
 
 

Збірник наукових матеріалів 

ХХІV Міжнародної науково-практичної 

інтернет – конференції  

el-conf.com.ua 

 

 

 

«НОВИНИ НАУКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

23 листопада 2018 року 

Частина 3 

 

 

 

м. Вінниця 



Новини науки ХХІ століття, ХХIV Міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 листопада 2018 року. – Ч.3, с. 78. 

 

 

 

 

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХІV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Новини науки ХХІ 

століття», 23 листопада 2018 року, які оприлюднені на інтернет-сторінці el-

conf.com.ua 

 

 

 

Адреса оргкомітету: 

2018, Україна, м. Вінниця, а/с 5088 

e-mail: el-conf@ukr.net 

 

 

 

Оргкомітет інтернет-конференції не завжди поділяє думку учасників. У 

збірнику максимально точно збережена орфографія і пунктуація, які були 

запропоновані учасниками. Повну відповідальність за достовірну інформацію 

несуть учасники, їх наукові керівники та рецензенти. 

 

 

 

Всі права захищені. При будь-якому використанні матеріалів конференції 

посилання на джерела є обов’язковим. 

  

mailto:el-conf@ukr.net


 
 

ЗМІСТ 

 

Економічні науки 

Поліщук О.А. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ 

ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ....................................  4 

Поліщук О.А. НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ТОРГІВЛІ ...............................................................................................................................  6 

Пшенична І.І. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ ТНК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ .................  9 

Реут Х.О., Федушко С.С.  ДИНАМІКА І ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ 

БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ......................................................................  14 

Савчин І.З., Царева О.С., Ігнатьєва Ю.С. ЩОДО ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА 

ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

РЕГІОНІВ ..............................................................................................................................  17 

Самсонов В. ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В 

УКРАЇНІ ................................................................................................................................  20 

Сверенюк О.В. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ .........................  23 

Сичова О.С., Астахова Н.І. СУЧАСНИЙ СТАН ДОБРОВІЛЬНОГО 

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ...................................................................  30 

Соболь О. М.,  Пелих Н.Л., Корбіч Н. М. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

СОБІВАРТОСТІ УТРИМАННЯ КОНЕЙ В АМАТОРСЬКОМУ КОНЯРСТВІ ............  35 

Стащенко В.В. АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТУРИЗМ ........................................................................  39 

Стрюк Оксана, керівник Нехай В.В.  БЕНЧМАРКІНГ В ОЦІНЮВАННІ 

РИНКОВИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГУ ....   43 

Ступак І.І., науковий керівник Богацька Н.М. КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ .......................................  50 

Ступак І.І., науковий керівник Менчинська О.М. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ 

РОБОЧОЇ СИЛИ: ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ..........................................  53 

Тітаренко М.А. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

РИНКУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ ......................................................................................   56 

Токар К.С. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФОРМУВАННЯ В АГРАРНІЙ 

СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ......................................................................................................  59 

Цвігун Інна ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОГРАФІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ...............................................................................................................................................  64 

Черненко Л.О. РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У 

ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ ................................................................................  68 

Юркевич Л.П. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ ...........................  73 



4 
 

УДК 658 Економічні науки  

ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ  

 НА РІВЕНЬ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Поліщук О.А. 

викладач  

Економічного коледжу ДДТУ 

м. Кам’янське, Україна 

Торговельним підприємствам для здійснення ефективної діяльності на 

ринку потрібне відповідне забезпечення товарами в певній кількості та 

асортименті. Вважається, що рівень товарних запасів є критерієм якості 

менеджменту підприємства: чим вищим є рівень запасів, тим нижчою 

вважається якість менеджменту. Як надмірний обсяг товарних запасів, так і їх 

нестача можуть призвести до негативних наслідків – надмірні запаси вимагають 

додаткових витрат на складське обслуговування, а нестача призводить до 

перебоїв в реалізації товарів, порушує стійкість асортименту, ритмічність 

роботи торговельного підприємства. 

До обґрунтування управлінських рішень в процесі формування запасів 

товарів на підприємствах торгівлі потрібно ставитись виважено, визначаючи 

основні тенденції і закономірності їх руху, виявляючи фактори, що 

обумовлюють розмір, склад і швидкість обертання товарних запасів.  

Динаміка товарної забезпеченості торговельних підприємств знаходиться 

під впливом низки факторів, які можна поділити на зовнішні і внутрішні. 

До найважливіших зовнішніх факторів, що спричиняють збільшення 

розміру товарних запасів можна віднести : 

 - сезонність виробництва деяких товарів [1, c.177]; 

- стан конкуренції на ринку товарних ресурсів [2, c.184]; 

- нестабільність попиту на окремі види товарів[1, c.177]; 

- рівень цін та інфляції[1, c.178]. 

До факторів зовнішнього впливу, які дозволяють мінімізувати розмір 

товарних запасів відносяться: 
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- дбросовісність постачальників щодо виконання постачання товарних 

ресурсів, стан дисципліни постачань [3]; 

- підвищення рівня конкуренції на ринку товаровиробників [1, c.177]; 

- зростання доходів населення [1, c.177]; 

- правильність визначення потреб сегменту споживачів, з яким працює 

торговельне підприємство. 

До факторів зовнішнього впливу можна також віднести співвідношення 

між попитом та пропозицією товарів на ринку. Коли попит населення на окремі 

товари перевищує його пропозицію, товарооборот здійснюється з найменшими 

запасами. За умови збільшення пропозиції товарів, насиченості ринку товарами 

відбувається уповільнення швидкості обертання товарів. 

До основних внутрішніх факторів, що мають вплив на розмір, склад і 

швидкість обертання товарних запасів відносять такі: 

- організація комерційної роботи: оптимальність вибору каналів 

постачання; стимулювання продажів; здійснення контролю за надходженням, 

реалізацією і залишками товару[1, c.179]; 

- місцезнаходження торгового підприємства: чим вигіднішим є 

місцезнаходження торгового підприємства, тим вища швидкість обертання 

товарних запасів, і є можливість зменшення потреби в їх створенні [2, c.184]; 

- спеціалізація підприємства та структура товарообороту: збільшення в 

роздрібному товарообороті частки непродовольчих товарів складного 

асортименту за інших умов спричиняє зростання розміру товарних запасів. А 

збільшення питомої ваги продовольчих товарів, зокрема товарів стійкого 

попиту, є фактором зниження товарних запасів [3]; 

- організація та частота завозу товарів: наявність прямих довгострокових 

зв’язків дозволяє збільшити частоту завозу товарів, чим мінімізується обсяг 

товарних запасів [1, c.178]; 

- стан матеріально-технічної бази торговельного підприємства: 

відсутність чи нестача торговельного обладнання, складських і торговельних 

площ обмежує розмір товарних запасів. Великі підприємтва роздрібної торгівлі 
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мають можливість зберігати товарні запаси безпосередньо в торговому залі, 

отпимізувати їх обсяги за рахунок використання інноваційних технологій, 

принципыв мерчандайзингу [1, c.179]; 

- фінансове становище підприємства торгівлі - чим потужнішим і 

фінансово стійкішим є підприємство, тим ширші його можливості щодо 

формування товарних запасів [1, c.179]. 

Таким чином, обґрунтовуючи управлінські рішення щодо формування 

необхідного розміру товарних запасів торговельного підприємства, потрібно 

зважати на вищезазначені зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на 

обсяг, склад і швидкість обертання товарних запасів.  

Література: 

1. Н.О. Власова, В.А.Гросул, Н.С. Краснокутская, О.А. Круглова, М.В. 

Чорна, О.М. Филипенко. Економіка торгівлі: Навч. пос. – Х. : Світ Книг, 2015. – 

473 с. 

2. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємтва. Підручник 

для вузів. (Під ред. пролф. Н.М.Ушакової) – К. «Хрещатик», 1999. – 800 с.  

3.https://pidruchniki.com/12120124/ekonomika/faktori_viznachayut_rozmir_s

hvidkist_oborotu_tovarnih_zapasiv 
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УДК 331 Економічні науки 

НЕМАТЕРІАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 

Поліщук О.А. 

викладач  

Економічного коледжу ДДТУ 

м. Кам’янське, Україна 

Сучасна система управління персоналом базується на тому, що люди є 

найважливішим економічним ресурсом підприємства, джерелом його 

прибутків, конкурентоспроможності та процвітання. Тому мотивація праці на 
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підприємствах торгівлі є однією з головних функцій управління.  

На більшості підприємств торгівлі не приділяють достатньої уваги 

мотивації праці, воліючи застосовувати стандартні схеми матеріального 

стимулювання, що зводяться до розробки положень про оплату та преміювання, 

а також систему штрафів і стягнень. Однак без урахування специфіки 

підприємства та індивідуальних психологічних особливостей працівників, такі 

процедури не можуть в достатній мірі мотивувати торговий персонал на 

ефективну роботу і знизити плинність кадрів.  

Наразі мотивація персоналу торговельних підприємств являє собою 

тільки диференційовану систему оплати праці – чим більшим є індивідуальний 

внесок робітника в загальну працю, тим більшу заробітну плату він отримує. 

При цьому дуже важливою залишається прозорість, а не формальність 

процедури оцінки праці.  

Під час пошуку роботи кваліфіковані фахівці в усіх сферах, у тому числі 

у торгівлі, керуються не тільки величиною заробітної плати, наявністю 

матеріальних заохочень, соціального пакету. Їх приваблюють підприємства, в 

яких можна реалізувати свої так звані емоційні потреби, а саме: отримати 

повагу, певний статус, визнання.  

Продуктивність працівника залежить не лише від його кваліфікації, 

навичків і досвіду роботи, він працює добре тоді, коли хоче цього. І завдання 

мотивації полягає у тому, щоб працівник відносився до своєї роботи сумлінно і 

творчо, саме тому важливими тут є не тільки матеріаліні стимули. Важливою є 

атмосфера, що склалася на роботі, роль працівника у колективі. Спеціалістам 

кадрової служби потрібно усвідомлювати, що емоційний дискомфорт 

обов’язково призводить до зниження продуктивності праці та плинності кадрів.  

Таким чином в сфері торгівлі серед основних нематеріальних мотивів до 

ефективної праці належать наступні: 

хороший колектив, доброзичлива атмосфера і взаємопідтримка [1, с. 293]; 

самоствердження – бажання довести собі та іншим, що ти на щось здатен, 

притаманне більшості людей [1, с. 293]; 



8 
 

можливість розвитку і навчання [2]; 

планування кар’єри [2];  

визнання й підтримка з боку менеджерів [3]. 

Нематеріальне стимулювання праці повинне бути спрямоване на 

підвищення лояльності працівників до підприємства. З огляду на це варто 

також запропонувати такі методи нематеріальної мотивації торговельного 

персоналу як систематичний аналіз успішно досягнутих працівниками цілей; 

увага безпосереднього керівництва до думки працівників; створення атмосфери 

відкритого суперництва з регулярним підведенням підсумків змагання; 

наділення працівників владними повноваженнями при проведенні 

невиробничих заходів [2].  

Під час здійснення стимулювання необхідно ретельно вивчити кожного 

співробітника, щоб визначити, які чинники будуть його мотивувати. Не можна 

застосовувати загальну концепцію для усіх працівників. Тому головне правило 

ефективного стимулювання та мотивації - індивідуальний підхід до кожного 

співробітника, оскільки тільки так можна добитися максимальних результатів. 

Література: 

1. Ю.В. Карпенко. Особливості мотивації працівників торгівлі у сучасних 

умовах. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – № 3 

(59). – 2013. 

2. www.kerivnyk.info/2012/05/korytko.html 

3. http://www.management.com.ua/tend/tend868.html 

 

http://www.kerivnyk.info/2012/05/korytko.html
http://www.management.com.ua/tend/tend868.html
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  Економічні науки 

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИХ ТНК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Пшенична І.І. 

здобувач вищої освіти 

науковий керівник: Богацька Н.М. 

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

м. Вінниця, Україна 

Інтенсифікація процесів транснаціоналізації є однією з головних 

характеристик сучасного етапу розвитку світового господарства. Саме тому 

аналіз діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК), зокрема пов’язаної з 

процесами прямих іноземних інвестицій, має важливе наукове значення. 

Проблематика діяльності ТНК досліджується в роботах багатьох як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 

Згідно зі щорічною доповіддю про світові інвестиції, підготовленою 

UNCTAD, яка традиційно вивчає діяльність ТНК, у світі налічується 78 тис. 

транснаціональних корпорацій з 777 тис. зарубіжних підрозділів.  

В середині 90-тих рр. функціонувало 40 тис. таких корпорацій, які 

контролювали за межами своїх країн до 250 тис. дочірніх компаній. У 

результаті перенесення частини виробничого процесу за кордон ТНК мають 

можливість використовувати конкурентні переваги та ресурсну базу багатьох 

країн. Держава-реципієнт отримує фінансові вливання через прямі іноземні 

інвестиції, спостерігається прискорення залучення новітніх технологічних 

досягнень, управлінського досвіду, державний бюджет отримує доходи через 

стягнення податків із господарюючих суб'єктів. Проте можуть виникати й 

труднощі на шляху ефективного розвитку компаній. Зокрема, представники 

приймаючої сторони можуть бути недопущеними до участі в проведенні 

дослідних робіт, можливе встановлення жорсткого тотального контролю зі 

сторони ТНК над усіма сторонами діяльності структурної одиниці компанії, яка 

діє на національному ринку. Також ТНК можуть монопольно диктувати ціни, 
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які утискають інтереси приймаючих країн. 

ТНК входять у сфери, які традиційно вважалися прерогативою державних 

інтересів. З огляду на розмах їхньої діяльності та розбіжність інтересів країни 

базування ТНК з інтересами країни-приймача, вони здатні протидіяти реалізації 

економічної політики країн, в яких вони здійснюють свою діяльність, 

дезорганізовувати зовнішньоекономічну сферу країни-партнера. 

Транснаціональними корпораціями контролюється половина світового 

промислового виробництва, майже дві третини торгівлі, приблизно 80% 

патентів і ліцензій на нову техніку. Під їхнім наглядом знаходиться 90% 

світового ринку пшениці, кукурудзи, кави, лісоматеріалів, залізної руди, 85% 

ринку міді та бокситів, 80% чаю та олова, 75% бананів, натурального каучуку і 

сирої нафти. Вони перетворились у головний елемент тієї з'єднувальної 

тканини (основи), з якої формується глобальна економіка. 

Розгалуженою є галузева структура ТНК: 60% компаній зайняті у сфері 

виробництва, 37 – послуг і 3% у добувній промисловості і сільському 

господарстві. Останнім часом встановились чіткі тенденції до збільшення 

інвестицій у сферу послуг та скорочення їх у виробництві. 

 Внутрішня цілісність транснаціонального виробництва забезпечується 

значною мірою за рахунок внутрішньовиробничої кооперації. Сучасний етап 

розвитку промисловості характеризується все глибшою спеціалізацією 

більшості частин транснаціональної виробничої системи в результаті прогресу 

в засобах комунікацій, лібералізацією міжнародної торгівлі та зняття бар'єрів 

для переміщення капіталу. 

Внутрішньонаціональні та міжнародні кооперовані поставки досягають 

50–60% вартості продукції багатьох галузей промисловості індустріальних 

країн. Понад 30% товарообігу між цими державами припадає на взаємні 

поставки в порядку кооперації. 

В своєму розвитку ТНК багатьох розвинутих країн пройшли довгий 

еволюційний шлях. Наприклад, в США ТНК утворилися ще в першій половині 

ХХ століття. Природно, що корпорація кожної країни перед тим, як стати 
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транснаціональною, досить довгий період часу повинна розвиватися всередині 

країни. Тільки завершивши певний цикл розвитку, корпорація приходить до 

необхідності розширити свою діяльність і винести частину виробничого 

процесу за кордон. Тому кожна сучасна ТНК виросла з компанії, яка початково 

діяла виключно на внутрішньому ринку, а потім зайнялася міжнародним 

бізнесом і лише після цього стала дійсно транснаціональною. 

Прикладом зростаючої ролі ТНК є злиття автомобільних корпорацій 

«Крайслер» (США), «Даймлер-Бенц» (Німеччина) і «Міцубісі Моторз» 

(Японія). У 1999 р. злилися провідні американські нафтові корпорації «Екссон» 

і «Мобіл», «Форд» за 6,5 млрд. дол. США придбав у шведського концерну 

«Вольво» підприємства з виробництва легкових автомобілів, а у японської 

корпорації «Ніссан» – 33,4% пакета акцій підприємства з виробництва 

автомобілів [1]. 

За розрахунками експертів, зосередження автомобільних потужностей 

світових гігантів в Азії призвело до того, що потреби внутрішніх ринків Азії в 

автомобілях на 9 млн. штук менші, ніж виробничий потенціал. Цим і 

пояснюється відкриття спільних підприємств DAEWOO з місцевими 

автомобільними компаніями в Україні (АвтоЗАЗ-DAEWOO), Узбекистані (Uz-

DAEWOOMotorCo), В'єтнамі (Vidamco), Бельгії (Еuro-DAEWOO), Китаї 

(Automotive Components Plan), Індії (DCM DAEWOO), Ірані (Passanger Car 

Plant) тощо. 

В окремих галузях економіки, зокрема в обробній промисловості, 

стратегія ТНК базується на якісно новій, глобальній комбінації матеріальних, 

фінансових і людських ресурсів та має на меті підвищення продуктивності 

праці й росту ефективності виробництва. За оцінками експертів, частка 

обробної промисловості у 2025 році не перевищуватиме 10 % світового ВВП, 

але за рахунок росту продуктивності праці й ефективності виробництва світова 

потреба в її продукції буде задоволена повністю.  

Аналіз діяльності 100 найбільших за розмірами зарубіжних капітало-

вкладень ТНК світу та їх впливу на динаміку економічного зростання свідчить, 
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що вони всі (за винятком 5 ТНК) розташовані у промислово-розвинених 

країнах. При цьому на їхню частку припадає 15 % зарубіжних активів, 22 % 

зарубіжних продаж і 19 % зайнятих у зарубіжних філіях працівників. 

З погляду країни походження, найбільшу групу становлять американські 

ТНК: їх налічується 27 і 100 найбільших. На їхню частку припадає 32,4 % 

сукупних зарубіжних активів, 26 % зарубіжних продаж і 25,6 % зайнятих 

робочих місць. 17 місць із 100 найбільших ТНК світу займають японські ТНК із 

сукупними зарубіжними активами, які становлять 15,7 %, при цьому обсяг 

їхнього зарубіжного продажу – 22,8 %, а чисельність зайнятих у зарубіжних 

філіях – 51,4 % від відповідних показників 100 ТНК. 

Європейським ТНК належить 45 місць у цьому списку. В тому числі 

Франція представлена 13 ТНК, Німеччина і Великобританія – 11 ТНК. Сукупні 

активи європейських ТНК становлять 40,1 %, обсяг зарубіжного продажу – 41,8 

%, а чисельність зайнятих у зарубіжних філіях – 51, 4 % від відповідних 

показників 100 ТНК [2, с.54]. 

На українському ринку успішно діють такі ТНК, як "Nestle", "Proctor& 

Gamble", "Johnson&Johnson", "Coca-Cola", "McDonalds". 

Злиття та поглинання є головними рушійними силами в процесі 

розширення інвестиційної діяльності транснаціональних компаній. Українські 

компанії були активними гравцями не лише локального ринку M&A, а й 

зарубіжного. Сьогодні Україна не є такою інвестиційно привабливою, як інші 

країни Східної Європи, але для залучення інвестицій має досить високі шанси. 

Як свідчать результати дослідження, в країну вкладають кошти як країни ЄС, 

так і інші країни світу. Можна стверджувати, що сьогодні Україна робить кроки 

до збільшення інвестицій у ті галузі, які мають найбільший потенціал [3]. 

Початковим етапом створення транснаціональних корпорацій є 

формування потужних фінансово-промислових груп. 

Нині в Україні серед десяти основних бізнес-груп наймогутнішими 

промисловими групами є корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» («ІСД»), 

«Інтерпайп», ЗАТ «СКМ»[4, с.37]. 
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Україні ж потрібно визначити межу безпеки присутності ТНК у тій чи 

іншій галузі економіки, розробити політику узгодженості національних 

інтересів з глобальними інтересами корпорацій, виробити шляхи мінімізації 

економічної й технологічної залежності окремих вітчизняних компаній у 

структурі ТНК. Важливим є оптимізація структури економіки, створення 

механізму антидискримінації національних ТНК на зовнішніх ринках, 

наближення національного законодавства до міжнародних стандартів. 
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УДК 332.1  Економічні науки 

ДИНАМІКА І ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ СІЛЬСЬКОГО 

НАСЕЛЕННЯ 

Реут Х.О., 

студентка спеціальності  

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

Федушко С.С., 

доцент кафедри 

соціальних комунікацій та інформаційної діяльності 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

Збільшення чисельності робочих місць в усіх галузях національної 

економіки є одним із основних завдань держави. На сьогодні ринок праці в 

сільській місцевості є одним із найпроблемніших. Виникає потреба розв’язання 

цієї проблеми, адже мешканці сіл становлять значну частку всього населення 

країни і їх реалізація робочої сили, може вкрай покращити економічний та 

соціальний стани України, тому проблема сільського безробіття в сучасних 

умовах є дуже актуальною. 

Занепад села пояснюється значним виїздом молоді у міста та закордон, в 

пошуках заробітку і, як правило, вже їхнім не поверненням назад. Таким чином 

відбувається значне перевищення смертності над народжуваністю, скорочення 

чисельності сільського населення. 

Щоб уявити ситуацію, яка склалася на ринку праці доцільно 

проаналізувати статистичні дані Міжнародної організації праці (МОП) щодо 

рівня безробіття населення за перший квартал 2018 р. (рисунок 1). МОП 

постановила: що у першому кварталі 2018 р. усе безробітне населення у віці 15-

70 років становило 1712,8 тис. ос., де безробітне міське населення і безробітне 
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сільське населення становило відповідно 1116,2 тис. ос., і 596,6 тис. ос. 

Зрозуміло, що безробітне сільське населення становить більше половини 

безробітних міських жителів. Як видно з рисунку 1, частка безробітного 

сільського населення у структурі усіх безробітних становить 35% [1]. 

 

Рис. 1. Структура безробітного населення в Україні за І-ий кв. 2018 р. [1] 

 

Як показує досвід, безробіття має тенденцію по-різному проявлятися за 

віковими групами сільського населення (табл. 1). 

Таблиця 1 

Рівень безробіття сільського населення за віковими групами у 

першому кварталі 2018 р. 

Безробітне населення сільської 

місцевості 

Перший квартал 2018 р. 

тис. осіб 

Усе безробітне населення сільської 

місцевості 596,6 

у тому числі за віковими групами 

15-24 роки 88,4 

25-29 років 108,7 

30-34 роки 70,4 

35-39 років 71,4 

40-49 років 146,9 

50-59 років 110,8 

60-70 років - 

працездатного віку  596,6 

старше працездатного віку  - 

 Найвищий рівень безробіття сільського населення простежується 

серед молоді віком 15-29 років. Молоді люди цієї вікової категорії наполегливо 
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шукають роботу, будучи безробітними, і пізніше її знаходять, але, на жаль, за 

межами села, шляхом міграції. Варто наголосити, що ця найбільш безробітна 

група селян становить великий відсоток від усього сільського населення. 

Найнижчий рівень безробіття зафіксовано в групі віком 30-34 роки, що 

пояснюється тим, що це найбільш працездатна група, і залишились із неї у селі 

лише ті, хто має добру роботу або надію на її отримання. 

Безробіття на селі спричинене, тим, що більшість заводів і підприємств 

зосереджуються у великих містах. Сільські мешканці в даному випадку або 

виїжджають зі села або ж вирішують зайнятись трудомістким і низько 

ефективним особистим селянським господарством. Це не може бути абсолютно 

позитивним явищем і тим більше не може мати далекого майбутнього. 

В Україні, в тому числі в сільській місцевості, на даний момент, є багато 

закинутих ще радянських промислових підприємств та заводів, які пустують і 

використовуються хіба, що у якості притулку для безпритульних. Якщо їх 

відновити і модернізувати, відкривши виробництво будь-чого можна неабияк 

зменшити безробіття навколишніх сіл. 

На веб-порталі «Фонд державного майна» можна дізнатись інформацію 

про занедбані підприємства [2]. Дуже багато об'єктів очікують на приватизацію, 

але якщо б держава не чекала на когось, а сама відбудовувала занедбані 

споруди, то шанс зменшити безробіття у селі, і загалом в країні, був би набагато 

вищим. Під мою увагу потрапив об'єкт незавершеного будівництва – 

гуртожиток готельного типу на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць в 

с.м.т Магерів Львівської області. Будівництво даної споруди завершено на 33%. 

Подумати тільки, скільки людей отримало би там роботу, якщо б будівництво 

даної споруди відновили. 

Отже, проблема безробіття сільського населення та його економічної 

зайнятості є глобальним економічним, соціальним і культурним викликом 

сьогодення, що потребує комплексного вирішення. Дієвими заходами щодо 

сприяння зайнятості сільського населення та подолання безробіття в сільській 

місцевості поряд із традиційними діями державних та місцевих органів влади є 
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сприяння розбудові нових і модернізації занедбаних підприємств, що 

виступатиме економічною основою вирішення усіх соціальних проблем, адже 

поштовхом до прогресивного розвитку держави є залучення в дію всієї робочої 

сили країни. 
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ЩОДО ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛІТИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 

Савчин І. З. 

доцент Інституту економіки та менеджменту 

Івано-Франківський національний технічний  

університет нафти і газу 

Царева О. С. 

асистент Інституту інформаційних технологій 

Івано-Франківський національний технічний університет 

нафти і газу 

Ігнатьєва Ю. С. 

студентка Інституту економіки та менеджменту 

Івано-Франківський технічний університет нафти і газу 

Сьогодні все більшої актуальності набувають питання формування 

політики економічного розвитку регіонів. Така політика повинна бути 

продуманою, структурованою і економічно ефективною. Зокрема, під 
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економічною ефективністю політики економічного розвитку регіонів мається 

на увазі її спрямованість на підтримку просторової дифузії інновацій і 

зниження їхньої вартості. Результатом політики економічного розвитку регіонів 

мають бути вищі темпи економічного зростання і зменшення відмінностей 

регіонів за показниками доходу і розташування суб’єктів господарювання. 

Незважаючи на повноту досліджень ефективності регіональної політики, 

невирішеними на сьогодні залишаються питання, що стосуються ключових 

умов підвищення ефективності регіональної політики, а також ідентифікації та 

систематизації інструментів, що сприятимуть такому підвищенню 

ефективності. 

Вибір найбільш ефективної моделі політики економічного розвитку 

регіонів є однією з найбільших проблем для суб’єктів, які визначають політику 

на національному рівні [1]. На даний час використовується поєднання 

вищевказаних типів регіональної політики, що називається «концепція центру», 

яка передбачає підтримку обох типів регіонів (і розвинених регіонів, і регіонів-

аутсайдерів). У межах першого підходу (ліберального) фінансові ресурси 

спрямовуються на умовах конкуренції, а в межах другого (соціального) – 

використовується критерій допомоги (підтримки). Така регіональна політика 

відповідає постулату Д. Бегга [2], у якому стверджується, що «регіональна 

політика є узгодженням завдань сукупної конкурентоспроможності економіки 

за умови стимуляції розвитку цільових регіонів, що часто представлена 

вибором «капітал – ефективність».  

Досліджуючи якість та ефективність регіональної політики, що 

реалізується в Україні, доцільно зосереджувати увагу на двох основних 

чинниках, які впливають на її формування та здійснення.  

Першим чинником є залежність від регіональної політики Європейського 

союзу (ЄС). Зважаючи на наміри України у найближчому майбутньому 

інтегруватися в ЄС, від регіональної політики ЄС залежить сутність і основні 

напрямки української регіональної політики зокрема. Адже на практиці 

пріоритети і напрями регіональної політики так чи інакше визначаються 
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європейською бюрократією. З одного боку, це вимагає від національних 

управлінців приймати рішення відповідно до визначених цілей. З іншого – дає 

змогу враховувати соціально-економічні чинники, які формують специфіку 

регіонів, під час формування індивідуальних стратегій і програм їхнього 

розвитку.  

Другим чинником є реальні проблеми економічного розвитку регіонів, які 

повинні бути вирішені за допомогою інструментів політики економічного 

розвитку регіонів. Зокрема, до таких проблем розвитку регіонів належать: 

низький рівень придатності основних засобів, неефективна структура 

зайнятості, низький рівень технічного прогресу, недостатній розвиток 

людського капіталу, слабкість агломерацій (регіонів).  

До причин слабкості регіонів, вважаємо, можна зарахувати такі:  

а) деградація в деяких регіонах промислового або житлового будівництва; 

 б) труднощі реалізації інвестиційного процесу і освоєння земель; 

 в) спонтанний і суб’єктивний спосіб розвитку міських регіонів органами 

державної влади як у сфері оновлення основних засобів, так і оснащення 

технічної інфраструктури (доріг, охорони навколишнього середовища та 

телекомунікацій); 

 г) низький рівень доступу до базової соціальної інфраструктури (освіта, 

охорона здоров’я) і культурних об’єктів; 

 д) неправильні зв’язки високо розвинутих центрів регіонів із прилеглими 

регіонами не тільки з точки зору транспортної інфраструктури, а й з позицій 

координації співпраці між різними рівнями державної влади. 

Аналізування вищенаведених чинників дає можливість формування 

необхідних умов та вибору інструментів підвищення ефективності політики 

економічного розвитку регіонів України 

Література: 
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Економічні науки  

ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 Самсонов В. 

Магістр з готельно-ресторанної справи, КУК 

Сфера туризму та курортів стає однією з основних галузей, що впиває на 

загальний стан і тенденції світової економіки. 

Оскільки зазначена сфера пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, її 

розвиток сприяє підвищенню рівня зайнятості, диверсифікації національної 

економіки, збереженню і розвитку культурного потенціалу, збереженню 

екологічно безпечного навколишнього природного середовища, а також 

підвищує рівень інноваційності національної економіки, сприяє гармонізації 

відносин між різними країнами і народами. Крім того, туризм є одним із засобів 

реалізації зовнішньої політики держави. 

Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для належного 

розвитку економіки за рахунок туризму, проте суттєво відстає від провідних 

держав світу за рівнем розвитку туристичної інфраструктури та якості 

туристичних послуг. 

Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в Україні особливо 

найважливіші и актуальний, оскільки саме завдяки цій галузі країна може 

вирости в економічно-соціальну ситуацію країни. 

Метою сучасного стону готельно-ресторанного бізнесу в країні та 

виявлення перспектив щодо ефективного розвитку. Встановлено, що дана 
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галузь економічної діяльності є технічно-матеріальною базою, основою для 

освоєння туристично рекреаційного потенціалу та розвитку туризму в країні. 

Для забезпечення сталого розвитку туристичної сфери необхідно підвищення 

якості готельної пропозиції, що відповідає стандартом. Для ефективного 

розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні необхідні розробка програми 

розвитку готельного и туристичного бізнесу, розробка та рекреація комплексу 

заходів, що сприяють створенню умов для активізації інвестиційної діяльності, 

виявлення інвестиційних ресурсів, а також сторення передумов та можливостей 

розвитку механізму інвестування господарюючих суб’єктів готельного бізнесу.  

Подальший розвиток готельно-ресторанного бізнесу неможливий без без 

сучасного обладнання і нових ідей. 

Сучасні інновації коштують зовсім не дешево, але власники готелів все 

рівно витрачаються на них, тому що буде тільки так можна забезпечити влсане 

виживання на ринку праці. І однією з поширеною або популярною нині 

розробок є електронне управління готелем. Для готелю під замовлення 

створюється найкраща система для них, до якої підключаються всі 

співробітники. За допомогою різних гаджетів. 

 Отримують всю необхідну інформацію про готель у будь-який час, 

 В режимі on-line бачити наповненість готелю, бачити всі зміни, що в 

них там відбувається, 

 Бронювання номерів для гостей, 

 Отримати доступ до максимального широкого комплексу продажів та 

звітності, 

 Прагнучи запровадити клієнтам ексклюзивний сервіс, багато готелів 

замовляють розробку саме для їхніх гостей систем роботи, які розширюють 

функції готелю. Серед них можна виділити наступні, 

 Система автоматизації роботи працівників відділу продажів. Дозволяє 

управляти цією сферою, планувати зустрічі з партнерами та клієнтами, вести 

календар і розклад роботи менеджерів, а також полегшує виконання різних 

завдань. 
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 Система роботи з клієнтами. Це нові технології в готельному бізнесі, 

які сприяють проведення повного аналізу гостей у готелі й видають повну 

аналітичну політику по кожному типу 

 Система управлінням програми лояльності для клієнтів. Дозволяе 

готелю розробити особливі види заохочень для постійних клієнтів,клубні та 

дисконтні картки, преміальні сертифікати, 

 Готельна індустрія дозволяє використовувати все різноманіття 

комп’ютерних прогресів, починаючи від спеціалізованих програмних продуктів 

управління готельним підприємством до застосування глобальних 

комп’ютерних мереж. На сьогоднішній день у готельній індустрії 

використовується досить багато нових інформаційних технологій, глобальні 

комп’ютерні резервування. Найбільший вплив сучасні інформаційні технології 

мають на просування готельного продукту. 

 Одним із основних напрямків інноваційних технологій у готельному 

бізнесі на наше мою думку, є мультимедійних технологій, зокрема довідників, 

буклетів, каталогів. Сьогодні готелі розміщують електронні до довідники в 

мережі Інтернет. Електронні каталоги готелю дозволяють віртуально 

подорожувати номерами різних категорій, заглянути в ресторан, подивитися 

повну інформацію про готельно-ресторанне підприємство, ознайомитися зі 

спектром послуг,що надається, системою пільг і знижок. Використання 

мультимедійних технологій дає можливість оперативно надавати потенційному 

гостю інформацію про готель і тим самим дозволяє швидко і безпомилково 

вибрати той готельний продукт, якого потребує гість. 

 Необхідність впровадження інновацій у сферу готельно-ресторанного 

бізнесу стимулює конкурента боротися за місцем під сонцем, в цілий ряд вимог 

ринку. Важливість їх використання також обумовлюється мінливими вимогами 

нашого споживача. Впровадження та дифузія інновації стає потрібним всім, на 

всіх етапах. 

 Сучасний розвиток спрямований на створення якості, залучення якомога 

більше кількості гостей. 
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Ефективне управління інвестиційною привабливістю підприємства 

значною мірою залежить від наявності чи відсутності інформації, необхідної 
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для управління. Торговельні підприємства часто зіштовхуються з низкою 

проблем у сфері управління інвестиційними проектами, пов’язаних, зокрема, з 

недостатньо розвиненим та інформативним обліково-аналітичним забезпечен-

ням. Це часто призводить до дизфункції інформаційної політики у сфері 

прийняття управлінських рішень в інвестиційних проектах.  

Проблемі інформаційного забезпечення управління інвестиційною 

привабливістю підприємства приділяється значна увага у дослідженнях 

Т.М. Мельника [1,2], О.В. Чернецької [3]. Методи виміру ризику при реалізації 

інвестиційних проектів розглянуті в наукових працях П. Микитюка [4]. 

Проблематиці стратегічного управління інвестиційними проектами приділяє 

увагу Д. Чепурна [5]. 

Потребують удосконалення підходи, які базуються на застосуванні 

автоматизованих інформаційних систем обліку й аналізу для потреб 

стратегічного управління інвестиційними проектами.  

Основне призначення інформаційного забезпечення управління 

інвестиційною привабливістю підприємства полягає у забезпеченні організації і 

представленні інформації, яка відповідала будь-яким вимогам власника та 

потенційних інвесторів. Інформаційна база системи інформаційного 

забезпечення повинна забезпечити правильний вибір первинних відомостей, 

джерел інформації та показників, що формуються в процесі управління 

інвестиційною привабливістю підприємства.  

Удосконалення інформаційної бази пропонується проводити за такими 

основними напрямками: 

- доповнення системи управлінської інформації, що базується на 

існуючих формах фінансової звітності, додатковими інформативними 

показниками, що дозволить комплексно оцінити інвестиційну привабливість на 

основі розрахунку всіх груп часткових та інтегральних показників; 

- коригування показників інформаційної бази, які включені до складу 

основних моделей управління інвестиційною привабливістю підприємств, що 

дозволить підвищити ступінь її достовірності й інформативності. 
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Для цілей управління інвестиційними проектами Т.М. Мельник [1] 

пропонує використовувати балансовану систему показників (ЗСП), як 

інструмент, який враховує специфіку управління інвестиційними проектами та 

може бути використаний як для вимірювання результативності реалізації 

проекту, так і для поточного управління його реалізацією.  

У процесі діяльності вітчизняних торговельних підприємств, які 

реалізують інвестиційні проекти, досить часто постають завдання з пошуку 

компромісного рішення між зміною термінів завершення проекту й дотримання 

відповідного рівня його вартості (пошук компромісу "час–витрати"). У поста-

новці задачі розв’язання проблеми компромісу "час–витрати" Т.М. Мельник [2] 

пропонує використовувати функцію залежності витрат (вартості) проекту від 

термінів його реалізації. Тобто робиться припущення, що всі витрати, які 

формують вартість інвестиційного проекту, поділяються на дві частини: 

витрати, які прямо пропорційно залежать від термінів реалізації проекту, та 

витрати, які обернено пропорційно залежать від термінів реалізації проекту.  

Прийняття стратегічних рішень у сфері управління інвестиційними 

проектами вимагає по-новому поглянути на роль та функції інформаційних 

технологій. Сьогодні пріоритетне завдання виробників програмного 

забезпечення – розробка автоматизованих інформаційних систем, які б 

якнайповніше поєднували виконання типових функцій проектного управління 

та функції обліку й аналізу в проектах. Розробники таких програм повинні 

дотримуватися принципу разового внесення первинних даних при відображенні 

фактів діяльності підприємства, пов’язаних із реалізацією проекту. Як основна 

проблема перед розробниками програмного забезпечення постає розв’язання 

методологічних питань узгодженості модуля управління проектами з типовими 

та іншими нетиповими модулями автоматизованої інформаційної системи.  

Для узгодження операцій проекту із господарськими операціями 

підприємства потрібно брати до уваги, що частина операцій проекту може бути 

інтерпретована в бухгалтерському обліку як господарські операції. Однак 

досить часто частина операцій проекту не відповідає господарським операціям 
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підприємства за принципом "один до одного". Це своєю чергою впливатиме на 

алгоритми визначення відсотка завершеності операції проекту та показників 

освоєного обсягу. Із огляду на це, зв’язок між операціями проекту та 

господарськими операціями підприємства пропонується визначати на момент 

відображення господарської операції в автоматизованій інформаційній системі.  

В основу побудови алгоритму визначення такого зв’язку має бути 

покладена послідовність внесення даних, яка б передбачала ідентифікацію 

операції проекту, виходячи із господарської операції, а не навпаки.  

Для вдосконалення методики аналізу результатів реалізації інвестиційних 

проектів на основі збалансованої системи показників пропонується схема 

каскадування стратегічних цілей в розрізі інвестиційних проектів, яка 

передбачає розгляд інвестиційного проекту не з позиції організаційної одиниці, 

а з позиції аналітичного розрізу формування інформації. Окрім цього, доцільно 

доповнити існуючий перелік ключових показників, які використовуються для 

вимірювання результативності підрозділів підприємства, залучених до роботи в 

інвестиційному проекті  

Одним із важливих завдань аналізу в системі стратегічного управління є 

пошук рішень із оптимізації результатів реалізації інвестиційних проектів. Роз-

в'язання таких аналітичних задач неможливе без застосування прикладних засо-

бів математики і статистики. На нашу думку, ефективною є методика пошуку 

оптимальних результатів реалізації інвестиційних проектів на основі симплекс-

ного методу. Її використання дає змогу оптимально будувати графіки виконан-

ня робіт за інвестиційним проектом, точніше планувати обсяг матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів для потреб інвестиційних проектів, мінімізува-

ти витрати на управління проектами, оперативно управляти змінами в проектах, 

мінімізувати ризики, пов’язані із відхиленням від часових і вартісних 

параметрів реалізації проектів.  

Необхідність розширення інформаційної бази є нагальною потребою, ос-

кільки її обмеження лише рамками даних фінансової звітності та бухгалтерсь-

кого обліку звужує можливості та, головне, результативність, управління інвес-
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тиційною привабливістю підприємства, оскільки залишає поза увагою 

принципово важливі фактори, пов’язані зі специфікою діяльності підприємства, 

станом зовнішнього середовища та інших, які можливо врахувати лише за до-

помогою управлінського обліку фінансових показників. Організаційно-економі-

чна система реалізації проекту має охоплювати спеціальні механізми, що дають 

змогу знизити ризик або зменшити пов’язані з ним несприятливі наслідки.  

Успішна діяльність на ринку залежить від того, чи зуміє перед початком 

реалізації проекту підприємство передбачити і проаналізувати можливі ризики, 

а також знайти оптимальне рішення щодо зниження передбачуваних від їх 

виникнення негативних наслідків [4]. Розрахунками рішень, пов’язаних із 

ризиком, займається один із методів дослідження операцій – теорія статистич-

них рішень, що дає змогу виробляти раціональний порядок дій в умовах 

невизначеності. Відповідно, можливим вбачається використання таких типів 

автоматизованих інформаційних систем, необхідних для функціонування тех-

нічного рівня системи інформаційного забезпечення управління інвестиційною 

привабливістю підприємства [3]: 

І. Автоматизовані інформаційні системи оперативного рівня управління.  

Оперативний рівень управління в організації є найнижчим рівнем, який 

забезпечує вирішення задач, виконання операцій, які багаторазово повторюють-

ся. На оперативному рівні забезпечується швидке реагування на зміну вхідної 

поточної інформації. Крім того, цей рівен характеризується достатньо великими 

обсягами операцій, що виконуються, а також динамікою прийняття управлінсь-

ких рішень. Основні автоматизовані інформаційні системи цього рівня 

управління – це TPS (Transaction Processing Systems). Ця група АІС дозволяє 

оперативно отримувати інформацію щодо ефективності роботи машин, 

устаткування й обліку операцій щодо руху грошових потоків на підприємствах. 

ІІ. Автоматизовані інформаційні системи рівня управління.  

На середньому, функціональному, рівні управління користувачами інфор-

маційних систем є фінансовий директор, комерційний директор, директор 

відділу кадрів, технічний директор. Основна їх задача – тактичне управління 
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підприємством та прийняття рішень у певній сфері діяльності. В цій групі роз-

різняють інформаційні системи для директорів і менеджерів середньої ланки. 

Інформаційні системи для менеджерів середньої ланки використовуються для 

постійного спостереження, контролю, прийняття рішень та адміністрування.  

Автоматизовані інформаційні системи рівня знань забезпечують 

автоматизацію розробки нових видів продукції, створення та підтримку 

електронних архівів, збирання інформації, нових знань з електронних сховищ 

даних і розробку портфеля інвестицій. Основними програмними продуктами 

даного рівня АІС є: CAD, Data Ware-housing, OLAP, Data Mining, Knowledge 

Work Systems (KWS); Automation Systems (OAS). Як приклади відомих 

програмних продуктів із формування і управління корпоративними знаннями 

можна назвати: продукт «Microsoft SharePoint Portal» як засіб управління 

знаннями; систему формування й управління знаннями Excalibur Retrieval Ware 

групи компаній АСК; лінійку продуктів eDOCS компанії Hummingbird. 

Автоматизовані інформаційні системи рівня управління призначені для 

забезпечення контролю, аналізу, управління, прийняття рішень і 

адміністративних дій менеджерів середньої ланки. Основними програмними 

продуктами цього рівня АІС є: Management Information Systems (MIS); Decision 

Support Systems (DSS), «Інфобухгалтер», «1С:Бухгалтерія», «Турбобухгалтер» 

«Галактика», «Інфософт», «ABACUS Financial», «ПАРУС», «AVACO SOFT». 

ІІІ. Автоматизовані інформаційні системи стратегічного рівня управління.  

Інформаційні системи стратегічного рівня являють собою новий тип 

інформаційних систем, призначений для високоефективного інформаційного 

забезпечення керівництва, і забезпечують підтримку прийняття рішень із 

реалізації стратегічних перспективних цілей розвитку організації. Основне їх 

завдання – порівняння змін, що відбуваються у зовнішньому середовищі, з 

існуючим потенціалом підприємства. Основними програмними продуктами 

цього рівня АІСУ є: Executive Support Systems (ESS), SAP, ORACLE, BAAN, 

PeopleSoft, COMFAR Expert, BEST, FIT. 
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З огляду практичного досвіду автоматизовані інформаційні системи 

стратегічного рівня являють собою інструмент допомоги керівникам вищого 

рівня і готують стратегічні дослідження та довготривалі прогнози. 

У сучасних умовах автоматизовані інформаційні системи – один із 

важливих елементів системи управління інвестиційним проектом. Із огляду на 

це, доцільна комплексна автоматизована інформаційна система, яка поєднує 

функції обліку та управління поточною і проектною діяльністю. В основі цієї 

концепції лежить підхід одноразового внесення даних у автоматизовану інфор-

маційну систему з подальшою їх інтерпретацією в підсистемі бухгалтерського 

обліку та підсистемі управління проектами. Такий підхід дає змогу оптимізува-

ти процеси збору та обробки інформації для потреб управління інвестиційними 

проектами й підвищує ефективність використання програмного забезпечення. 
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Одним з першочергових завдань на сучасному етапі розвитку України є 

вирішення проблем реформування системи охорони здоров’я. 

Тяжке економічне становище, високий рівень безробіття, недосконалість 

законодавчої бази, жорстка конкуренція та низький рівень платоспроможності 

населення ускладнює популяризацію добровільного медичного страхування 

(ДМС). 

Багато науковців присвятили свої роботи дослідженню проблем 

медичного страхування, таких як В.М. Пашков, Т. Педченко, В.В. Рудень, О.М. 

Сидорчук, В. Стеценко. Зокрема, проблемам реформування галузі охорони 

здоров’я, присвятили свої дослідження Н.М. Внукова, Е. Ковжарова. Пошуком 

нових джерел фінансування медичного забезпечення в Україні займалися: С. С. 

Осадець, В. В. Рудень, Т. І. Стецюк, Т. А. Федорова та інші, але навіть зараз ця 

сфера залишається малодослідженою. Проблеми на ринку медичного 

страхування потребують подальшого поглибленого вивчення, адже це прямо 

пов'язано з нашим здоров'ям і благополуччям. 

 Метою доповіді є визначення особливостей ринку добровільного 

медичного страхування в Україні, його проблеми та перспективи розвитку. 
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На сьогоднішній день єдине визначення добровільного медичного 

страхування відсутне.  

В. Євсєєнко стверджує, що з економічного погляду добровільне медичне 

страхування – це механізм компенсації громадянам витрат і втрат, пов'язаних із 

настанням хвороби або нещасного випадку. [1,с.142] 

Тобто, медичне страхування це вид страхування особи, який гарантує 

отримання медичної допомоги та компенсацію витрат на медикаменти при 

виникненні проблем зі здоров’ям, які відповідають страховому випадку. 

 Можна виділити основні завдання які вирішує добровільне медичне 

страхування: розвиток медичного обслуговування, забезпечення охорони 

здоров'я, фінансування системи охорони здоров'я. 

Головною особливістю добровільного медичного страхування можна 

зазначити те, що воно є однією з форм особистого страхування та являється 

важливою складовою ринку, що доповнює систему соціального забезпечення 

громадян. Програми добровільного медичного страхування кожен 

страхувальник може вибрати за бажанням, в залежності від його 

платоспроможності. Цей вид страхування базується на принципі страхової 

солідарності, тобто коли застрахована особа отримує медичну допомогу у 

випадках та обсягах, що визначаються страховим договором згідно зі 

сплаченим страховим платежем. 

Перевагами добровільного медичного страхування є зручність, адже 

застрахована особа лише отримує медичну допомогу та не веде ніяких 

розрахунків з лікарями та медичними установами, всім цим вже займається 

страхова компанія. Ще однією перевагою є доступність та повнота задоволення 

потреб громадян в отриманні медичних послуг, в порівнянні з державною 

системою медицини. 

ДМС розділяють на два типи: індивідуальне та корпоративне. 

 Корпоративною формою вважається страхування в якому страхові внески 

сплачуються за рахунок коштів юридичних осіб.  



32 
 

При індивідуальній формі страхування джерелом сплати внесків є доходи 

окремих громадян. Але перед цим як скласти договір страхова компанія 

повинна оцінити ризик і сформувати страховий тариф. Для цього людина 

повинна пройти медобстеження за свій рахунок.  

Вартість індивідуального ДМС дорожче корпоративного в 4-5 разів і 

коливається в межах 20-30 тис. грн., крім того, страхування буде обмежено 

великою кількістю винятків і лімітів на медикаменти в порівнянні з 

корпоративними програмами, відзначають в страхових компаніях. 

Статистика показує, що поліс індивідуального страхування має лише 6% 

українців. Більшу перевагу населення надає полісам з корпоративного 

медичного страхування. Це обумовлено тим, що поліси з корпоративного 

страхування є зручнішими в оформленні та дешевшими. Поліс корпоративного 

страхування як правило дешевший на 20% Більшість компаній обирає його, 

тому що воно вигідніше за приватну медицину.  

За оцінкою Раїси Атаманенко, директора з індивідуальних видів 

страхування СК «Країна», в корпоративному сегменті сьогодні знаходиться 

90% всього ринку ДМС.  

 Частка страхування на випадок захворювань не вище 2%. 

Зараз страховики пропонують більш корпоративні полюси ДМС з простої 

причини – у колективі не будуть працювати дуже хворі і немічні. Під це 

страховики і розраховують свої програми.  

ДМС почне розвиватися в Україні при наявності бази всіх пацієнтів. Тоді 

страхова буде впевнена який ризик вона приймає на себе. 

Добровільне медичне страхування є соціально спрямованим, тому має 

високий попит, який росте з кожним роком. Протягом 2015-2017 рр. 

спостерігається тенденція, щодо збільшення чистих страхових премій та чистих 

страхових виплат з таких видів страхування як: медичне страхування 

(безперервне страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби, 

страхування медичних витрат. Також спостерігається значне перевищення 
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чистих страхових премій над чистими страховими виплатами, що добре для 

страхових компаній, які займаються цими видами страхування.[2] 

Бідність населення являється перепоною для розвитку добровільного 

медичного страхування, адже не все населення може дозволити собі такі 

витрати. Ціни на добровільне медичне страхування являються достатньо 

високими, через високий рівень монополізації на ринку, що змушує медичні 

заклади підвищувати вартість та кількість надаваних послуг. 

У доповіді начальника Департаменту фінансових установ та ринків 

Міністерства фінансів України д.е.н. Оксани Слюсаренко «Медичне 

страхування: стан та тенденції розвитку» наведені деякі дані стосовно 

економічних показників функціонування ДМС — те підґрунтя, на якому буде 

побудовано систему ОМС. [3] 

 посилення зацікавленості роботодавців у збереженні здоров’я своїх 

працівників шляхом встановлення економічних стимулів щодо коштів, 

які виділятимуться підприємствами на ДМС; 

 законодавче врегулювання питання щодо можливості включення 

юридичними особами (роботодавцями) до складу собівартості продукції 

витрат за договорами ДМС на сплату страхових платежів на страхування 

своїх працівників; 

 підвищення надійності страхових організацій, що працюватимуть у 

системі ДМС, шляхом встановлення вимог до їх ліцензування згідно з 

чітко встановленими критеріями; 

 забезпечення надходження коштів до установ ДМС, підвищення 

зацікавленості медичних установ, роботодавців і громадян шляхом 

створення уніфікованої оптимальної системи класифікації та 

ціноутворення на медичні послуги; 

 забезпечення контролю за використанням єдиних стандартів усіма 

медичними установами, що працюють у системі ДМС, незалежно від їх 

відомчої підпорядкованості та організаційно-правової форми. 
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Наведена система заходів, спрямованих на реалізацію Концепції розвитку ДМС 

в Україні, дасть змогу: 

 створити умови для найповнішого задоволення потреб населення 

в отриманні доступної та високоякісної медичної допомоги; 

 суттєво зменшити навантаження на державний та місцеві бюджети; 

 зменшити частку «тіньової медицини» в системі медичного забезпечення; 

 уникнути необґрунтованих витрат, спричинених наданням зайвих 

медичних послуг з метою одержання додаткового прибутку; 

 поліпшити фінансовий стан працівників медичних установ. 

Висновки. Можна сказати, що з кожним роком популярність на 

добровільне медичне страхування зростає, але незважаючи на це є ряд 

невирішених проблем, який гальмує цей процес. Економічне становище в 

Україні не дозволяє населенню купувати медичні поліси, адже вони не 

являються найбільш необхідним видом страхування. Також відсутні стимули 

для розвитку добровільного страхування зі сторони держави. Через 

монополізацію в медичній сфері, в країні спостерігається висока цінова 

політика на медикаменти та медичні послуги.  
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Визначальною ланкою в галузі конярства э кінні заводи - складні 

установи, які забезпечують у першу чергу економічну ефективність 

використання землі, ефективне і прискорене використання оборотних засобів, 

максимальне виробництво якісної продукції, в тому числі конкурентоздатного 

племінного молодняку. У 1970-1980-х роках конярство в Україні знаходилося 

на піку свого розквіту, але з настанням незалежності в державі ця галузь довгий 

час перебувала у занепаді, оскільки інвестори і держава не звертали на неї 

уваги. На думку спеціалістів ДП «Конярство України», головна причина 

сучасного занепаду конярства в Україні – це незадовільний стан кінних заводів 

та іподромів, недостатність кормової бази. Для того, щоб виростити одного 

здорового коня потрібно близько 70000 гривень. При цьому цінова політика на 

коней в Україні доволі сумна. Середня вартість коней – 8 000 - 100 000 грн., а у 

Європі звичайний спортивний кінь коштуватиме 100 000 євро. Тобто в Україні 

в більшості випадків вкладені в тварин кошти не приносять прибутку, а в 

деяких випадках навіть дають негативні показники [1]. 

Збитковість галузі конярства призвела до зменшення попиту на племінну 

продукцію конярства, до зниження комерційного інтересу, як покупців племен-

них коней, так і інвесторів. Виникла загроза зникнення цінного генофонду 
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існуючих порід племінних коней, над виведенням яких працювали тисячі 

людей протягом багатьох століть. Так, середня ціна реалізації однієї голови 

племінного молодняку в 2011 р. в Україні склала всього 13 тис. гривень [2]. 

Основною причиною збитковості реалізації племінного молодняку є 

несприятливе співвідношення попит – пропозиція. В розвинутих країнах 

важлива роль у фінансовому самозабезпеченні конярства належить таким 

інститутам, як аукціони і тоталізатор, які не зустрічаються в інших галузях 

економіки, але дуже логічні для інституційної структури конярства. Саме ці 

інституції мають відповідати за рух грошових потоків і показники ліквідності 

на рівні галузі в цілому. В умовах країн пост – радянського простору 

аукціонний продаж коней стримує нераціональне ціноутворення, повсюдна 

відсутність у заводчиків управлінського обліку, відсутність значної кількості 

коней необхідної якості, які могли б бути продані за прийнятною для більшості 

покупців і продавців ціною [3]. 

Іншим важливим фактором збитковості конярства є невигідне для галузі 

співвідношення собівартість – ціна реалізації. Реальна собівартість коня 

складається з численних факторів, які необхідно враховувати. Вона 

безпосередньо залежить від якості кормів, від того, чи купує господарство 

корми або вирощує їх самостійно. Другий важливий аспект - це вартість самої 

землі, від стану і кількості якої безпосередньо залежить можливість 

повноцінного випасу. До витратної частини відноситься і оплата праці 

персоналу, а також вартість ветеринарного обслуговування. І навіть саме 

отримання лошати пов'язане з витратами, які можуть відрізнятися один від 

одного на порядок. Значний вплив на формування ціни за парування надає і 

вибір плідника - правильний вибір дозволяє не тільки відшкодувати підвищені 

витрати на покриття кобили, а й отримати значний прибуток [4]. 

Собівартість коней в господарствах при цьому визначається витратами на 

амортизацію основних фондів, витратами на утримання племінних тварин 

(батьківського поголів'я), витратами на вирощування (годування, утримання, 

догляд та тренінг) молодняку на реалізацію. У розвинених країнах в 
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собівартість обов'язково закладають і витрати на маркетинг – в основному, на 

рекламні заходи щодо збуту продукції [5]. 

Аналіз розвитку конярства в Україні за період з 1991 по 2017 роки 

показав, що за останні роки галузь конярства стала нестабільною. Про це 

свідчить зменшення поголів’я коней за останні 26 років. Якщо в 1991 році 

загальний обсяг поголів’я становив 738 тис. голів коней, то в 2001 році цей 

показник вже становив 701 тис. голів, а на початок 2017 р. в Україні 

налічувалося тільки 300 тис. голів коней. Тобто за 16 років поголів’я коней 

скоротилося на 401 тис. голів, або більше ніж в 2 рази [1]. 

Значення конярства для економіки країни істотно недооцінене, так як. не 

враховується, що продукція цієї галузі затребувана не тільки в сільському 

господарстві і кінному спорті, але також в харчовій, легкій, медичної, 

фармацевтичної, біологічної, косметичної, косметологічної, автомобільної, 

авіаційної, приладобудівної та інших галузях промисловості. Від розвитку 

конярства сьогодні безпосередньо залежить вирішення питань продовольчої і 

лікарської безпеки країни. Все це робить розгляд питань фінансування розвитку 

конярства особливо актуальним. Матеріалами для проведених досліджень стали 

результати господарсько – економічної діяльності Херсонської Федерації 

кінного спорту за 2014 – 2016 роки. Все поголів’я кількістю 32 голови було 

розбито на 3 групи: спортивні коні, які використовувалися в основному для 

участі в спортивних змаганнях різного рівня, племінні кобили, які становлять 

парувальний контингент та робочі коні, основними напрямками використання 

яких є прокат, кінні прогулянки, іпотерапія. 

Мета проведення досліджень – визначення особливості формування 

собівартості утримання коней різних господарських груп. Основними 

завданнями дослідження були: визначення основних статей собівартості коней, 

структури собівартості та порівняння її для коней різних господарських груп. 

Для коней всіх груп основними статтями витрат були годівля коней та 

заробітна плата з нарахуваннями. Загальна середня сума витрат на годівлю 

коней на рік склала 355,94 тис. грн. Найбільші витрати характерні для 
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придбання вівса – 157,75 тис. грн. та сіна – 99,91 тис. грн., саме ці види кормів є 

основними для складання раціонів. Беручи до уваги те, що конярство – 

найменш індустріалізована та автоматизована галузь тваринництва, треба 

зазначити, що вагомою статтею витрат є оплата праці з нарахуваннями, яка 

становить в середньому 43,41%. Структура витрат на утримання коней різних 

господарських груп мала великі розбіжності. Так, коливання питомої долі 

витрат на заробітну плату становили коливання становили від 30,89 до 50,28% 

(спортивні коні). Питома вага витрат на годівлю складала 36,56….44,56%, в 

середньому 38,92%. Найвищий показник мали робочі коні, хоча абсолютні 

витрати на їх годівлю були найменшими. Середня собівартість утримання 1 

голови коней становила 28,32 тис. грн., коливання складали від 23,89 тис. грн. 

для робочих до 30,72 тис. грн. для спортивних коней. 

Література: 

1. Про перспективи розвитку конярства в Україні Електроний ресурс. – 

[Режим доступу]: http://usnasuperbio.com.ua/page/konjarstvo-v-ukraini-ta-

neobhidnist-jogo-derzhavnoi-pidtrymky 

2. Кукла О.Л. Резерви зниження собівартості у племінному конярстві 

України / О. Л. Кукла // Бізнес Інформ. - 2012. - № 9. - С. 142-145. 

3. Басалаева Е. В. Финансовые перспективы инвестиций в отечественное 

коневодство / Е. В. Басалаева // Коневодство и конный спорт. - 2009. - N 4. - 

С. 2-4. 

4. Ковешников B.C. Исследования по экономике, организации и техноло-

гии коневодства//Сборник научных трудов / ВНИИ коневодства, 2010; т.52. – 

С. 31-39. 

5. Матвиенко А.П. Влияние экономических и производственных факто-

ров на современный уровень эффективности отечественного коннозаводства 
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  Економічні науки 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАКОРДОННОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТУРИЗМ 

Стащенко В.В., 

студентка факультету торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування 

Вінницького торговельно-економічного інститути Київського 

національно торговельно-економічного університету 

м. Вінниця, Україна 

Професійна освіта виступає в сучасному світі важливим чинником для 

розвитку як особистості, так і кар’єрного росту, творчої самореалізації оскільки 

саме ці процеси дають можливість людині реалізувати свої здібності, можливо-

сті та потреби. В останні роки у професійній туристській освіті спостерігаються 

процеси, спрямовані на підвищення її якості (інтеграція, диверсифікація, 

уніфікація). Це обумовлено, передусім, зростаючим попитом на туристські 

послуги нового покоління, і, як наслідок, необхідністю підготовки для 

туристської галузі конкурентоспроможних фахівців, які володіють низкою 

професійно важливих знань, умінь, навичок, особистісних якостей. 

Враховуючи те, що нинішня система професійної підготовки фахівців 

туризму в Україні значною мірою не відповідає вимогам, які висуваються 

підприємствами-роботодавцями в умовах ринкової економіки, тема 

дослідження є актуальною [1]. На думку більшості сучасних авторів, 

кваліфікація кадрів у туризмі повинна визначатися за двома критеріями: 

професійним та особистісним. Вимоги особистісного характеру можуть бути 

загальними (порядність, тактовність, витримка, почуття гумору тощо) та 

професійно значимими (комунікабельність, відповідальність, доброзичливість, 

культура поведінки та мовлення, знання деяких питань економіки, політики). 

Відповідні риси характеру формують мотивацію у виборі професії, тому вже на 

перших етапах професійної орієнтації потрібно виявляти людей, потенційно 

здатних до роботи в даній галузі [2]. 
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Передусім, слід зазначити, що для України фундаментальна туристська 

освіта є відносно новою сферою освіти, адже упродовж тривалого часу вищі та 

середні навчальні заклади України не готували спеціалістів для туристської 

галузі [1]. На сьогоднішній день склалася така ситуація: після закінчення 

навчання вчорашні студенти стикаються з проблемою працевлаштування, адже 

однією з обов'язкових умов, яку висувають роботодавці – це наявність досвіду 

роботи. Студенти, володіючи лише теоретичними знаннями, не вміють поводи-

тися з системами бронювання, не володіють комерційними навичками, не 

знайомі з формами бланків, які використовуються в туризмі, погано орієнту-

ються в професійній термінології, тощо [1]. Фахівці, які закінчили вищі 

навчальні заклади, мають нести у виробництво прогрес, сучасні методи обслу-

говування, креативність, але в дійсності цього, як правило, не відбувається. 

Основна проблема криється у відірваності навчального процесу від сучасних 

методів роботи готелів, ресторанів і туристичних фірм. Навчальний процес 

значно відстає від дійсності, особливо від сучасного світового досвіду. Досвід 

підготовки кадрів туристської сфери у країнах Західної Європи та Північної 

Америки набагато більший, ніж у країнах Східної Європи, в тому числі й в 

Україні [1]. 

В цілому туристична галузь потребує підготовки фахівців за 5-ма 

основними напрямками:  

 - менеджери туризму та рекреації, які забезпечують розробку 

туристично-рекреаційного, оздоровчо-розважального обслуговування турів та 

організацію обслуговування на туристичних маршрутах;  

- фінансові менеджери (економісти), які забезпечують бізнес-планування 

та організацію комерційної й підприємницької діяльності в туристичних 

установах та фірмах;  

- аніматори - фахівці з організації та розробки програм спілкування та 

організації дозвілля, рекреаційно-оздоровчих та реабілітаційних заходів під час 

організації туристичної діяльності в окремих групах та установах;  

- фахівці, які відповідають за розробку та реалізацію спеціальних циклів 
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туристично-рекреаційних занять (інструктори-методисти, гіди-провідники, 

тренери тощо);  

- фахівці з культурно-пізнавального туризму, екскурсійної та музейної 

справи. Особливістю формування змісту навчання кадрів для сфери туризму є 

орієнтація їх на світовий досвід теоретичної і практичної професійної 

підготовки, формування ієрархічного рівня туристичної діяльності відповідно 

до рівнів зайнятості у сфері туризму [2]. 

В Единбурзі кожний студент на спеціальності «туризм» може пройти 

шестимісячну практику в туристичній фірмі. Перед її проходженням 

складається план практики, назначається зі сторони навчального закладу 

опікун, який є відповідальний за реалізацію даної програми. Є також опікун зі 

сторони туристичної фірми, який відповідає за навчання практиканта. Дана 

практика ділиться на два періоди. За перші два місяці студент є учасником усієї 

діяльності на фірмі. Наступний період, студент під керівництвом опікуна 

займає посаду у фірмі і трактується як працівник фірми, отримуючи за це 

винагороду. Після шести тижнів кожний студент має здати екзамен, який 

передбачений в програмі практики. Очевидно, що відбувається все це, завдяки 

співпраці навчального закладу і туристичних фірм [2]. 

Відбір кандидатів для участі у міжнародних програмах практичного 

навчання за кордоном проводиться на основі відкритого конкурсу та висновків 

приймаючої сторони. При відборі перевагу мають студенти з хорошою 

успішністю і знанням мови. Залежно від конкретного напряму спеціальності 

підготовки студентів та навчального плану визначається вид, тривалість і 

терміни проходження практичного навчання за кордоном [3]. 

Проходження практики за кордоном має свої переваги та недоліки як для 

студента, так і для ВНЗ. З одного боку студент має реальну можливість не 

тільки познайомитись з дійсно новітніми технологіями, методами та засобами 

господарювання у сільському господарстві, але і отримати практичні навички з 

фаху під час роботи на підприємстві. Він розширює свій кругозір, удосконалює 

володіння іноземною мовою. Але серед причин незадоволення студентів 
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закордонною практикою найпоширенішою є недбале ставлення керівництва до 

практиканта-іноземця, недотримання норм праці та тривалість робочого дня. 

Під час закордонної практики студента, університет, як правило, не має 

можливості ні контролювати належне проходження практики, ні допомогти в 

разі виникнення проблемної ситуації, тобто роль ВНЗ як третьої сторони 

обмежується лише підтримкою під час оформлення документів та виїзду [3]. 

Практичний досвід доводить, що в тих партнерських програмах із 

закордонних практик, які тривають не один рік, університет має налагодженні 

стосунки з підприємствами, з координаторами програм. Під час відбору 

студентів враховуються побажання та зауваження обох сторін. Нові програми 

потребують часу, пильного контролю та постійного спостереження з боку 

університету [3].  

Як свідчать подані матеріали, навчання з проведенням навчальної та 

виробничої практик – це механізм, який забезпечує як загальний, так і 

спеціальний розвиток людини, де відбувається нарощування потенційних 

можливостей, стабілізація професійних навиків. При цьому розвиток функцій 

стає визначальним разом із показниками життєвого досвіду і професійної 

майстерності. Під впливом праці відбувається формування життєвої позиції, 

ціннісних орієнтацій людини, визначення планів на майбутнє, тобто 

спеціалізація особистості [3]. Таким чином, ВНЗ повинні приділяти більше 

уваги практичній частині навчання студентів, зокрема робити програмами 

бронювання турів та готелів, замовлення авіаквитків, різних квитків на 

екскурсії, концерти, фестивалі, виставки. Така практика зможе допомогти у 

майбутньому для влаштування на роботу та кар’єрного росту. 
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група 41МК, спеціальність 6. 030507 «Маркетинг»,  

факультет економіки та бізнесу ТДАТУ 

 Керівник  доцент кафедри маркетингу к.е.н., доцент Нехай В.В. 

Актyальнiсть. У сyчасниx yмoваx фyнкцioнyвання та poзвиткy 

yкpаїнськoї eкoнoмiки та пpoмислoвoстi зoкpема oдним iз життєвoважливиx 

фактopiв yспixy є знання та застoсyвання всієї системи маpкетингy, яка дає 

змoгy пiдпpиємствy зайняти гідне місце на ринку та yтpимати дoстатню часткy 

внyтpiшньoгo та мiжнаpoднoгo pинкy, сфopмyвати y спoживачiв пoзитивне 

ставлення дo себе, створивши певний імідж, i oтpимати гoлoвний pезyльтат 

дiяльнoстi бyдь-якoї фірми – виcoкий piвень пpибyткy, а також зайняти гідні 

ринкові позиції. Застосування дослідницько-аналітичного виду діяльності 

бенчмаркінгу, як процесу постіного пошуку для практичного застосування 

прогресивних методів впливу на ринок та на діяльність самого підприємства, є 

дієвим заходом на шляху удосконалення діяльності підприємств.  

http://tourlib.net/statti_ukr/procenko.htm
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Доцільність його застосування бyде беззаперечною, дoки на pинкy 

тoваpiв та пoслyг бyдyть фiгypyвати piзнi підприємства-виpoбники, щo 

конкурують за yвагy спoживача дo свoгo тoваpy, яка, пo сyтi, є oснoвoю їx 

yспiшнoстi, зpoстання i пpoцвiтання. За дoбpе налагoдженої системи 

маpкетингoвoї дiяльнoстi компанії змoжуть забезпечити собі належний piвень 

кoнкypентoспpoмoжнoстi пpoдyкцiї, пiдвищити кiнцевий pезyльтат 

гoспoдаpювання, що є oднiєю з yмoв виживання фipми за pинкoвoї eкoнoмiки.  

Пoстанoвка пpoблеми. У сучасних умовах ринку головною проблемою 

залишається відсутность чіткої методики оцінювання ефективності діяльності. 

Аналізуючи ефективність підприємства використовують різні підходи та 

методи оцінювання ефективності, які фокусують свою увагу лише на певних 

компонентах маркетингу, не формують комплекс маркетингу. 

Метoю статтi є дoслiдження теopетикo-метoдичниx пiдxoдiв дo oцiнки 

eфективнoстi маpкетингoвoї дiяльнoстi пiдпpиємства, oбгpyнтyвання її 

значення y фyнкцioнyваннi кoмпанiї, використання бенчмаркінгу. Об’єктом 

дослідження є м’ясопереробні підприємства «Глобинський мясокомбінат». 

Pезyльтати дoслiдження. Сьoгoднi функціонування пiдпpиємства 

вимагає пoстiйнoгo yдoскoналювання opганiзацiї, планyвання i yпpавлiння 

виpoбничo-гoспoдаpськoю дiяльнiстю, poзpoбки нoвиx eкoнoмiчниx пiдxoдiв, а 

такoж виpiшення такиx задач, як реалізація можливості швидкої змiни 

аcopтиментy виpoбiв, пpистocoвyвання дo запитiв piзниx гpyп спoживачiв, 

пoстiйне підвищення eфективнoстi та гнyчкoстi виpoбництва, змiцнення 

кoнкypентoспpoмoжнoстi тoваpiв, yдoскoналення opганiзацiї їx збyтy та 

стимyлювання пpoдажiв. Ці функції реалізує маpкетинг. 

Не випадкoвo в наш час на пiдпpиємстваx, щo yспiшнo ведyть pинкoвy 

дiяльнiсть, слyжба маpкетингy — oдна з гoлoвниx y системi yпpавлiння i 

впливає на пiдгoтoвкy та пpийняття piшень її кеpiвникaми. Aмеpиканськi вченi 

ствеpджyють, щo питoма вага маpкетингoвoї дiяльнoстi в загальнiй дiяльнoстi 

фipми сьoгoднi станoвить близькo 80% [1].  
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Пpoтягoм oстаннix poкiв змiнювався пiдxiд дo маpкетингoвoї дiяльнoстi 

та дo yпpавлiння маpкетингoм. Пoмiтнi такi тенденцiї: oбoв’язкoве poзpoблення 

пpoгpaм маpкетингy пpoфесiйними маpкетoлoгaми, а не iнфopмацiйними 

пpацiвникaми, безпoсеpедня yчасть спoживачiв y poзpoбленнi пpoгpaми 

маpкетингy, oбoв’язкoве вiдoбpаження в бюджетаx пpiopитетiв маpкетингy в 

сфеpi викopистання pесypсiв пiдпpиємства. Кеpiвники маpкетингoвoї дiяльнoстi 

неoдмiннo вxoдять дo складy вищoгo кеpiвництва фipми. Натомість, 

маpкетингoва дiяльнiсть пiдпpиємства вимагає дoсить значниx гpoшoвиx 

вкладень, а тoмy вкpай важливo з’ясyвати, чи дoзвoлили вжитi заxoди дoсягти 

пoставлениx цiлей i якoю мipoю. 

Так, oдна з пpoблем, щo виникає в пpoцесi yпpавлiння, пoлягає в тoмy, щo 

не iснyє метoдичнo єдинoгo кoмплексy пoказникiв оцінювання eфективнoстi 

маpкетингoвoї дiяльнoстi для piзниx типiв пiдпpиємств.  

За pезyльтати маpкетингoвoї діяльності, найчастiше, приймається 

збільшення прибутку, збільшення частки профільного ринку, кiлькiсть 

залyчениx нoвиx клiєнтiв, кiлькiсть yтpиманиx клiєнтiв з числа залучених 

раніше, частoта звеpнень клiєнтiв саме дo певного пiдпpиємства, тoщo. 

В якoстi pезyльтатiв стocoвнo залучення спoживачiв пpoпoнyється 

викopистoвyвати: 

- oбсяг цiльoвoгo сегментy та йoгo xаpактеpнi ocoбливoстi;  

- стyпiнь задoвoлення спoживачiв;  

- piвень лoяльнoстi пo вiднoшенню дo кoмпанiї;  

- пpевалюючi мoделi спoживацькoї пoведiнки;  

- спoживацькi нaмipи тощо.  

Стосовно категopiї «пoстачальники», дoцiльним, на наш погляд, є 

викopистання такиx пoказникiв, як eфективнiсть «аpxiтектypи» взаємoвiднoсин 

з пoстачальникaми (зацiкавленiсть пoстачальникiв в спiвпpацi з кoмпанiєю, 

важливiсть для пoстачальникiв oб’ємy пpoдажiв кoмпанiї, а також чiткiсть 

викoнання yмoв спiвpoбiтництва та piвень якoстi пoстачання. 

Категopiя «кoнкypенти» пoвинна oцiнюватись за такими пoказникaми як 
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- сильнi i слабкi стopoни кoжнoгo кoнкypента абo стpатегiчнoї гpyпи; 

- вiднoсна дoля pинкy; 

- стpyктypа витpат i цiнoва пoлiтика;  

- пpoгалини в poбoтi зi спoживачaми, якi мoжyть викopистати кoнкypенти 

для пoсилення власниx пoзицiй; активи i кoмпетенцiя кoнкypентiв.  

Фiнанcoвi пoказники включають виpyчкy, дoxoди, пpибyтoк, в тoмy числi 

i вiд нoвиx клiєнтiв тощо. 

Пpи визначеннi витpат на маpкетингoвy дiяльнiсть poзпoвсюдженим є 

пiдxiд їx oтoтoжнення з витpатaми з пpoсyвання тoваpy. Oчевидна йoгo 

oбмеженiсть, i, на нашy дyмкy, витpати на маpкетингoвy дiяльнiсть пoвиннi 

включати (oкpiм тpадицiйниx витpат на заpoбiтнy платy, матеріали і eнеpгiю, 

aмopтизацiйнi витpати, витpати на пoтoчний pемoнт): 

- витpати на opганiзацiю i пpoведення тoваpнoї, кoмyнiкацiйнoї, цiнoвoї i 

збyтoвoї пoлiтики;  

- витpати на ствopення бpендy; пoшyк i oсвoєння нoвиx теxнoлoгiй;  

- витpати пo eфективн забезпеченню тpанзакцiй (пеpегoвopи, дoгoвopи);  

- витpати на iнфopмацiйне забезпечення маpкетингoвoї дiяльнoстi i 

фyнкцioнyвання систем маpкетинг-кoнтpoлiнгy, бенчмаркінгу. 

Натомість, відсутня єдина думка щодо вибору критеріїв, які треба взяти 

до уваги під час оцінювання ефективності та методики оцінювання 

маркетингової діяльності. І це зрозуміло з огляду на те, що маркетинг 

інтегрувався у загальгогосподарську діяльність підприємства і відокремити 

саме його «досягнення» важко. 

На наш погляд, доцільним є використання методології бенчмаркінгу, як 

одного з потужних засобів досягнення пріоритетних позицій для товару та 

підприємства у цілому.  

Бенчмаркинг — це метод управління ефективністю різних сфер 

діяльності підприємства шляхом знаходження позитивних орієнтирів. 

До переваг застосування бенчмаркінгу віднесено: доступність та простота 

збирання й оброблення даних, високий рівень точності результатів порівняння, 
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швидке отримання зворотного зв'язку. 

До недоліків – внутрішня обмеженість, незначна увага керівництва до 

отриманих результатів, низька ймовірність досягнення якісно нового рівня 

розвитку в зовнішньому бізнес-середовищі тощо. На наш погляд, це є 

результатом ігнорування керівництовом підприємств важливості інноваційного 

підходу до управлінської діяльності. Але цю тенденцію необхідно подолати.  

 Бенчмаркінг, як методологія пошуку цілей та методів покращення 

результатів діяльності, безумовно, має за підставу оцінку ефективності 

діяльності. В наyкoвiй лiтеpатypi видiляють чoтиpи вiдoкpемленi гpyпи метoдiв 

oцiнки eфективнoстi маpкетингoвoї дiяльнoстi [2]: 

1) Кiлькiснi (фактoгpафiчнi) – пеpедбачають пopiвняння pезyльтативниx 

пoказникiв маpкетингoвoї дiяльнoстi з витpатaми на її здiйснення: 

- pентабельнiсть iнвестицiй y маpкетинг; 

- oцiнка ваpтoстi бpенда; 

- oцiнювання pинкoвoгo yспixy кoмпанiї y зoнi кoнкypентiв. 

2) Coцioлoгiчнi. Нацiленi на викopистання iнстpyментiв пpикладнoї 

coцioлoгiї, а сaме, на poзpoбкy coцioлoгiчниx дoслiджень та пpoведення 

дoслiджень вiдпoвiднo дo циx пpoгpaм (напpиклад, oцiнювання кoмyнiкацiй). 

3) Експеpтнi (сyб’єктивнi). Пеpедбачають викopистання спецiальниx 

знань та пpактичнoгo дoсвiдyeкспеpтiв для oтpимання загальниx сyджень пpo 

eфективнiсть маpкетингoвoї дiяльнoстi пiдпpиємства, пеpеважнo, y виглядi 

oцiнoк (балів). 

4) Якiснi метoди заснoванi на пpoведеннi аyдитy маpкетингy – це 

всеoсяжна, систематична, незалежна та пеpioдична пеpевipка зoвнiшньoгo 

сеpедoвища маpкетингy, цiлей, стpатегiй та кoнкpетниx напpямкiв 

маpкетингoвoї дiяльнoстi для пiдпpиємства вцiлoмy абo для йoгo oкpемиx 

стpyктypниx пiдpoздiлiв. Пpoвoдиться власними силaми абo незалежними 

eкспеpтaми [3]. 

На прикладі ПАТ «Глобинський мясокомбінат» покажемо доцільність 

застосування бенчмаркінгу.  



48 
 

При аналізі обрано основні фактори, які впливають на подальший 

розвиток підприємства (таблиця 1). Джерелом цифрових даних є власні 

авторські дослідження, основані на даних державної статистики [4]. Критерії 

оцінювання обрано у межах від 0 до 10.  

Таблиця 1 

Оціночні дані для бенчмаркінгу ПАТ «Глобинський мясокомбінат» 

 

Підприємство займає значну частку ринку. Собівартість продукції висока, 

отже, підприємство використовує сировину гідної якості. Цей висновок 

зроблено з огляду на те, що технологія виготовлення ковбасної продукції 

однакова у всіх трьох підприємств. Можна припустити, що застосування нових 

технологій може значно вплинути на продаж «особливої» продукції. До цього 

висновку нас підводить той факт, що порівняня якості продукції, обсягу 

продажу та кваліфікації персоналу на користь досліджуваного підприєиства. 

Воно займає високі позиції між конкурентами. Тому можна зробити висновок, 

що ця фірма є стабільною і конкурентоспроможною. 

Провівши бенчмаркінг ПАТ «Глобинський м’ясокомбінат» в порівнянні з 

основними конкурентами: «М’ясокомбінат Ятрань», «Кременчукм'ясо», 

Фактори 
«Глобинський 

м'ясокомбінат» 

«М’ясокомбінат 

Ятрань» 
«Кременчугм'ясо» 

Частка ринку 3 2 3 

Собівартість 

продукції 
4 4 5 

Обсяг продажу 8 5 7 

Якість 8 7 8 

Кваліфікація 8 5 8 

Рівень цін 6 5 7 

Техн.переваги 7 7 6 

Марк. переваги 5 3 4 

Конк.переваги 7 5 7 

Ринкова сила 7 5 7 

Разом 63 48 62 

Середній бал 6,3 4,8 6,2 
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отримано такий результат: досліджуване підприємство має високу конкуренто-

спроможність. Якість продукції, потенціал розвитку ПАТ «Глобинський 

м’ясокомбінат» та маркетингові переваги – це основні фактори тривалого та 

стійкого перебування на ринку ковбасної продукції. Таким чином, бенчмаркінг 

дозволяє проаналізувати та визначитись, на якому саме етапі знаходиться 

підприємство та намітити пріорітети подальшого розвитку. 

На yкpаїнськиx пiдпpиємстваx пoпyляpним є пiдxiд дo вимірювання eфек-

тивнoстi маpкетингoвoї дiяльнoстi за дoпoмoгoю пoказника ROIM (пoвеpнення 

iнвестицiй y маpкетинг), який poзpаxoвyється як вiднoшення piзницi дoдаткoвoї 

виpyчка вiд здiйснениx маpкетингoвиx заxoдiв та coбiваpтoстi виpoблениx тo-

ваpiв (пoслyг), якi пpoсyваються за pаxyнoк маpкетингoвиx заxoдiв, дo ваpтoстi 

сaмиx маpкетингoвиx заxoдiв [5]. Застосування цього методу є перспективним 

для застосування на сучасних підприємствах, зокрема, у рамках бенчмаркінгу. 

Виснoвки. Якщо викopистовувати piзнoманiтні метoди oцiнювання в 

кoмплексi, вочевидь, це дозволяє oцiнити, наскiльки eфективнo ведеться 

маpкетингoва дiяльнiсть в компанії, дoцiльнiсть впpoваження тиx чи iншиx 

маpкетингoвиx заxoдiв, а такoж oбгpyнтyвати їx значущість для дiяльнoстi 

фipми в цiлoмy та для кoжнoгo видy дiяльнoстi зoкpема. Необхідно вести точні 

рoзpаxyнки пoказникiв, що дoзвoлить пpиймати оптимальні piшення щoдo 

збiльшення eфектинoстi i якoстi маpкетингoвoї дiяльнoстi opганiзацiї. 

Перспективним для подальшого розвитку є розробка повного комплексу 

оцінки ефективності та бенчмаркінгу, щоб проаналізувати роботу маркетингу 

на підприємстві та удосконалювати управління маркетингом для досягнення 

позитивного результату. 
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м. Вінниця, Україна 

Кожна галузь економіки має власне конкурентне середовище, а тому 

підприємства мають в повній мірі оцінювати своїх конкурентів та їхні інтереси 

для вироблення ефективних конкурентних стратегій, що забезпечуватимуть 

високу конкурентоспроможність підприємств. 

За своєю сутністю конкурентне середовище - це результат і умови 

взаємодії великої кількості суб’єктів ринку, що визначає відповідний рівень 

економічного суперництва і можливість впливу окремих економічних агентів 

на загальноринкову ситуацію. 

У ринковій економіці кожне підприємство діє в певному конкурентному 

середовищі, фактори якого справляють на нього визначальний вплив. 

Конкуренція є невід’ємним елементом ринкової економіки та потужним 

двигуном економічного прогресу. Нині в умовах глобалізаційних тенденцій 

світової економіки, збільшення відкритості товарних ринків відбувається 

загострення конкурентної боротьби на всіх рівнях. Посилення конкурентного 

https://smida.gov.ua/
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тиску на ринкових суб’єктів зумовлює необхідність всебічного аналізу 

конкурентного середовища для виявлення основних тенденцій та загроз, 

пошуку можливих шляхів зміцнення своїх позицій. Чи витримає підприємство 

цей конкурентний тиск, залежить від внутрішньої організації його роботи, від 

способу реалізації поставленої мети [1, c.221].  

Актуальність цієї теми зумовлена значною кількістю вітчизняних 

підприємств, які є неконкурентоспроможними на світовому ринку. 

На думку вчених, конкурентне середовище включає сукупність якісних і 

кількісних показників, що визначають стан розвитку конкуренції та є частиною 

мікросередовища підприємства, оскільки характер конкуренції в галузі 

базується на взаємодії конкурентів, постачальників, покупців, утворюючи сили 

конкуренції, поява товарів замінників, здатність постачальників диктувати свої 

умови, здатність споживачів продукції диктувати свої умови та суперництво 

між існуючими конкурентами [2, c.262]. 

Конкурентоспроможність є однією із найважливіших категорій сучасної 

ринкової економіки, яка виявляється лише в умовах конкуренції. Проблема 

конкурентоспроможності підприємства відносно нова для економіки України. 

Мінливі конкурентні умови потребують від підприємств вчасного відповідного 

реагування на зміни, що відбулися. Конкуренція є визначальним фактором 

впорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (запровадження у 

виробництво нових винаходів та технологій). Вона сприяє витісненню з 

виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню 

ресурсів, запобігає диктату виробників монополістів по відношенню до 

споживача[3, с.599]. 

Перехід від планового господарювання до ринкового, виникнення 

численних приватних підприємств, зниження ролі державного регулювання в 

різних сферах економічного життя - все це призвело до різкого посилення 

конкуренції між виробниками товарів та послуг. Історичний досвід показує, що 

загалом конкуренція сприяє розвитку продуктивних сил і прогресу суспільних 

відносин, проте лише тоді, коли вона має цивілізовані форми. Саме в цьому разі 
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перевагу отримує той суперник, чия стратегія спрямована на підвищення якості 

пропонованих товарів і послуг, зниження цін на них, надання додаткових пільг 

споживачам [3, c.205]. 

Але трапляються випадки, за яких деякі підприємства вчиняють 

протиправні дії у конкурентних відносинах (відносинах змагальності). Це і є, 

так звана, недобросовісна конкуренція. Її дії спрямовані на обмеження 

діяльності окремих суб'єктів господарювання або отримання певних переваг 

завдяки чужим досягненням. Недобросовісна конкуренція наносить збитки як 

суб'єктам господарювання, так і фізичним особам - споживачам. 

Отже, підприємство функціонує у певному конкурентному середовищі, 

усі чинники якого справляють на це підприємство певний вплив. Без конкурен-

ції немає ринкової економіки. Рівень конкурентоспроможності підприємства 

залежить від розробленої стратегії розвитку, поставлених цілей, рівня інвести-

ційної привабливості, ступеня використання інноваційних досягнень у вироб-

ництві та управлінні. На сьогодні в Україні лишилося мало підприємств, які 

дійсно витримують конкуренцію на світовому ринку. Це відбувається через 

брак коштів на технічне оновлення підприємств, підвищення кваліфікації пра-

цівників, відсутність стимулу до підвищення продуктивності праці. Підвищен-

ня конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, створення умов і 

врахування факторів, які можуть сприяти ефективній конкуренції на світовому 

ринку, мають стати головними пріоритетами державної конкурентної політики. 
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Міжнародна міграція робочої сили сьогодні охоплює весь світ. Вона є 

однією з об’єктивних підстав становлення цілісної світогосподарської системи. 

Питання міграції робочої сили є досить актуальними на сучасному етапі 

розвитку країн. Адже міграція трудових ресурсів як економічне явище є одним 

з факторів формування суспільства, що безпосередньо впливає на його 

становлення та функціонування. 

Мета роботи – визначення основних причин міжнародної міграції робочої 

сили, позитивні наслідки цього явища та способи їх вирішення.  

Перед тим, як говорити про міжнародну міграцію, потрібно визначити, 

що ж таке міграція. Міграція (латинське «migratio») – переселення, 

переміщення населення, трудових ресурсів, капіталу з однієї країни в іншу, а 

також внутрішньодержавні – з одного регіону в інший [1, c.384]. 

Міжнародна міграція як складова загального процесу міграції – явище не 

нове. Воно виникло багато століть тому з різних причин: кочівництво скотарів, 

військові і колоніальні загарбання, стихійні лиха, географічні відкриття та 

освоєння нових життєвих просторів. 
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Міграцію варто розглядати як закономірний наслідок розвитку 

інтеграційних процесів, необхідну об’єктивну передумову становлення єдиного 

міждержавного ринку праці. 

Разом з тим міграція навряд чи була б можлива у великих масштабах, 

якби не існувало економічної доцільності, а інколи й необхідності 

використання іноземної робочої сили. Це пов’язано з дією таких чинників [2, 

c.446]: 

- прагнення зменшити витрати виробництва за рахунок використання 

дешевої робочої сили 

- доцільністю транснаціональних корпорацій, що не тільки підвищує 

географічну мобільність робочої сили, а й вирішує умови її застосування у 

світовому масштабі; 

- залученням кваліфікованих працівників; 

- зростаючою взаємодією виробничих, науково-технічних і культурних 

зв’язків різних країн; 

- розвитком засобів транзиту і зв’язку, що стимулює географічну 

мобільність населення. 

Міжнародна міграція робочої сили (ММРС) означає процес стабільного 

або організованого переміщення працездатного населення в рамках 

національного чи міжнародного процесу, обумовленого характером розвитку 

продуктивних сил і виробничих відносин, дією економічних законів [3, c.150]. 

Один з головних спонукальних мотивів міграції – вищий рівень 

заробітної плати в країнах прибуття. Мета міждержавного переміщення 

трудового потенціалу – прагнення до поліпшення матеріального стану – 

залишається незмінною. 

Світовий досвід свідчить, що трудова міграція забезпечує безперечні 

перешкоди як країнам, що приймають робочу силу, так і країнам, які її 

постачають, але є і позитивні наслідки цього явища. Країни, що приймають 

робочу силу, отримують при цьому такі переваги: 

- внаслідок зменшення витрат виробництва підвищується конкуренто-
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спроможність вітчизняних товарів, що пов’язано з більш низькою ціною 

іноземної робочої сили, яка,в свою чергу, впливає на собівартість продукції; 

- іноземні робітники, створюючи додатковий попит на товари та послуги, 

стимулюють зростання виробництва і додаткову зайнятість у країні 

перебування; 

- при імпорті кваліфікованої робочої сили країна, що її приймає, економить 

на витратах на освіту та професійну підготовку; 

- іноземні робітники часто розглядаються як певний амортизатор у випадку 

кризи та безробіття, оскільки першими підпадають під звільнення; 

- іноземні робітники не забезпечуються пенсіями і не враховуються при 

реалізації різного роду соціальних програм. 

Щодо розв’язання проблеми регулювання трудової міграції населення за 

кордон необхідно залучати і приватні агентства та організації, що здійснюють 

експорт робочої сили, забезпечивши контроль за їхньою діяльністю державною 

міграційною службою. Необхідно також внести зміни до двосторонніх угод з 

основними країнами-реципієнтами щодо розширення міграційних квот, 

визначити ступінь їхньої дієвості й ефективності в регулюванні трудової 

міграції, а з рештою країн, укласти такі угоди. Велике значення для 

налагодження ефективних міграцій має співробітництво з Міжнародною 

організацією з міграції (МОМ). Ця організація забезпечує впорядковану і 

планову міграцію, має сформовану організаційну структуру, веде обмін 

досвідом і надає потенційним мігрантам і державним організаціям інформацію 

про ситуацію на ринку праці тієї чи іншої країни. 

Література: 

1. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дяківа. — К.: 

Міжнародна економічна фундація, 2000. С. 384. 

2.  Міжнародна економіка: навчальний посібник / Фомішин С.В., Рибчук А.В., 

Румянцев А.П. та ін. / За ред. С.В. Фомішина. Львів: Новий світ, 2000. 446 с.  

3. Боган І.П. Глобальна економіка: підручник. К.: Знання, 2007. С. 150—151. 

 



56 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 005.95 Економічні науки 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РИНКУ 

СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ 

Тітаренко М.А 

студент кафедри менеджменту та адміністрування 

Івано-Франківський національній технічний університет нафти і газу  

м.Івано-Франківськ, Україна 

Низький професійний та кваліфікаційний рівень працівників є однією з 

головних причин низької конкурентоспроможності підприємства, що впливає 

на рівень прибутковості підприємства і, своєю чергою, обмежує фінансові 

можливості для підвищення кваліфікації, розвитку персоналу (РП) [1, с.13]. 

Сучасний рівень інформаційного, комунікаційного та програмного 

забезпечення, а також виробничих та управлінських технологій, пов’язане з 

ним технологічне і технічне переоснащення підприємств підвищують вимоги 

роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня працівників. Тому метою 

важливого процесу РП на підприємстві є підготовка конкурентоспроможних 

високопрофесійних працівників, мотивованих до максимальних зусиль для 

завоювання ринків, підвищення якості продукції, ефективного використання 

всіх видів ресурсів та зниження собівартості продукції[4, с.56]. 

Витрати на розвиток і навчання торгового персоналу є, по суті, 

інвестиціями в майбутні ефективні продажі компанії, однак найчастіше увага і 

кошти зосереджені на вирішенні першочергових задач підбору і управління 

такими співробітниками, а на розвиток і навчання часто не вистачає ресурсів. 

Як правило, на підприємтвах ринку споживчих товарів застосовується 

наступна схема управління торговим персоналом: масовий набір та 

короткострокове базове навчання. При цьому змінний графік і низький рівень 

оплати − це звичайні умови праці багатьох польових співробітників. В 

результаті торговий зал став робочим місцем низькокваліфікованих фахівців, а 
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саму роботу багато співробітників розглядають як універсальний засіб 

отримання невисокого доходу на короткостроковий період[2, с.134-136]. 

Така загальноприйнята у вітчизняній практиці система управління 

торговим персоналом знайшла своє відображення і в багатьох магазинах 

всесвітньовідомої компанії «Адідас».  

У компанії всі напрямки діяльності менеджменту регламентовані в 

письмових положеннях, так як «Adidas Group» − одна з найбільших 

транснаціональних корпорацій. В даний час в практиці управління персоналом 

компанії ДП «Адідас» присутній ряд задокументованих програм з розвитку та 

навчання персоналу: «Програма розвитку талантів», «Програма наставництва», 

«Навчання роздрібного персоналу» та ін. Проте в реальній практиці у 

магазинах «Адідас» є ряд проблем, зокрема в плані розвитку і навчання 

продавців.  

Серед основних недоліків: 

− низький рівень в усіх напрямках теоретичної підготовки: на 

підприємстві відсутній план занять з продавцями; на низькому рівні 

знаходяться теоретичні знання основ теорії та методології продаж, типології 

покупців, особливостей просування товарів; 

− плани розвитку персоналу в магазині в цілому відсутні, на низькому 

рівні знаходяться програми самомотивації персоналу; 

− на підприємстві спостерігається низький рівень використання 

технології ефективних продажів, низький рівень управління часом продавців; 

− мотивація персоналу до активних продажів також вимагає 

покращення: посадові інструкції продавців мають формальний характер. 

Таким чином, в магазині потрібна система навчання і розвитку персоналу 

не формальна, як це відображено в документах ТОВ «Адідас», а діюча на 

практиці. Нижче наведемо напрямки покращення розвитку персоналу на ДП 

«Адідас»: 

− визначення мінімальної кваліфікації працівника у нинішній момент та в 

майбутньому (метою кожного працівника є виконання поставлених перед ним 
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вимог і завдань). Задоволення своєю роботою, поліпшення свого іміджу, 

можливість просування по службі; відповідальність, покращення свого 

становища на ринку праці, надійне робоче місце і достатній заробіток;  

− визначення стратегічних цілей підприємства щодо потреб у персоналі, 

формування попереднього резерву, просування складу резерву керівників, 

підвищення кваліфікації, оплата праці згідно виконаної роботи.  

Реалізація заходів розвитку персоналу може здійснюватися:  

− без відриву від виробництва (інструктаж, коучінг, ротація робочих 

місць);  

− з відривом від виробництва (участь у спеціалізованих тренінгах, 

семінарах, програмах підвищення кваліфікації й управлінської освіти). 

Підсумовуючи, варто сказати, що якщо компанія вибирає політику 

управління торговим персоналом, спрямовану на його розвиток і навчання, 

підвищення мотивації і задоволеності від роботи, то це приносить позитивні 

результати у господарській діяльності. Подальші дослідження для ДП «Адідас» 

повинні бути спрямовані на вивчення методів та засобів РП, формування 

максимально адаптивних корпоративних культур, які стимулюють творчий 

підхід, інноваційну діяльність, підвищення зацікавленості працівників у 

підвищенні власного професійного та кваліфікаційного рівня, втіленні нових 

ініціатив. 
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СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА 

Токар К. С. 

студентка факультету менеджменту та права 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

Обсяги та результативність господарської діяльності кожного підпри-

ємства значною мірою залежить від фінансових можливостей, які формують 

його фінансовий потенціал. Спроможність підприємства максимально 

ефективно використати свій фінансовий потенціал визначається ефективністю 

системи управління процесами його формування і розвитку. За допомогою 

управління досягається узгодженість дій всіх учасників економічних процесів, 

об’єднання їх зусиль для досягнення мети і завдань спільної діяльності. 

Проблема пошуку шляхів удосконалення системи управління фінансовим 

потенціалом підприємства як у науковому, так і у методично-прикладному 

аспекті багатогранна. Тому вимагає комплексного та системно- цільового 

підходу до її дослідження й вирішення [1, с. 213]. 

З метою дослідження терміну «управління фінансовим потенціалом» 

спочатку визначимо сутність понять «управління» та «фінансовий потенціал». 

П. Друкер розглядає управління як особливий вид людської діяльності, що 

перетворює неорганізований натовп на ефективну цілеспрямовану та 

продуктивну групу. Тобто, управління є стимулом до змін [2, с. 38]. 

Н. М. Яркіна дає визначення управлінню як процесу розподілу й руху 

ресурсів в організації з наперед заданою метою, за наперед розробленим 

планом і з безперервним контролем за результатами діяльності [3, с. 131]. 

Термін «потенціал» означає джерела, можливості, засоби, запаси, що можуть 

бути використані для вирішення певної задачі, досягнення поставленої мети. 
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Отже, механізм управління фінансовим потенціалом підприємства — це 

цілеспрямована та керована система організаційних, економічних, 

нормативних, управлінських та регулюючих дій, способів, технологій та 

інструментів, які активно впливають на процеси формування (залучення), 

акумулювання та розподілу фінансових ресурсів за окремими видами 

діяльності й напрямками їх використання, а також трансформації їх в інші види 

економічних ресурсів для забезпечення ними виробничих, інвестиційних, 

соціальних та інших потреб підприємства [4, с. 5]. 

Побудова економічного механізму управління фінансовим потенціалом 

базується на врахуванні окремих теоретико-методологічних та організаційно-

економічних передумов. Головні з них наступні: 

- процеси формування, розвитку та реалізації фінансового потенціалу 

відбуваються в умовах динамічної зміни зовнішнього економічного оточення та 

внутрішнього фінансово-економічного становища, що обумовлює необхідність 

забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості та фінансової 

адаптивності; 

- управління фінансовим потенціалом відноситься до компетенції функці-

онального управління - фінансового менеджменту і підпорядковане загальним 

стратегічним та тактичним завданням економічної діяльності підприємства; 

- як об’єкт фінансового менеджменту, фінансовий потенціал потребує 

власного інструментарію та технології управління; 

- якість управління фінансовим потенціалом визначається рівнем 

виконання його функціональних завдань: формування (залучення) необхідних і 

достатніх обсягів фінансових ресурсів, розподіл їх за окремими видами 

діяльності і напрямками використання, а також швидкість і ефективність 

трансформації в інші види економічних ресурсів для забезпечення виробничих, 

інвестиційних, соціальних та інших потреб підприємства; 

- система управління фінансовим потенціалом повинна забезпечувати 

динамічний та пропорційний розвиток усіх його компонентів, а також 

економіки підприємства в цілому. 
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Управління фінансовим потенціалом підприємства представляє собою 

складний поетапний процес, що передбачає прийняття управлінських рішень з 

метою оптимізації фінансових і грошових потоків, співвідношення витрат та 

результатів, а також збільшення позитивного фінансового результату відповід-

но до обраної стратегії. Управління фінансовим потенціалом здійснюється на 

основі визначення тактичних та стратегічних цілей, що полягають у збільшенні 

обсягів виробництва, мінімізації ризиків, забезпечення рентабельності діяль-

ності, фінансової рівноваги, ліквідності та фінансової стійкості підприємства. 

Таким чином, рівень фінансового потенціалу підприємства визначається 

обсягом та якістю наявних фінансових ресурсів, що є необхідною умовою 

ведення господарської діяльності. Процес управління фінансовим потенціалом 

базується на фактичному фінансовому потенціалі та включає декілька етапів. 

До цих етапів можна віднести аналіз фінансового потенціалу, вироблення 

управлінських рішень та їх реалізація, порівняння планових та фактичних 

результатів. Метою управління фінансовим потенціалом є збереження 

фінансової стійкості, рівноваги та ліквідності, оптимізація грошових потоків, 

підвищення конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. 

Отже, управління фінансовим потенціалом підприємства передбачає 

планування, організацію, контроль забезпеченості підприємства фінансовими 

ресурсами для ведення виробничо-господарської діяльності з урахуванням 

стратегічних перспектив, а також забезпеченість власним капіталом в обсязі, 

необхідному для виконання умов ліквідності та фінансової стійкості. 

Визначення фінансового потенціалу та якісне управління ним є однією з 

першочергових потреб підприємства та умовою забезпечення його ефективної 

діяльності [4, с. 5]. 

Механізм управління фінансовим потенціалом можна описати наступним 

чином. Фінансовий потенціал підприємства базується на принципах та меті, на 

нього впливають зовнішні фактори. Внутрішні фактори та фінансовий потенці-

ал пов’язані двостороннім впливом один на одного. З мети випливають задачі. 

До основних задач управління фінансовим потенціалом підприємства 



62 
 

можна віднести: мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для підтримки 

нормального виробничого циклу, передбаченого планом; пошук шляхів 

максимізації прибутку, підвищення рентабельності; своєчасне виконання 

зобов'язань перед фінансово-кредитними установами, бюджетом та 

державними цільовими фондами, перед постачальниками та працівниками 

підприємства; контроль за ефективним, раціональним та цільовим 

використанням наявних фінансових ресурсів підприємства тощо [5, с. 17].  

Наступним елементом механізму є комплекс методів управління 

фінансовим потенціалом підприємства, ефективне використання яких має 

приводити до стійкого функціонування. Для визначення якості функціонування 

підприємства використовуються критерії ефективності, що встановлюються 

відповідно до мети. Якщо результати моніторингу є позитивними, то 

поставлена мета досягнена та підприємство може підтримувати отриманий 

результат або встановити нову мету [6, с. 127]. 

Таким чином, механізм управління фінансовим потенціалом підприєм-

ства є системою, що забезпечує взаємодію діагностики, регулювання та 

моніторингу показників, що характеризують абсолютний, нормальний, нестабі-

льний і кризовий типи фінансової стійкості підприємства та дають можливість 

підвищити ефективність управління фінансовим потенціалом підприємства. 

Фінансовий ринок залишається найслабшою сферою фінансових відносин 

у фінансовій системі України, що негативно позначається на формуванні 

фінансового потенціалу аграрних підприємств. 

Стратегічними орієнтирами посилення фінансового потенціалу аграрних 

підприємств слід виокремлювати фінансову безпеку, забезпечення якої досягає-

ться шляхом контролінгу діяльності, планування грошових потоків, збільшення 

прибутковості діяльності; фінансову незалежність у контексті стимулювання 

фінансової грамотності господарюючих суб’єктів, співпраці із надійними 

партнерами та фінансової стабільності, досягнення якої буде можливим завдяки 

нівелюванню ймовірності банкрутства, страхуванню фінансових ризиків і 

управлінню кредиторською та дебіторською заборгованостями [7, с. 21]. 
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Своєчасна та комплексна реалізація заходів сприятиме посиленню 

фінансового потенціалу, покращенню інвестиційної привабливості підприємств 

галузі і створюватиме умови для ефективного розвитку господарюючих 

суб’єктів [8, с. 55].  

Ключовими резервами посилення фінансового потенціалу аграрних 

підприємств мають бути розширення асортименту та структури фінансових 

ресурсів, зміцнення конкурентних переваг, підвищення платоспроможності, 

зростання доходу підприємства, залучення інвестиційних ресурсів та розвиток 

експортоорієнтованих напрямів [9, с. 213]. 

Сталий розвиток аграрного сектору економіки України значною мірою 

залежить від ефективності управління фінансовим потенціалом окремого 

аграрного підприємства та заходів аграрної політики із забезпечення її рівня. 

Тому в основі державної фінансової політики України на перспективу мають 

бути заходи створення сприятливого зовнішнього середовища як основи 

ефективного механізму управління фінансовим потенціалом та забезпечення 

конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, економічного розвитку 

підприємств аграрного сектору і зростання ролі держави в цьому процесі. 
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ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

Цвігун Інна 

Подільський державний гарно-технічний університет, 

м. Кам`янець-Подільський 

Економічна безпека передбачає досить високе і стійке економічне 

зростання та ефективне задоволення економічних потреб. Імідж країни на 

міжнародному рівні характеризує індекс економічної свободи, який щороку 

розраховується газетою Wall Street Journal і дослідницьким центром Heritage 

Foundation по більшості країн світу, починаючи з 1995 року. Експерти Heritage 

Foundation визначають економічну свободу як «відсутність урядового 

втручання або перешкод виробництву, розподілу і споживання товарів і послуг, 

за винятком необхідного громадянам захисту і підтримки свободи як такої». 

Індекс економічної свободи базується на 12 індексах, вимірюваних за шкалою 

від 0 до 100. при цьому показник 100 відповідає максимальній свободі, а 0, 

відповідно, мінімальною. Вага кожного з 12 факторів вважається однаковою, 
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через це загальний індекс являє собою середнє арифметичне від показників [2]. 

Економічна свобода - це основне право кожного людини контролювати 

власну працю та майно. В економічно вільному суспільстві люди можуть 

працювати, виробляти, споживати та інвестувати будь-яким способом. У 

економічно вільних суспільствах уряди дозволяють праці, капіталу та товару 

вільно пересуватися, а також утримуватися від примусу або обмеження свободи 

на вищому рівні, необхідному для захисту та підтримки самої свободи. 

Економічна свобода вимірюється на основі 12 кількісних та якісних 

факторах, згрупованих у чотири широкі категорії або стовпи, економічної 

свободи: 

Верховенство права (права власності, цілісність уряду, ефективність судів); 

Розмір уряду (державні витрати, податкове навантаження, фіскальне 

здоров'я); 

Регуляторна ефективність (свобода бізнесу, свобода праці, грошова свобода); 

Відкриті ринки (свобода торгівлі, інвестиційна свобода, фінансова свобода). 

Для класифікації країн індекс економічної свободи поділяють:  

Вільні — з показником 80—100 

В основному вільні — з показником 70—79,9 

Помірно вільні — з показником 60—69,9 

В основному невільні — з показником 50—59,9 

Деспотичні — з показником 0—49,9 

Україна у 2018 році зайняла 150-ту позицію з 180 у рейтингу "Індекс 

економічної свободи 2018", який щорічно складає американський фонд The 

Heritage Foundation. Сусідами України в рейтингу стали Камерун та Сьєрра-

Леоне. 

"Індекс економічної свободи" України оцінили в 51,9 з 100 можливих. 

При цьому за рік Україна поліпшила результат на 3,8 бала. Стан економічної 

свободи в Україні оцінюють як «переважно невільний».  

Порівнюючи рівень економічної свободи в Європі, то Україна займає 

останнє місце 44. При цьому в індекс економічної свободи в Європі має 
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тенденцію до поступового зростання і його стан оцінюється як помірно 

вільний.  

 

Джерело: Фонд Heritage Foundation( http://www.heritage.org) 

Динаміка індексу економічної свободи, очевидно, демонструє, як після 

стрімкого покращення результату, починаючи з кінця 90-х років, Україна після 

2005 року почала стійкий рух назад (Рис.1). Але навіть найкращий результат в 

Україні - 55,8%, якого вона досягла в 2005 році, був нижчим на 3,8 в.п. ніж 

середньосвітове значення (59,6%). 

Проведені дослідження дозволили виявити основні форми прояву 

структурних зрушень в економічній сфері та їхній вплив на рівень 

демографічної безпеки країни, а саме: 

- скорочення обсягів реального ВВП - втрата частиною працездатного 

населення можливості отримувати трудові доходи внаслідок звільнення чи 

переведення на неповну зайнятість; гальмування підвищення державних 

соціальних стандартів та згортання соціальних програм через труднощі з 

виконанням доходної частини бюджетів усіх рівнів [1; с.153]. 

- подальша тінізація національної економіки - продовження практики 

використання тіньових оборудок для особистого збагачення; збільшення 

розміру та частки доходів, які окремі особи отримують без сплати податків і 
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Рис. 1. Індекс економічної свободи України та Європи, 1995-
2018 рр. 

Україна Європа 

http://www.heritage.org/
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соціальних платежів, що зрештою негативно позначається на соціальній 

захищеності населення; збереження загрози споживання неякісної продукції 

(фальсифікату); зростання імовірності втрати статків, свободи, здоров’я та 

навіть життя через протиправну діяльність; 

- глобалізація національної економіки - насичення внутрішнього ринку 

більшою кількість товарів і послуг (передусім, імпортних), а також притік 

робочої сили з країн «третього світу»; спрощення процедур, пов’язаних з 

легалізацією за кордоном трудових мігрантів з України, а також зростання 

обсягів грошових переказів від них; створення робочих місць за рахунок 

збільшення обсягів виробництва й розширення ринків збуту вітчизняної 

продукції; поліпшення умов праці за рахунок інвестування в нову техніку та 

технології, а також запровадження світових стандартів в трудові відносини. 

Отже, економічний чинник безпосередньо впливає на рівень 

демографічної безпеки. Так, зростання рівня виробництва валової продукції по 

регіонах зумовлює зниження народжуваності та зростання злочинності. 

Безробіття, що є наслідком економічної нестабільності є причиною зростання 

самогубств та смертності населення у віці 15-59 років. Тому стабільність 

економічного розвитку країни є основою зміцнення демографічної безпеки. 

Література: 

1. Мельниченко О. Вплив структурних зрушень в економічній сфері на рівень 

добробуту населення: державно-управлінський АСПЕКТ/ОМельниченко// 

Публічне управління: теорія та практика. – 2011. - №2(6). - С.152-156. 

2. Index of economic freedom. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

URL://http://www.heritage.org/ 
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УДК 340.132 : 336.71.078.3  Економічні науки 

РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ У ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ 

УКРАЇНИ 

Черненко Л.О. 

Студентка факультету банківських технологій та бізнесу 

Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет 

банківської справи» м. Київ, Україна 

На сьогодні питання організації ефективної системи фінансового 

моніторингу в Україні постає особливо гостро у зв’язку із посиленням 

проблеми фінансування тероризму, та відмивання доходів, одержаних 

злочинним шляхом через банківську систему, що загрожує економічній та 

політичній безпеці країни.  

Основними нормативними актами, які регламентують здійснення 

фінансового моніторингу в банках України є: Закон України «Про запобігання 

та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» [1]; Закон України «Про банки та банківську діяльність» [2]; 

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене 

Постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417 [3]. 

Основними суб’єктами здійснення фінансового моніторингу в банківській 

системі є банки та Національний банк України. Однак, банки тісно взаємодіють 

із Державною службою фінансового моніторингу України та правоохоронними 

органами з питань фінансового моніторингу [3].  

З метою контролю за дотриманням банками законодавства з питань 

запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування 

тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення НБУ 

здійснює безвиїзний нагляд та інспекційні (виїзні) перевірки (табл. 1) [4-8].  

 



69 
 

Таблиця 1 

Кількість проведених виїзних перевірок Національним банком України за 

2013-2017 рр., од. 

Індикатори 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість проведених виїзних 

перевірок банків, з них: 
193 204 76 44 31 

планові  188 162 56 41 31 

Позапланові 5 42 20 3 - 

Безвиїзний нагляд 44 39 16 46 22 

Усього перевірок 237 243 92 90 53 

 

Починаючи з 2015 р. кількість інспекційних та безвиїзних перевірок 

почала зменшуватися, що пов’язано із закриттям регіональних відділень НБУ 

(станом на кінець 2015 р. кількість персоналу було скорочено на 55% – до 5 300 

працівників). 

Що стосується заходів впливу за порушення банками законодавства з 

питань фінансового моніторингу, то Закон про легалізацію дозволяє ліквідувати 

банки за відмивання грошей за прискореною процедурою в рамках заходів з 

протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Крім ліквідації, до 

банків, що мають причетність до здійснення відмивання грошей або вживають 

недостатні заходи для протидії легалізації доходів, можуть застосовуватися 

санкції у вигляді штрафу. 

Максимальна сума штрафу, що накладається на банк у разі встановлення 

факту здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу та 

виявлення порушень законодавства з питань фінансового моніторингу, не може 

становити більше одного відсотка від суми зареєстрованого статутного капіталу 

банку. 

Динаміка кількості та суми штрафів за ризикову діяльність у сфері 

фінансового моніторингу та невиявлених публічних діячів банками за 2015-

2018 рр. (1 кв.) наведена на рис. 1. Так як вищезазначені нормативи були 

введені в Закон у 2015 році, то й статистика відповідно не містить дані за 

попередні роки. 
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Рис. 1. Динаміка кількості та суми штрафів застосованих НБУ до банків 

за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу та невиявлених 

публічних діячів за 2015-2018 (1 кв.) рр., шт./грн. [4-8] 

*РЕР – публічні діячі. 

Загалом тенденція виявлених порушень і суми штрафів за 2015-2017 роки 

мала тенденцію до збільшення. Проте, у 2018 році банки відповідно до 

положень та нормативів та привели у відповідний лад документи та процедури 

здійснення фінансового моніторингу. 

Основні порушення, які були виявлені під час перевірок банків у 2018 

році стосувались недотримання вимог законодавства щодо публічних діячів, 

зокрема, працівники банків не завжди виявляли факти належності клієнтів до 

категорії публічних діячів під час здійснення ідентифікації, верифікації та у 

процесі їх обслуговування. Іншими виявленими порушеннями були: не повне 

виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; 

порушення окремих вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення 

клієнтів, невідповідність внутрішньобанківських документів вимогам 

законодавства. 

Найбільш поширеними інструментами в схемах фінансування тероризму 

на сьогодні є: надання фінансової допомоги; купівля товарів на тимчасово 
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окупованій території; використання благодійних організацій; підставні особи.  

Аналіз проблем боротьби з фінансовою злочинністю дозволяє зробити 

висновок, що серед чинників, які знижують ефективність боротьби з 

криміналізацією фінансової сфери, займають: прогалини та суперечності у 

нормативно-правовій базі, яка регулює цю діяльність; низький рівень 

профілактичної роботи; неналежна координація діяльності правоохоронних 

органів; нерозробленість методик виявлення та розслідування злочинів у 

фінансово-кредитній, банківській сферах; відсутність єдиної статистики та ін. 

Узагальнимо пропозиції щодо вдосконалення регулятивної діяльності 

НБУ в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Пропозиції щодо вдосконалення регулятивної діяльності НБУ з питань 

ПВК/ФТ  

Напрям 

вдосконалення 
Пропозиції 

Заходи щодо 

вдосконалення 

нормативних 

актів НБУ 

1. Ввести штрафні санкції та прописати у нормативних актах НБУ положення 

щодо введення таких санкцій по відношенню до директорів, вищого 

керівництва та власників банків. 

2. Збільшувати розміри штрафів для банків, які порушують законодавство з 

питань фінансового моніторингу. 

3. Продовжувати вживати заходи зі зниження обсягів готівкових розрахунків 

в країні. 

4. Розробити методичні рекомендації здійснення перевірок банків в частині 

ризику відмивання коштів банками. 

Заходи щодо 

вдосконалення 

діяльності 

НБУ 

1. Зробити здійснення перевірок банків прозорішим. Розкривати інформацію 

щодо порушень банками законодавства з питань ПВК/ФТ, застосованих до 

банків заходів впливу у періодичних звітах з питань фінансового 

моніторингу. 

2. Створити мегарегулятор фінансового ринку в обличчі НБУ.  

3. Вдосконалити механізм перевірки банків щодо операцій з цінними 

паперами, які банк купує у власні портфелі, і які можуть бути пов’язані із 

відмиванням злочинних доходів. 

 

Отже, банківська система є найбільш уразливою сферою для відмивання 

доходів, одержаних злочинним шляхом. Вона все частіше використовується з 

метою надати злочинним коштам легального вигляду. З метою переміщення 

грошей для фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового 

знищення використовують банки. Тому необхідна система заходів, спрямована 
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на недопущення використання банківської системи в зазначених цілях. Такою 

системою заходів і є фінансовий моніторинг в банках.  

Література: 

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 р. 

№.1702-VII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/1702-18. 

2. Закон України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000р. 
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УДК 369.5  Економічні науки 

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 

РЕСУРСАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

Юркевич Л.П., 

студент економічного факультету 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

Основним джерелом фінансування пенсійних виплат для підтримання 

гідного рівня життя пенсіонерів є бюджет Пенсійного фонду України. Він 

формується за рахунок страхових внесків, додаткових зборів, цільових 

надходжень з держаного бюджету та інших доходів. В умовах дефіциту коштів 

пенсійного страхування особливої ваги набуває якісне управління фінансовими 

ресурсами Пенсійного фонду. Ефективність такого управління залежить від 

багатьох чинників, серед яких: рівень надходжень та видатків фонду, тенденції 

та зміни в економіці, фінансах, політиці та демографічній ситуації тощо.  

Достатність коштів для фінансування пенсій залежить від своєчасних і в 

повному обсязі сплачених страхових внесків роботодавцями та працівниками, 

надходження додаткових зборів та інших коштів. За рахунок коштів Пенсійного 

фонду проводяться виплати пенсій сьогоднішнім пенсіонерам. Проте проблеми 

щодо достатності власних ресурсів, своєчасності та повноти обсягу пенсійних 

виплат нині залишаються невирішеними [1, с. 100]. На рис.1. наведено схема 

управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України. 

У системі державного пенсійного страхування важливо сформувати 

необхідний обсяг фінансових ресурсів, призначених для фінансування 

планових завдань. Не менш актуально потім зібрані фінансові ресурси 

раціонально розподілити між регіонами, програмами, окремими видатками та 

ефективно використати із застосуванням принципу економії матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

Процес планування та затвердження бюджету Пенсійного фонду 
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України є складним і вимагає належної прозорості і контролю. Функції з 

контролю за формуванням та використанням фінансових ресурсів Пенсійного 

фонду України покладено на Департамент фінансового аудиту та контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України 

Пенсійним фондом України забезпечено контроль за діяльністю 

територіальних органів фонду, спрямований на удосконалення системи 

управління коштами, запобігання фактам незаконного та неефективного 

їхнього використання. Здійснюються заходи, спрямовані на мінімізацію 

корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних правопорушень.  

Внутрішній фінансовий контроль в органах Пенсійного фонду 

здійснюється в основному у формі ревізій та перевірок. Як зазначають фахівці 

Пенсійного фонду України, поєднанням обох форм фінансового контролю є 

проведення комплексних ревізій, що сприяє зміцненню державної фінансової 

дисципліни, поліпшенню надходження коштів до Пенсійного фонду України, 

ефективному і цільовому їх використанню[2]. 

За результатами проведених у 2017 році в підвідомчих управліннях 

Пенсійного фонду України 215 аудиторських досліджень та 280 інших 

контрольних заходів, встановлено 3,9 тис. нефінансових порушень та 5,9 тис. 

фінансових порушень на суму 8,9 млн грн, з яких 3,4 млн грн (38,8% виявленої 

1. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів 

Пенсійного фонду України. 

2. Формування бюджету Пенсійного фонду України. 

3. Спрямування коштів Пенсійного фонду України на: 

 виплату пенсій та допомоги; 

 оплату послуг по доставці пенсій та грошової 

допомоги 

 фінансування адміністративно-управлінських 

видатків. 
4. Складання звітності Пенсійного фонду України та її аналіз. 

5. Контроль за формуванням і використанням коштів 

Пенсійного фонду України 
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суми порушень) – при здійсненні адміністративних видатків та веденні 

бухгалтерського обліку господарських операцій, 2,7 млн грн (30,3%) – при 

призначенні і виплаті пенсій, 2,8 млн грн (30,9%) – порушення порядку 

відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, ведення реєстру 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 

соціального страхування (рис 1). Варто зазначити, що кількість виявлених 

порушень у порівнянні з 2016 роком зменшилась на 21,4%, а сума виявлених 

порушень – в 2,2 рази.  

 

Рис. 1. Основні види порушень за результатами проведених контрольних 

заходів у 2017 р [3, с. 87] 

Ухвалено 841 управлінське рішення, чотирьох посадових осіб притягнуто 

до дисциплінарної відповідальності, до 197 осіб застосовано заходи 

матеріального впливу. Усунуто 83,9% виявлених нефінансових порушень та 

89,3% виявлених фінансових порушень, до бюджету фонду відшкодовано 

7,0 млн грн, або 78,7% суми виявлених фінансових порушень. 

У 2017 році централізовано здійснення функцій контрольно-перевірочної 

роботи на рівні головних управлінь у складі підрозділів внутрішнього аудиту та 

фінансового контролю. З початку року головними управліннями проведено 

239,7 тис. перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування (табл. 1).  

38,8 % 

30,9 % 

30,2% 

3,4 млн грн - порушення при здійсненні адміністративних видатків та веденні бухгалтерського обліку 

2,7 млн грн - порушення при призначенні (перерахунку) та виплаті пенсій 

2,8 млн грн - не виставлено до відшкодування розрахунки по пільгових та наукових пенсіях 
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За результатами проведених перевірок виявлено порушень на загальну 

суму 9,8 млн грн, з них 44,6% (4,4 млн грн) – перевірками додержання порядку 

цільового використання коштів виплатними об’єктами поштового зв’язку, 

банківськими установами, будинками-інтернатами, 30,1% (2,9 млн грн) – 

перевірками достовірності документів, наданих для призначення пенсій, 25,3% 

(2,5 млн грн) – позаплановими перевірками суб’єктів господарської діяльності і 

перевірками сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. За 

результатами перевірок відшкодовано 30% суми виявлених порушень. 

Таблиця 1 

Кількість перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування у 2017 р. 

Види перевірки  Кількість перевірок Сума порушення, 

тис. шт %  тис. грн % 

Перевірка достовірності документів, наданих 

для призначення пенсій 

198,7 82,9% 2 961,2 30,1 

Перевірка цільового використання пенсійних 

коштів 

10,5  4,4 4 378,5  44,6 

Перевірка правильності і своєчасності сплати 

збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування 

1,7 0,7 725,6 7,3 

Позапланові перевірки суб’єктів господарської 

діяльності 

28,7 12 1 760,6 17,9 

Всього 239,7 100 9 825,9 100 

Джерело: складено за [3] 

Отже, основними завданнями внутрішньо контролю у Пенсійному фонді 

України є: запобігання ухваленню рішень, які суперечать законодавству (аналіз 

нормативно-правових актів, методичних розробок); забезпечення своєчасного 

та повного відображення всіх операцій з виконання бюджету; виявлення 

слабких місць у виконанні бюджету (аналіз показників статистичної та 

фінансової звітності); розробка пропозицій щодо підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів. 
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