послуги; 

- обслуговуванні рекламодавців певної галузі або певного регіону. Так, 

рекламне агентство «МарсМедіа», спеціалізується на наданні послуг для 

підприємств медичної та фармацевтичної галузей; агентство «Еволюція», що 

обслуговує рекламодавців у Херсонському регіоні; 

2) стратегія низьких цін. Яскравим прикладом є закордонне рекламне 

агентство «Twenty Four» визначає свою цінову політику як «адекватну та 

прозору»: «Ми прагнемо до того, щоб вартість наших робіт була в цілому 

нижче вартості аналогічних робіт у російських рекламних агентствах» [2]. 

3) стратегія лідерства. Основним об'єктом уваги виступає лідерство 

Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК). 

Так агентство «TEDDY GROUP», яке зосередилось на стратегії лідерства 

в сегменті ефективної реклами, що проявляється в місії: «зробити комунікацію 

бренду з споживачем найбільш ефективною» та перемогою в рейтингу 

ефективності за 2016/2017 рік, що формує ВРК [3]; 

4) інноваційна стратегія, за якою рекламодавці віддають перевагу тому 

агентству, що використовує інноваційні технології в розробці для своїх клієнтів 

інноваційних рішень в області стратегії, креативу та нестандартних медіа 

рішень, у виготовленні рекламних матеріалів та впровадженні новітніх 

рекламних послуг та ін. Для прикладу, закордонне рекламне агентство 

«Arkthompson» стало першим агентством, що розробило рекламу в пресі для 

ТМ «Lipton» без вказівки на бренд, також першим використало технологію 

анімаційного колажу в рекламі «Brooke Bond Choicest». 

На українському рекламному ринку прикладом агентства, що обрало 

інноваційну стратегію, є «First Interactive». Фахівці агентства розробили і 

запатентували унікальні інноваційні рекламні інструменти: інтерактивні 

цифрові POS інструменти (IPOS) та інтерактивні рекламні комплекси (IDOOH). 
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5) соціально-етична стратегія вимагає від рекламного агентства 

збалансування трьох факторів: потреб рекламодавців, інтересів суспільства і 

агентства. Прикладом вітчизняних агентств, що застосовують соціально етичну 

стратегію в своїй діяльності, є «Kaffeine Communications», «Fedoriv.com», 

«Banda», «Ogilvy», «Peppermint», «Tabasco», «Grape Ukraine», «Escape Digital 

Marketing Group», «Full Contact», «Newsfront». Названі агентства брали участь у 

програмі боротьби з дитячим раком «Віддай один день дітям». Персонал 

агентств протягом певного дня працював безкоштовно, а заробітну плату 

перерахував на рахунок організатора цього проекту [3]. 

Отже, рекламні агенства демонструють високу варіативність підходів до 

формування маркетингових стратегій. Кожне рекламне агентство прагне 

враховувати властиві лише йому конкурентні переваги. В умовах конкуренції 

рекламні агентства починають застосовувати все більш різноманітні 

маркетингові стратегії, що сприяє формуванню конкурентного іміджу агентства 

та фірмового стилю управління. 
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Бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, зберігання та передачі інформацію про господарську діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. До 

90-х років ХХ ст. бухгалтерія в Україні було мало розвинута, вважалася не 

перспективною і малооплачуваною професією, відповідно молодь вона не 

приваблювала. Але останнім часом починає спостерігатися інша картина, будь-

якій країні з провідною економікою потрібні фахівці в обліку, які зможуть 

забезпечувати ринкову економіку, здатних приймати професійні, швидкі та 

якісні рішення на підставі розуміння основних економічних наук. 

З 2018 року український бухоблік переходить на європейські стандарти, 

на мою думку це велике досягнення для сучасних бухгалтерів України. Згідно з 

новими положеннями всі українські підприємства повинні вести облік згідно 

європейських стандартів, а саме, подавати так званий «звіт про управління» – 

документ, що містить не тільки фінансову інформацію, а й інші дані, що 

характеризують поточний стан і перспективи розвитку компанії. Для того, щоб 

ці всі процеси відбувалися належним чином, була створена система 

регулювання бухгалтерського обліку, яка протягом тривалого часу змінювалася 

і вдосконалювалася. Але, на жаль, на сучасному етапі розвитку механізм 

регулювання має велику кількість недоліків та проблем, які необхідно вирішити 

та усунути. Саме тому обрана тема дослідження є актуальною. 
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Відповідні зміни до закону «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» були прийняті Верховною Радою (законопроект №4646-д) 5 

жовтня 2017 року. 

«Документ спрямований на зближення українського національного 

законодавства до законодавства ЄС, включаючи правила ведення бухобліку і 

складання фінансової звітності. Ці зобов’язання є наслідком Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС, яке вступило в силу з 1 вересня 2017 року» 

[https://ukr.segodnya.ua/economics/business/dlya-biznesa-v-ukraine-vvodyatsya-

novye-trebovaniya-po-buhgalterii-1062468.html]. 

Законопроект №4646-д встановлює нові правила складання, подання та 

оприлюднення фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності. Як 

сказала адвокат Вікторія Ковальчук «Також встановлюється новий порядок 

визнання та оцінки деяких видів активів і зобов’язань, доходів і витрат. Тому 

ми отримаємо велику відкритість фінансової інформації певного кола 

підприємств» [https://ukr.segodnya.ua/economics/business/dlya-biznesa-v-ukraine-

vvodyatsya-novye-trebovaniya-po-buhgalterii-1062468.html]. Фактично буде 

розширено перелік підприємств, які зобов’язані публічно розкривати свою 

фінансову звітність. 

Розвиток сучасних економічних відносин вимагає отримання достовірної 

інформації про діяльність суб’єктів господарювання, що зумовлює потребу у 

веденні бухгалтерського обліку на підприємствах України. Це означає, що 

кожен господарюючий суб’єкт зобов’язаний вести облік безперервно від 

створення до ліквідації, з метою реєстрації всіх фактів господарського життя. 

Передумою розвитку сучасного бухгалтерського обліку є розвиток українських 

бухгалтерів за європейськими стандартами. Упровадження в Україні між народ-

них стандартів бухгалтерського обліку дає змогу отримати сприятливе еконо-

мічне середовище насамперед для інвесторів, менеджерів, керівників компаній. 
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The functioning of the pension system is accompanied by a great number of 

various types of risks. In order to assess the degree of potential risk objectively and 

take measures to reduce or eliminate it, a clear analysis of potential hazards and the 

factors that influence them should be made. 

All potential risks of NPF can be divided into two groups: exogenous and 

endogenous ones. In our opinion, the group of exogenous risks should include the 

following ones: political, legal, financial, demographic and social. 

Political risks are related to the political situation in the state. The complexity 

of the situation is that, these risks are difficult to predict and take into account when 

creating an investment strategy for NPFs, because they are the most serious and 

global ones. Legal risks are risks of changes in the current legislation, its 

imperfections, the existence of contradictions, the absence of legislative regulation, 

etc. [1, p.341]. The existence of these risks leads to the functioning of the NPF in 

conditions of uncertainty, the destruction of the established legal norms of activity 

and unscheduled financial expenses. Economic risks play a major role in shaping the 
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development strategy of the NPF. These are the risks of reduction of the value of the 

fund assets as a result of unfavourable market conditions or changes in the issuer's 

situation, they are inherent in the macroeconomic nature. 

Demographic risks impact the activity of the NPF negatively and lead to 

reduction in the amount of insurance premiums due to decrease in the number of 

able-bodied population, as well as serious obstacles to the development of a life-long 

pension insurance system. 

Considering a group of social risks, it should be noted that this kind of threats 

interacts closely with a group of political risks, because the standard of living of the 

population, the state of unemployment in the country, the system of social protection 

is depend on the political situation in the state. 

All endogenous risks can be divided into three groups: asset management risks, 

liabilities management risks and organizational and managerial risks. Actuarial risks 

represent risks of misestimating and formation of obligations of the fund (risks of 

actuarial liabilities), as well as risks that the assets of the fund in the future will be 

less than the estimated values (actuarial risks) [2, p.112]. 

Activities of non-state pension funds are impossible without influencing on it 

various risks that have both internal and external nature. A specific feature of these 

financial institutions is the long-term nature of their relationship with depositors, 

which involves perspective planning in conditions of uncertainty. Under the risk of 

non-state pension insurance, it is necessary to understand the probability of a 

complete absence or insufficient increase of pension savings during the insurance 

period. 

In assessing actuarial risks, the fact that the existence of various types of 

pension programs involves the probability of occurrence of certain special risks is 

worth being taken. For example, life-annuity systems for retirement insurance 

systems have a risk of survival as well as the risk of a prognosis of yield. Risks arise 

also at various pension schemes with indexation of pensions. If the value of 

indexation is pre-set in percentage terms, then such a scheme will be less stable than 
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the scheme in which indexation will be made taking into account the income accrued 

to retirement accounts [3]. 

The risk of actuarial liabilities is the risk of incorrect assessment of the fund's 

pension obligations and, accordingly, the risk of erroneous formation of the structure 

and size of pension reserves. In our opinion, a variant of this group of risks is the risk 

of exceeding the real number of pension payments above its average estimate. 

The third group of endogenous risks affecting the activity of NPFs is 

organizational and managerial. This group of risks affects the change in end result as 

a result of unprofessional actions of the management and fund staff on asset 

management. This may include the inadequate implementation of investment 

projects, imperfect corporate governance, the presence of drawbacks in the 

organization of marketing activities of the fund, etc. The main reason for 

organizational and managerial risks is the lack of professional skills and practical 

experience among NPF employees. The importance of managerial risks is evident for 

domestic NPFs, because their effective management is related to direct access to the 

financial market and market capitalization of funds. Organizational and managerial 

risks influence the change in the final result as a result of nonprofessional actions of 

management and personnel of the fund concerning asset management. This may 

include the inadequate implementation of investment projects, imperfect corporate 

governance, the presence of downsides in the organization of marketing activities of 

the fund, etc. 

The identification of exogenous and endogenous risks inherent in the system of 

non-state pension insurance will ensure the introduction of a methodological basis for 

timely identification of the problems and disadvantages of the current pension system 

and will prevent their influence. 
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