
 
 

Збірник наукових матеріалів 

ХХ Міжнародної науково-практичної 

інтернет - конференції  

el-conf.com.ua 

 

 

 

 

«ІННОВАЦІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» 

 

25 травня 2018 року 

Частина 3 

 

 

 

м. Вінниця 



 
 

Інновації ХХІ століття, ХХ Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція. – м. Вінниця, 25 травня 2018 року. – Ч.3, с. 84. 

 

 

 

 

Збірник тез доповідей укладено за матеріалами доповідей ХХ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації ХХІ 

століття», 25 травня 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. 



 
 

ЗМІСТ 

 

Економічні науки 

4 

Оболенцева Л.В. АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОСТІ ………………………………………………………………………… 

Олексів Л.М. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА ……………………………………………………………………………. 6 

Осташевская К.Р. ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ………………………………………………………... 7 

Пахнюк А.Р. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ………………………………………………………………….. 9 

Пельц С.М. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ …………………………………………... 13 

Попова І.А. ГОТОВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ЗМІН …………………………………………………………………………………………... 17 

Похно В.О. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАРОДЖУВАНОСТІ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 20 

Рзаєв Г.І., Петрик О.М. СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ЇЇ 

АНАЛІЗУ …………………………………………………………………………………….. 25 

Рзаєва Т.Г., Гавриш Р.О. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ 

ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ ЇЇ АНАЛІЗУ …………………………………………….. 30 

Стояненко І. В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ЕКОПАЛИВА В УКРАЇНІ …………………………………………………………………... 33 

Тимчук О.З. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД 

АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ……………………………………………………….. 42 

Ткаченко М.О., Слюсаренко А.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ ………………………………………………………………………………. 45 

Тришак Л.С. КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК 

ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ БАНКІВ ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВ НГК ……………………………………………………………………….. 47 

Хажанець В.В. УДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ ….. 51 

Хижняк А.Ю. ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ …………... 56 

Цибульська В.І., Дребот Н.П. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КРЕДИТУВАННЯ …… 61 

Чапельська І.Р., Дребот Н.П. РОЗВИТОК ФІЛІЙНОЇ МЕРЕЖІ БАНКІВ УКРАЇНИ ….. 67 

Шевчук Д.А. ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ УМОВИ РУХУ ТОВАРІВ У 

ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ……………………………………………………………….. 73 

Шевчук Н.В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МАРШРУТИЗАЦІЇ 

ТРАНСПОРТУ……………………………………………………………………………….. 77 

Яценко Т.В. ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ 

МНОГОФАКТОРНЫХ  ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ …………………………………………………………… 81 



4 
 

УДК 332. 132        Економічні науки 

 

АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 Оболенцева Л.В., 

к.е.н., доцент кафедри туризму і готельного господарства 

Харківський національний університет міського  

господарства імені О.М. Бекетова 

м. Харків, Україна 

Сьогодні Україна  опинилась у міжнародному конкурентному 

середовищі, до якого національна економіка виявилась непідготовленою в 

повній мірі. Про це свідчать нераціональна структура виробництва та експорту, 

його сировинна спрямованість, низький внутрішній попит. Тому, 

найважливішим етапом формування національної конкурентоспроможності є її 

первинний рівень – промисловість, яка є однією з центральних ланок добробуту 

країни.  

Промисловість регіонів України має низку проблем, тому для 

забезпечення її конкурентоспроможності в умовах зони вільної торгівлі з 

Європейським Союзом вкрай необхідним є відповідність нормам ЄС. 

З боку державних органів влади  повинні бути створені сприятливі умови 

для суб’єктів господарювання у плані  гарантування рівного доступу до 

ресурсів усіх суб’єктів господарювання. Вкрай важливим для забезпечення 

конкурентоспроможності на рівні країни та її регіонів є створення 

привабливого інвестиційного клімату, сприяння інноваційній діяльності та 

контроль за якістю та сертифікація продукції. 

Що стосується підвищення конкурентоспроможності промисловості 

регіонів, то тут у першу чергу необхідно зосередити увагу на підтримки органів 

державної регіональної влади щодо технічного переозброєння промислових 

підприємств, вдосконалення системи управління персоналом і трудовою 

мотивацією, вдосконалення маркетингової політики.  
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Серед регіонів України найвищі обсяги промислової продукції 

реалізовувалися у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській 

областях і м. Києві. Проте стабільний приріст реалізованої промислової 

продукції упродовж 2011-2014 рр. спостерігався у Вінницькій, Житомирській, 

Закарпатській і Хмельницькій областях. Необхідно зазначити, що в Донецькій і 

Луганській областях вже з 2012 року реалізація промислової продукції почала 

скорочуватися. Разом з тим, у 2014 році найстрімкіший спад цього показника 

виявлено у м. Київ (-58,7%) і Луганській області (-36,5%) [1]. 

Сьогодні підприємства промислового комплексу характерні тим, що між 

ними є економічне суперництво за ресурси та фактори розвитку. Це пов’язано з 

тим, що підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства 

регіону залежить від доступу до дешевих та повноцінних ресурсів розвитку, що 

істотно відображається на  якості та собівартості продукції, зниження витрат на 

організацію виробничого процесу та підвищення прибутковості підприємств. 

Важливим завданням для всіх підприємств промислового комплексу 

(малих, середніх і великих) є забезпечення проведення інноваційної політики в 

процесі реалізації стратегічного плану, розробленого на регіональному рівні, з 

метою забезпечення їх сталого довгострокового функціонування в умовах 

ринкової конкуренції. Пріоритетним напрямом стратегії розвитку виробництва 

великого промислового підприємства повинні стати розробка і впровадження 

промислових інновацій, тобто нововведень, які безпосередньо пов’язнані з 

технологіями виробництва у промисловості. 

Головною складовою регіональної конкурентоспроможності 

промисловості  є фактори її формування. Конкурентоспроможність 

промисловості регіону проявляється в його здатності забезпечити виробництво 

конкурентоздатної промислової продукції в умовах ефективного використання 

існуючих факторів виробництва для створення нових конкурентних переваг. 

Література: 

1. Економічна статистика [Електронний ресурс] / Державна служба 

статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 
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УДК           Економічні науки 

 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА  

Олексів Л.М., 

студентка факультету економіки і менеджменту 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 

м. Тернопіль, Україна 

 Головною метою управління прибутком є визначення найефективніших 

шляхів його формування та оптимального розподілу, що спрямовані на 

забезпечення розвитку діяльності підприємства та зростання його ринкової 

вартості. Ефективне управління прибутком підприємства можливе при дієвій та 

правильно сформованій системі управління прибутком підприємства.  

 Проблеми використання прибутку підприємства, його прибуткової 

діяльності в різних аспектах досліджували науковці України і зарубіжжя. Серед 

них визначимо: І. Бланка, І. Балабанова, Л. Бадалова, Б. Данилишина, Дж. 

Джурана, С. Дорогунцова, І. Каца, Г. Крамаренко, М. Коробова, Л. Лігоненко, 

А. Мазаракі, А. Маршалову, Н. Менкью, М. Мельникову, Л. Омелянович, А. 

Поддєрьогіна, Р. Солоу, А. Садєкова, Р. Сайфуліна, О. Стоянову, Н. Ушакову, 

Н. Чумаченка, А. Шеремета. 

 Система управління прибутком підприємства – це сукупність 

взаємопов’язаних елементів, кожний з яких має функціональне призначення та 

спільна дія котрих, за певних умов, забезпечує досягнення механізму 

отримання запланованого рівня прибутку. Головною метою даної системи є 

вирішення наступних завдань: 

– забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується відповідно 

до ресурсного потенціалу підприємства; 

– забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку і 

допустимим рівнем ризику;  
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– забезпечення виплат необхідного рівня доходу на інвестований капітал 

власникам підприємства; 

– забезпечення формування відповідного обсягу фінансових ресурсів за 

рахунок прибутку відповідно до завдань розвитку підприємства на 

майбутній період; 

– забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства; 

– забезпечення ефективності програм участі персоналу щодо прибутку [1]. 

 Процес управління прибутком підприємства має забезпечувати 

реалізацію головної мети та основних задач цього управління, а також бути 

невідємною частиною усієї системи управління прибутком підприємства, так як 

в умовах нестабільної економіки важливим для будь-якого підприємства є 

формування найістотніших принципів і ефективної системи стратегічного 

планування та управління прибутком.  

 Тому дуже важливо під час стратегічного планування прибутку врахувати 

всі чинники і аспекти подальшого розвитку для повного і обґрунтованого 

визначення величини прибутку і забезпечення певного рівня прибутку, оскільки 

зростання прибутку підприємств, значною мірою, впливає на темпи 

економічного розвитку країни, окремих регіонів, збільшення суспільного 

багатства і підвищення життєвого рівня населення. 

Література: 

1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. – 2-ге вид. 

перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 528 с. 

____________________________________________________________________  

УДК 657              Экономические науки 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

Осташевская Кристина Романовна 

студентка факультету программной инженерии и бизнеса 

Харьковского национального аэрокосмического университета 
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им. Н. Е. Жуковского  

«Харьковский авиационный институт» 

г. Харьков, Украина 

Науч. Руководитель 

доц. Артёмова А. В. 

В настоящее время среди большого разнообразия экономико-

математических методов особое место занимают методы и модели 

прогнозирования многофакторной эконометрической модели. Она описывает 

функционирование конкретной экономической системы, а не системы вообще 

(состояние экономики данной странны, спрос и предложение). 

Эконометрическая модель использует конкретные статистические данные. 

Рагнар Фриш подчеркивал, что «эконометрика должна отвечать 

конкретным реалиям, иначе она деградирует в что-то не достойное названия 

эконометрики, а скорее, игрометрики»[1, с.756]. Что бы этого не произошло, 

нужно рассмотреть проблемы построения эконометрической модели и выявить 

их решение. 

Проблема построения модели заключается в решении вопроса о том, 

можно ли рассчитывать, что использование построенной модели в целях 

прогноза эндогенных переменных и имитационных расчетов, определяющих 

варианты социально-экономического развития исследуемой системы, даст 

результаты, достаточно совпадающие с реальностью. Методы построения 

основаны на статистической проверке гипотез и статистическом анализе 

характеристик точности различных приемов статистического оценивания 

параметров системы. 

Таким образом, построение эконометрических моделей является 

позволяющим прогнозировать экономическое развитие хозяйствующего 

субъекта или в целом экономики государства. И несмотря на определенные 

проблемы в эконометрическом моделировании данная наука является 

динамично развивающейся [2, с.163]. 
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Важным этапом является спецификация модели, потому что от 

успешности решения этой проблемы, т.е. насколько реалистичны наши 

предложения о составе эндогенных, экзогенных и преопределенных 

переменных, о структуре самой системы уравнений, стохастической природе 

случайных остатков, в решающей степени зависит успех эконометрического 

исследования [3, с.57]. 

Проблему построения и прогнозирования эконометрической модели 

можно решить таким образом: 

– Определить конечные цели моделирования; 

– Определить набор экзогенных и эндогенных переменных; 

– Определить систему уравнений, ее структуру, построение. 

В завершение можно сказать, что любая многофакторная 

эконометрическая модель представляет собой лишь некоторое приближение к 

описанию сложных экономических процессов, поэтому к результатам 

прогнозов с их помощью необходимо относится очень осторожно.  

Литература: 

1. История экономических учений: Учебное пособие. / Под ред. А. 

Автомонова, О. Ананьина, Н. Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2004.  

2. Математические модели в экономике: Учебное пособие. – М.: ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова, 2005. 

3. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Основные понятия, 

элементарные методы, границы применимости, интерпретация 

результатов» М. – 2000г. 
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аціональний університет державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

Історично однією з первинних економічних потреб виступає потреба в 

захисті функціональної життєздатності всіх складових частин суспільного 

виробництва. В основі підвищеної уваги до проблеми економічної безпеки 

лежать об’єктивні процеси і явища, які відбуваються в національній економіці 

та суспільстві, а також у глобальній економіці, в міжнародних економічних 

відносинах, зокрема, інтеграційні тенденції, їх суперечливість придають 

особливе значення проблемі економічної безпеки країни як основи 

забезпечення її суверенітету, конкурентоспроможності, обороноздатності, 

органічного входження країни в систему світової економіки. 

Актуальність дослідження питань забезпечення економічної безпеки 

України зумовлена цілим рядом об’єктивних чинників: системною 

трансформацією економіки України і визначенням її ролі та місця в сучасній 

світовій економіці; необхідністю пошуку оптимального співвідношення між 

відкритістю економіки та захистом національних інтересів; зростанням 

внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці, що повязані з втратою 

традиційних ринків, ускладненням процесів відтворення науково-технічного 

потенціалу, проблемами інвестиційної діяльності, масштабами тіньової 

економіки; впливом глобалізаційних процесів на економіку окремих країн; 

узгодженням інтересів господарюючих суб’єктів і громадян у контексті 

забезпечення економічної безпеки. 

Окремі підходи до визначення ролі, складових, форм економічної безпеки 

представлені в наукових працях А. Сміта, Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Д.-C. Мілля, 

А. Маршалла, А. Пігу, Дж. М. Кейнса. Можна відзначити роботи таких 

вітчизняних науковців як Єдинак В. Ю, О. Амоша, О. Барановський, 

О. Білорус, І. Бінько, З. Варналій, О. Власюк, В. Геєць.  

Беручи до уваги, що проблема економічної безпеки країни є досить 

складною, а процеси, що відбуваються у сфері її забезпечення, є настільки 

суперечливими та непередбаченими, необхідними стають більш глибокі та 
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цілісні дослідження всього комплексу пов’язаних з цим питань. При цьому, 

одним із найважливіших таких питань є розвиток глобалізаційних процесів та 

їх динамічний вплив на економічну безпеку країни.  

Економічна безпека – не лише центральний структурний компонент у 

системі національної безпеки будь-якої країни. Вона має власну структуру 

взаємопов’язаних підвидів, що виділяються в цілях науково-теоретичного 

пізнання та практичного використання при реалізації заходів економічної 

політики. Зважаючи на численну предметність і суб’єктність категорії безпеки, 

яка має своїм наслідком наявність розгалуженої горизонтальної і вертикальної 

структури рівнів безпеки, сучасна економічна наука має можливість 

класифікувати її за просторово-географічними, суб’єктними, функціональними 

та іншими критеріями. Виділення окремих рівнів та видів економічної безпеки 

дає змогу розширити інформацію про економічну безпеку, проте не дає 

можливості отримати комплексне уявлення про дане явище [1, c. 26-39]. 

Забезпечення економічної безпеки являє собою процес створення та 

збереження суб’єктом умов свого існування, за яких можливою є реалізація 

інтересів та досягнення своєї мети, а також створення можливостей для виходу 

на новий, якісно більш високий рівень розвитку. Таким чином, вирішення 

проблеми забезпечення безпеки полягає в знаходженні балансу інтересів як по 

вертикалі, тобто між країною, регіонами, окремими суб’єктами, так і по 

горизонталі, тобто у відтворювальному аспекті. 

Процес глобалізації посилює взаємозалежність національних економік, 

що призводить до виникнення певних проблем. Так, зростання рівня цін в 

одних країнах супроводжується їх зростанням у державах-сусідах, економічна 

криза однієї країни поступово розповсюджується і на економіку інших країн. 

Іншим аспектом глобалізації економічних відносин є посилення розриву між 

рівнями розвитку країн світу, результатом чого є отримання більш вагомих 

переваг високо розвинутими країнами в порівнянні з країнами, що 

розвиваються, що ще більш поглиблює диспропорції розвитку світової 

економіки. Попри те, що глобалізація є об’єктивною та безповоротною, вона 
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повинна бути контрольованою з боку держави з метою уникнення або 

мінімізації тих негативів, які вона може із собою принести. Розвиток 

12глобалізаційних процесів вимагає нових підходів у здійсненні державою 

своєї економічної політики, яка повинна базуватися, перш за все, на можливості 

реалізації власних національних економічних інтересів.  

Механізм забезпечення економічної безпеки являє собою взаємопов’язану 

та взаємообумовлену систему форм, методів, законодавчих актів, а також 

державних та недержавних органів і організацій, які повинні створювати умови 

для ефективного господарювання, тобто сприяти стабільному 

відтворювальному процесу як на мікро-, так і на макро- та мегарівні. З’ясовано, 

що сутність механізму забезпечення економічної безпеки країни полягає в 

попередженні, мінімізації, нейтралізації або ліквідації негативного або 

деструктивного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів, небезпек і загроз з 

метою захисту та реалізації соціально-економічних інтересів та забезпечення 

економічного розвитку країни[2, c. 51-56]. 

З точки зору забезпечення економічної безпеки можна розглядати дві 

якісно протилежні системи забезпечення економічної безпеки: ринкового 

саморегулювання та державного регулювання. За умов функціонування моделі 

ринкової економіки, забезпечення економічної безпеки зводиться до 

встановлення стану рівноваги економічної системи, як рівність сукупного 

попиту і сукупної пропозиції за кожного можливого рівня цін, яка досягається 

автоматично завдяки дії внутрішніх стабілізаторів. 

Входження в глобалізаційний процес кожної окремої країни повинне бути 

контрольованим з боку держави з метою уникнення тих негативів, які може 

спричинити глобалізація, а також з метою забезпечення належного рівня 

економічної безпеки країни. До числа загроз, поява яких пов’язана з процесом 

глобалізації, можна віднести: недосконалість функціонування системи 

міжнародної торгівлі, яка поглиблюється протекціоністськими заходами та 

використанням таких торгівельних заходів як блокада та ембарго у політичних 

цілях; нестабільність цін на сировину та енергоресурси; швидкий технічний 
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прогрес та зміна технологій, які призводять до швидкої зміни порівняльних 

переваг окремих країн; нерівноправність доступу до технологій; недосконалість 

світової фінансової системи; недосконалість світової валютної системи, яка 

полягає в її базуванні на групи національних валют, що призводить до сильної 

залежності від економіки цих країн; часті валютні коливання[3, c. 190-193]. 

Література: 
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АМСУ, 2010. – С. 26–39. 

2. Єдинак В. Ю. Генезис економічної безпеки держави як соціально-
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студентка навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та 

митної справи 

Університету державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

В умовах нестабільної ринкової економіки виникла проблема підвищення 

ефективності діяльності підприємств, вирішення якої залежить від 

раціонального використання та розвитку кадрового потенціалу. Для успішного 
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формування та реалізації будь-яких елементів потенціалу потрібні, в першу 

чергу, правильно підібрані кадри та якісне їх навчання. 

Дослідженню  проблем  кадрового потенціалу підприємства присвячені 

праці багатьох науковців, таких як: Краснокутська Н.С., Балабанова Л.В., 

Галицька А.Б., Григор’єва О.В.,  Федонін О.С., Рєпіна І.М., Олесюк О.І. та інші. 

В науковій літературі кадровий потенціал ототожнюють із людським 

капіталом та трудовим потенціалом, що вимагає уточнення суті цих категорій. 

Під людським капіталом вчені розуміють певний запас здоров’я, знань, 

здібностей і навичок людини; здібності та можливості людини, що 

використовуються у трудовій діяльності [1, c. 7]. На відміну від людського 

капіталу трудовий потенціал являє собою сукупність працездатного населення з 

певними інтелектуальними здібностями, знаннями, вміннями та досвідом, 

духовними цінностями та традиціями. З огляду на вищезазначене, людський 

капітал відображає фізичні та інтелектуальні здібності людини, що 

використовуються в процесі виробництва, у той час як трудовий потенціал 

охоплює здібності та можливості працездатного населення, які 

використовуються та можуть бути використані в трудовому процесі. 

Складовою трудового потенціалу виступає кадровий потенціал, що охоплює 

якісну та лише частково кількісну характеристики трудового потенціалу [2, 

с.80].  

Існують різні погляди до визначення терміну «кадровий потенціал 

підприємства» (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «кадровий потенціал підприємства» 

Науковці Трактування поняття 

Краснокутська Н.С. 

 

Кадровий потенціал підприємства – це сукупність здібностей і 

можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей 

довгострокового розвитку підприємства [3, с.240]. 

Балабанова Л.В. 

 

Кадровий потенціал – це гранична величина можливої участі 

працівників підприємства у його діяльності з урахуванням їх 

компетентності, психофізіологічних особливостей, інтересів, 
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мотивацій [4, с.27]. 

Федонін О.С., 

Рєпіна І.М., 

Олексюк О.І. 

Кадровий потенціал – це існуючі сьогодні та передбачувані трудові 

можливості, які визначаються чисельністю, віковою структурою, 

професійними та іншими характеристиками персоналу 

підприємства [5, с.199]. 

Берглезова Т.В. 

Кадровий потенціал – вміння та навички робітників, які можуть 

бути використані для підвищення його ефективності в різних 

сферах виробництва з метою отримання прибутку чи досягнення 

соціального ефекту [6, с.67]. 

Галицька А.Б. 

Кадровий потенціал - величина можливої участі 

висококваліфікованих працівників у виробництві, їх здатність до 

інноваційної діяльності, їх освітній, кваліфікаційний рівень, 

психофізіологічні характеристики, що можуть бути використані 

для досягнення стратегічних цілей підприємства і забезпечення 

конкурентоспроможності на ринку [7, с.74]. 

  

Отже, можна зробити висновок, що кадровий потенціал підприємства – 

складне, багатогранне поняття, під яким слід розуміти сукупність здатностей 

працівників, які виникають у результаті синергічного ефекту на рівні 

соціально-економічної системи під час їх взаємодії, що дозволяє перетворити 

можливості та сильні сторони підприємства в певний момент часу, у готовий та 

конкурентоспроможний продукт чи послугу, забезпечити зростання вартості 

підприємства та його сталий розвиток. 

Як було зазначено, кадровий потенціал являє собою сукупність 

здібностей і можливостей кадрів забезпечувати досягнення цілей 

довгострокового (перспективного) розвитку підприємства. Для розкриття цих 

здібностей і можливостей у кадровому складі виділяють групи, що відіграють 

різну роль у процесі досягнення цілей розвитку підприємства [8, c. 220]:  

 працівники, які визначають цілі розвитку підприємства; 

 працівники, які розробляють засоби досягнення цілей (продукцію, 

науково-дослідницькі розробки, технології); 

 працівники, які організують процес створення засобів досягнення 

цілей; 
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  працівники, які безпосередньо створюють засоби досягнення цілей; 

 працівники, які обслуговують процес створення засобів досягнення 

цілей. 

Саме працівники виконують і координують дії, які забезпечують переваги 

на ринках товарів і послуг, і тим самим високий рівень реалізації можливостей 

підприємства. 

Слід зазначити, що сучасні українські підприємства у своїй більшості 

мають проблеми у сфері управління кадровим потенціалом, а саме: відсутність 

інноваційної спрямованості кадрової політики та використання вдалого досвіду 

закордонних підприємств; неврахування відділами кадрів особистісних 

характеристик кожного окремого працівника; відсутність чіткої системи 

розвитку кадрового потенціалу працівників тощо. Результатом такої кадрової 

політики є висока плинність персоналу на підприємствах та низький рівень 

зацікавленості у досягненні організаційних цілей. 

Вирішити зазначені проблеми можна тільки шляхом ефективного 

управління кадровим потенціалом підприємства, яке передбачає його 

оцінювання, використання та розвиток. Наслідком впровадження комплексного 

підходу до управління кадровим потенціалом підприємства стане: посилення 

мотивації до високопродуктивної праці; підвищення соціального розвитку 

колективу; створення максимальної зацікавленості працівників у кінцевих 

результатах діяльності підприємства.  

Отже, розвиток кадрового потенціалу полягає у підвищенні професійно-

кваліфікаційного рівня працівників,  постійного оновлення їхніх знань, умінь, 

навичок за рахунок стимулювання та оцінки внеску кожного працівника в 

кінцевий результат (продовження освіти, управління кар’єрою), а це в свою 

чергу буде сприяти вирішенню стратегічних цілей підприємства і підвищенню 

його конкурентоспроможних позицій у діловому економічному світі.  
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ГОТОВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ЗМІН 

Попова І.А., 

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування 

Національний Фармацевтичний університет  

м. Харків, Україна 

 Готовність підприємства до організаційно-економічних змін є важливою 

властивістю, яка забезпечує підґрунтя для реалізації ефективних перетворень. 

При цьому важливо досліджувати рівень готовності як в цілому, так і окремо за 
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кожною зі складових, а саме – організаційною та економічною, що дозволить 

визначити певні проблемні питання у відповідній сфері та вжити ефективних 

заходів щодо їх запобігання. Отже оцінювання рівня готовності підприємства 

сприятиме підвищенню ефективності функціонування системи управління 

організаційно-економічними змінами на підприємстві. Протягом усього 

життєвого циклу підприємства відбуваються зміни, що характерні стадіям його 

економічного стану. Ці зміни проявляються в перетворенні потенціалу 

підприємства. Враховуючи сучасний стан зміни є вагомим важелем управління 

та повинні сприйматися як інструмент підвищення ефективності підприємства. 

Необхідність змін обумовлена динамічністю зовнішнього середовища і може 

бути одночасно як загрозою, так і можливістю для підприємства [1, с. 207].  

 Як загроза зміни сприймаються в якості можливих негативних наслідків 

для підприємства, а як сприятлива можливість зміни пов’язані з поступовим 

переходом підприємства до нового якісного стану на новий вищий рівень. Саме 

з реалізацією змін, які підвищують ступінь стійкості промислового 

підприємства до руйнуючих впливів з боку навколишнього середовища, 

пов’язаний організаційно-економічний розвиток. Такі зміни можуть 

стосуватися будь-якої області: зміни в основній структурі і фінансово-

економічних показниках,; зміни в завданнях і напрямах діяльності – асортимент 

продукції та набір послуг, що надаються, нові ринки, клієнти та постачальники; 

зміни в технології, що застосовується – устаткування, матеріали, енергія, 

технологічні процеси; зміни в управлінських процесах і структурах – внутрішня 

організація, управління персоналом, процеси прийняття рішень, інформаційні 

системи; зміни в корпоративній культурі; кадрові зміни – керівництво та 

службовий персонал, їх компетентність, управління, мотивація, поведінка; 

зміни в показниках ефективності роботи підприємства – фінансовій, 

економічній, соціальній, зміни в забезпеченні іміджу організації в ділових 

колах і суспільстві.  

 Ефективна реалізація змін на підприємстві вимагає наявності 

відповідного методичного та ресурсного забезпечення, сприятливих 
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можливостей у внутрішньому та зовнішньому середовищах, прийняття змін 

персоналом підприємства.  

 До основних особливостей організаційних структур управління, що 

перешкоджають реалізації змін на підприємствах, варто віднести такі: 

ієрархічний принцип побудови, де на кожному рівні є начальники й підлеглі; 

перевага вертикальних потоків інформації; формальний поділ праці; тверда 

регламентація діяльності працівників формалізованими правилами; 

концентрація контролюючих повноважень і найбільш важливої інформації у 

менеджерів вищої ланки. Подібні структури замкнуті, схильні до втрати 

зворотного зв’язку зі споживачами та партнерами, а також між верхніми й 

нижніми ланками управління. Тому в цьому випадку основні зусилля повинні 

бути спрямовані в першу чергу на реалізацію змін в організаційній структурі.  

 Сприйнятливими до здійснення змін є підприємства, організаційні 

структури управління якими мають такі основні особливості: руйнування 

ієрархічних зв’язків, перевага горизонтальних комунікацій; відсутність 

твердого розподілу цілей, індивідуальних завдань і сфер відповідальності, їх 

перерозподіл і корегування залежно від зміни факторів зовнішнього та 

внутрішнього середовищ підприємства; можливість управління частковими 

завданнями на будь-якому рівні й у будь-якій ланці організації; ставка на 

ініціативу виконавців; розвиток персональних якостей працівників, їх 

потенціалу. 

 Якщо організаційні зміни є вимушеними, спонтанними – тобто їх 

проведення обумовлено гострою необхідністю –обґрунтування причин їх 

здійснення не є обов’язковим. Інша ситуація складається в разі проведення 

спланованих, спровокованих та ініціативних змін. В цьому варіанті необхідно 

чітко визначити та обґрунтувати причину змін, адже найчастіше загальне 

усвідомлення необхідності вдосконалення серед працівників існує, а його 

конкретизація у вигляді плану змін відсутня. Визначення локалізації змін 

необхідно в тому випадку, коли їх здійснення торкається не всього 

підприємства в цілому, а його окремої підсистеми.   
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 При проведенні організаційно-економічних змін трансформуються 

ключові компетенції підприємства – те, в чому воно відрізняється від інших як 

неявне організаційне знання. В цілому дана категорія відображає конфігурацію 

ресурсів, технології, процесів, індивідуального та колективного знання [2, с. 

301]. 

 Управління організаційно-економічними змінами на підприємстві 

передбачає здійснення змін, пов’язаних з відновленням технічної бази 

виробництва, впровадженням нових технологій, освоєнням випуску нової 

продукції, зміною організаційних структур і ін. Кінцеві результати протікання 

певних процесів змін виражаються в підвищенні рівня його 

конкурентоспроможності.   
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 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАРОДЖУВАНОСТІ В РІВНЕНСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ 

Похно В.О., 
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економіки та менеджменту, 

Національний університет водного господарства та природокористування 

м. Рівне, Україна 

В Україні проблема народжуваності, як соціально-демографічного 

процесу є досить актуальною, тому що сучасний стан розвитку суспільства 
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характеризується як демографічна криза. 

Незважаючи на факт, що Рівненська область за чисельністю населення 

займає 16 місце серед областей України, вона впродовж багатьох утримує 

лідерство в Україні за рівнем народжуваності. Так, у 2016 році в області на 

кожну тисячу населення народилося у середньому по 13 дітей, тоді як в державі 

– 10 (Табл. 1)[1].  

Таблиця 1 

Динаміка загальних коефіцієнтів народжуваності населення 

на Рівненщини та  в Україні 

Роки Кількість живонароджених на 1 000 осіб наявного населення 

Рівненська область Україна 

усього у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

усього у міських 
поселеннях 

у сільській 
місцевості 

1990 15,8 17,2 14,5 12,6 10,2 12,7 

1995 13,8 12,6 14,9 9,6 8,8 11,1 

2000 11,8 9,5 13,8 7,8 7,2 9,2 

2005 12,5 11,1 13,8 9,0 8,9 9,4 

2010 14,8 12,9 16,6 10,8 10,4 11,9 

2012 15,9 13,5 18,0 11,4 10,9 12,6 

2013 15,1 13,0 17,0 11,1 10,5 12,3 

2014 14,8 12,7 16,7 10,8 10,2 12,2 

2015 13,9 12,0 15,6 10,7 10,4 11,3 

2016 13,5 11,6 15,2 10,3 10,0 10,8 

 

Проте, в останні роки прослідковується негативна тенденція зменшення 

кількості народжень у регіоні. 

Згідно статистичних даних рівень народжуваності на Рівненщині мав 

спадну динаміку до 2000 року. Ця тенденція спостерігалася як в регіоні, так в 

Україні в цілому, що обумовлено складними умовами викликаними розпадом 

СРСР та становленням незалежної держави України. В наступні роки, аж до 

2012 року, кількість живонароджених зростала і досягла рівня 1990 року, а 

потім почався наступний спад рівня народжуваності, який спостерігається і 

сьогодні.  
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Слід відмітити, що на Рівненщині рівень народжуваності з 2012 року 

скоротився більше ніж в середньому по Україні,  відповідно, на 2,4‰ проти 

1,1‰.  

Зменшення рівня народжуваності  спостерігається, як і в міських, так і в 

сільських поселеннях регіону. Причому, в сільській місцевості зменшення 

народжуваності відбувається інтенсивніше. Так, загальний коефіцієнт 

народжуваності за період 2014-2016 рр. в містах став менше на 1,1‰, тоді як в 

сільських поселеннях на 1,5‰. 

Проте, у сільській місцевості народжується більше дітей ніж у міських 

поселеннях, їх частка  у загальній кількості народжених  протягом трьох років 

коливається в межах 59  - 59,2 %.  

Значення загального коефіцієнта народжуваності свідчить про низький 

рівень народжуваності, як в регіоні, так і в державі, адже він менше 16 ‰, що 

веде до депопуляції населення. 

Серед міст по рівню народжуваності лідирує м. Вараш (11,9‰). За ним з 

невеликим відривом йде м. Дубно (11,1‰). Найвищий рівень народжуваності 

серед районів області у 2016 році спостерігався у Рокитнівському (21,80‰), 

Володимирецькому (20,2‰) та Березнівському (19,5‰) районах, а найнижчий 

рівень народжуваності відзначався у Дубенському (11,0‰), Радивилівському 

(11,3‰) та Демидівському (11,4‰) районах [2]. 

В розрізі міських та сільських поселень в 6-ти північних районах та 

Рівненському районі більше народжується в сільській місцевості. 

Упродовж 2016 року спостерігалася значна диференціація рівня 

народжуваності: від 7,6 народжених на 1000 жителів наявного населення у м. 

Острог до 20,7‰ – у Рокитнівському районі. 

Коефіцієнт фертильності у Рівненській області за 2016 рік склав 1,863. 

Аналогічно  динаміки інших показників народжуваності, у 2012-2016 рр. 

спостерігається скорочення коефіцієнту фертильності в регіоні – з 2,082 у 2012 

році до 1,863 у 2016 році. Проте значення даного показника в області вище ніж 

в середньому по Україні. У 2016 році ця різниця становила 28%. (Рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка сумарного коефіцієнта народжуваності в регіоні та державі 

 

Тенденцію народжуваності дітей у жінок різного репродуктивного віку 

відображено на  рисунку 2, який водночас ілюструє зближення рівнів 

народжуваності у вікових групах жінок 20-24 та 25-29 років, що свідчить про 

«перехід» у найближчому майбутньому лідерства у дітородній активності до 

вікової групи 25-29 років. 

Для 2016 року характерним є зменшення  значення показника у всіх  

вікових групах, окрім  групи 30-34рр. 

Так у вікових групах 20-24 років та 25-29 років, де зафіксовані найбільші 

значення коефіцієнтів народжуваності, у 2016 році  він знизився відповідно на 

2,3 і 3,2‰. На ці зрушення вплинули зміни в економічній ситуації регіону та  

зміни у ціннісних установках жінок. 

Якщо прийняти рівень народжуваності репродуктивно найактивнішої 

групи жінок за 100%, то у 2016 р. коефіцієнт народжуваності жінок віком 35–39 

років становив 28,6 % рівня народжуваності жінок віком 20-24. Інтенсивність 

народжуваності у жінок віком 20-24 роки у 2016 р. у 3,5 рази перевищує рівень 

народжуваності 30-34-річних жінок. 

Зауважимо, у 2016 році коефіцієнт народжуваності репродуктивної групи 

жінок у віці 30-34 порівняно з попереднім зріс на 3,1 % і веде до висновку, що 

активність жінок старшого віку посилюватиме свій вплив на загальний рівень 

народжуваності. 
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Рис. 2 Коефіцієнти народжуваності за віковими групами у 2014-2016 рр. 

 

Останні роки спостерігається тенденція до збільшення кількості 

позашлюбних народжень (Рис. 3). Так, якщо у 1995 році в Україні доля дітей 

народжених у незареєстрованому шлюбі склала 13,2, то у 2016 – 20,6% [1].  

 

 

Рис. 3 Частка дітей, народжених жінкам, які не перебували у 

зареєстрованому шлюбі, в Рівненський області та Україні у 2012-2016 рр. 

 

У Рівненській області значення даного показника менше, ніж в 

середньому по Україні. Проте він збільшився, якщо у 1995 році частка  
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позашлюбних народжень становила 6,1 % то у 2016 році – 9,3%. 

Аналізуючи динаміку цього показника за останні три роки, бачимо що він 

в регіоні суттєво не змінився.  

Таким чином, проведений аналіз динаміки  та структури народжуваності 

в Рівненській області, показав, що кількість живонародженних дітей має стійку 

тенденцію до зменшення  і ця динаміка притаманна всім типам поселень. 

Проте, що  хоча на теренах Рівненщині поступово  і приживаються моделі 

шлюбної та репродуктивної поведінки, які притаманні для більшості 

європейських країн,  для населення області є характерним орієнтація на  сімейні 

цінності та поширення традиційної моделі репродуктивної поведінки, яка 

спрямована на потребу у народженні більшої кількості дітей. Ці установи 

сформовані під впливом  традиційного укладу життя та досить високої 

релігійності населення і чинять суттєвий вплив на репродуктивну поведінку 

мешканців регіону, оскільки фактори матеріального становища та економічної 

активності населення вирішального впливу на показники народжуваності не 

мають. 
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Сучасний розвиток та стан економіки, який супроводжується 

нестабільністю, має безпосередній вплив на діяльність окремих господарюючих 

суб’єктів. Саме стан розвитку та рівень функціонування обумовлює рівень 

соціальної безпеки. Підходи до розуміння соціальної безпеки варіюють від 

оцінки захищеності соціальних інтересів людини до оцінки здатності 

протистояти дестабілізуючій дії різноманітних зовнішніх і внутрішніх 

чинників, які гарантують певну стабільність та сприяють соціальному розвитку.  

Крім того соціальну безпеку вивчають як стан задоволення матеріальних 

та нематеріальних потреб працівників, системи взаємовигідних партнерських 

відносин між персоналом та керівництвом підприємства, забезпеченні 

прожиткового мінімуму працівникам підприємства, росту заробітної плати, 

системи мотивації й оплати праці за кінцевими результатами роботи,Важливо 

зауважити, що стан теорії щодо розробок та підходів відносно даного поняття 

різниться як у своєму концептуальному значенні, так за складовими і 

напрямами її оцінки. На даний час при впливі на діяльність підприємства 

різного виду ризиків питання соціальної безпеки стає все більш актуальним і 

необхідним для вивчення. 

Дослідженням соціальної безпеки підприємства, як категорії, розуміння її 

сутності займались такі вчені як, Артеменко Л.П., Безбожний В.Л., 

Венглюк І.В., Весельська Л., Голубєва Т.В., Іляш О.І., Кальницька М.А., 

Коленда Н.В, Купчак Б., Лугова В.М., Мехеда Н.Г., Науменко Є.Ю., 

Омельчук С.С., Підлипна Р.П., Шахматова Т.А., Ярова Ю.О. та ін.  

Важливо зауважити, що теоретичні підходи до розуміння сутності 

соціальної безпеки підприємства значно різняться і викликають відповідно 

цілий ряд дискусійних питань, що потребують подальшого вирішення. Окремі 

визначення щодо розуміння соціальної безпеки розглянуто у табл. 1. 

 

 

 



27 
 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до розуміння соціальної безпеки підприємства 

Автор Визначення 

Кальницька М.А. 

[1] 

Складна багатофакторна категорія, яка характеризує стан захищеності 

соціальних інтересів людини, суб’єктів господарювання, суспільства і 

держави, що, з одного боку, відображає здатність протистояти 

дестабілізуючій дії різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників, що 

створюють реальну загрозу стабільності у суспільстві, тобто загрозу 

виникнення соціальної напруженості, а з іншого боку – забезпечується 

(гарантується) системою соціального захисту і зрілістю соціальних 

інститутів у суспільстві  

Науменко Є.Ю. [2] Задоволення матеріальних та нематеріальних потреб працівників 

Лугова В.М., 

Голубєва Т.В. [3] 

Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між 

персоналом та керівництвом підприємства, що забезпечується 

задоволенням матеріальних та нематеріальних потреб працівників та 

реалізацією інтересів підприємства  

Омельчук С.С. [4] Полягає в забезпеченні прожиткового мінімуму працівникам 

підприємства, росту заробітної плати, системи мотивації й оплати 

праці за кінцевими результатами роботи, відповідності заробітної 

плати кваліфікації працівників  

Безбожний В.Л. [5] Стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх загроз, який 

досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його інтересів 

відповідно до інтересів суб’єктів внутрішнього й зовнішнього 

середовища в часі та просторі.  

Іляш О. І. [6] Стан взаємозв’язку людських, корпоративних ресурсів і 

підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш 

ефективне використання персоналу для стабільного його 

функціонування та динамічного соціального розвитку, запобігання 

внутрішнім і зовнішнім негативним загрозам  

Мехеда Н.Г., 

Маджула А. [7] 

Система суспільно-економічних заходів, які спрямовані на матеріальне 

забезпечення працівників, покращення якості життя та умов праці.  

Коленда Н.В. [8] Це стан, який характеризується надійною захищеністю соціально-

економічної системи від наявних та потенційних загроз із 

внутрішнього та зовнішнього середовища, який дає можливості для 

самоорганізації та саморозвитку, збереження та розвитку трудового 

потенціалу, гарантує стійкість та стабільність, відповідний соціальний 

стан та рівень життєзабезпечення в умовах відповідного рівня 

прибутковості та узгодженості й реалізації економічних інтересів 

Венглюк І.В. [9] Стан підприємства, при якому забезпечується ефективне ви- 

користання матеріальних та нематеріальних ресурсів підприємства, 

збереження та розвиток людського по - тенціалу з метою подальшого 

соціального та економічного розвитку з урахуванням можливих загроз 

за для їх уникнення  

Ю.О. Ярова, 

Л.П. Артеменко[10] 

Складова економічної безпеки, яка має на меті не тільки його розвиток 

та реалізацію інтересів, а й задоволення матеріальних та 

нематеріальних потреб працівників.  
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На думку Весельської Л. [11] соціальна безпека розглядається як 

позитивно врегульований правовими нормами і реалізований на практиці стан, 

коли держава забезпечує наявними в її розпорядженні демократичними 

методами управління підтримання гідного рівня життя громадян та гарантує 

можливість задоволення основних потреб її розвитку. Підлипна Р.П. вважає що 

соціальна безпека це стан захищеності життєво важливих інтересів людини, 

громадянина, суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація 

загроз національним інтересам у соціальній сфері, за якої забезпечуються 

належний рівень життя населення, розширене відтворення, людський розвиток 

та соціальний прогрес у суспільстві [12]. Шахматова Т.А. наголошує що 

соціальна безпека це забезпечений державою у процесі управління 

національною економікою суспільно-економічний стан, за якого забезпечується 

нормальний рівень життя населення й умови функціонування та взаємодії 

підприємств, установ, організацій, домогосподарств та інших соціальних груп 

як на мікро- , так і на макрорівні, мінімізуються загрози їхньому існуванню і 

забезпечується зростання рівня людського та економічного потенціалу країни, 

що здійснюється на основі відповідних правових норм за допомогою 

економічних і політичних інструментів [13]. Венглюк І.В. доводить що це такий 

стан підприємства, за якого забезпечується ефективне використання 

матеріальних та нематеріальних ресурсів підприємства, збереження та розвиток 

людського потенціалу з метою подальшого соціального та економічного 

розвитку з урахуванням можливих загроз задля їх уникнення [14]. Соціальна 

безпека підприємства, підкреслює Купчак Б., що характеризується таким 

станом соціально-економічного розвитку підприємства, що забезпечує його 

працівникам належний рівень життя, доходів, прийнятні умови праці та 

відпочинку, незалежно від впливу внутрішніх та зовнішніх загроз [15]. 

Дослідження існуючих теоретичних підходів до розуміння соціальної 

безпеки дало змогу окреслити такі напрями її аналізу, а саме: аналіз стану, 

структури, руху робочої сили на підприємстві у розрізі її категорій; аналіз 

трудових статей витрат у собівартості продукції робіт послуг; аналіз 
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результативності діяльності підприємства та його працюючих; аналіз 

ефективності діяльності підприємства; оцінка стану соціальної стійкості, 

соціальної напруги та ін. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ТА НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ 

ІНДИКАТОРІВ ЇЇ АНАЛІЗУ 

 

Для успішного функціонування підприємств, за умов нестабільної 

економіки важливе значення має стан економічної безпеки підприємства. Стан 

економічної безпеки підприємства напряму залежить від рівня його фінансової 



31 
 

безпеки. Фінансова безпека підприємства є вагомою функціональною 

складовою його економічної безпеки. 

Проблеми оцінки стану фінансової безпеки, розуміння її як економічної 

категорії вивчали О.І. Барановський, І.А. Бланк, К.С. Горячева, 

В.С. Домбровський, А.О. Єпіфанова, В.Г. Крижанівська, В.В. Ковальов, 

Л.С. Мартюшева, Є.А. Олейников, Т.Е. Петровська, О.Л. Пластун, 

С.Ф. Покропивний, Н.І. Трихліб та ін. 

У сучасних дослідженнях фінансову безпеку підприємства вивчають у 

різних площинах досліджень, а саме: як рівень його фінансового стану, як 

рівень захищеності від загроз, як умову фінансової підтримки та розвитку, як 

збалансованість фінансових потоків, як здатність протистояти загрозам та ін. 

Площини досліджень фінансової безпеки значно різняться. Відсутність єдиних 

теоретичних підходів породжує ряд дискусійних питань. 

Так А.О. Єпіфанова, О.Л. Пластун, В.С. Домбровський вивчають 

фінансову безпеку як стан підприємства, що: 

– дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стабільність, 

платоспроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому 

періоді; 

– задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах для 

стійкого розширеного відтворення підприємства; 

– забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; 

– здатна протистояти існуючим і виникаючим небезпекам, що прагнуть 

завдати фінансової шкоди підприємству або змінити всупереч бажанню 

структуру капіталу, або примусово ліквідувати підприємство; 

– забезпечує достатню гнучкість при прийнятті фінансових рішень; 

– захищає фінансові інтереси власників підприємства [1, с.22-23]. 

Автори узагальнюють стан сучасних досліджень щодо фінансової безпеки 

і наголошують  що її стан визначається такими факторами: рівнем 

забезпеченості фінансовими ресурсами; стабільністю і стійкістю фінансового 

стану підприємства; збалансованістю фінансових потоків і розрахункових 
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відносин; ступенем ефективності фінансово-економічної діяльності; рівнем 

контролю за внутрішніми і зовнішніми ризиками [1, с.23]. 

Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, О.В. Грачов, О.Ю. Литовченко 

наголошують на тому, що фінансова безпека оцінює і регулює питання 

фінансово-економічної заможності підприємства, стійкості до банкрутства. 

Вона вважається провідною й вирішальною, оскільки за ринкових умов 

господарювання фінанси є "двигуном" будь-якої економічної системи. Про її 

стан, на думку авторів, свідчить рівень рентабельності, частка ринку, доступ до 

кредитів,  ліквідність коштів, курсова вартість цінних паперів, оптимальна 

структура капіталу тощо [2, с.16-17]. 

Розбіжності та розгалуженості напрямів дослідження ускладнюють вибір 

системи показників, щодо оцінки рівня фінансової безпеки на рівня суб’єкта 

господарювання. Автори наголошують, що слід відібрати деякий набір 

показників, який би комплексно оцінював фінансовий стан суб’єкта 

підприємництва як з погляду ризиків, так і ефективності діяльності. Особливу 

увагу варто звернути на показники фінансової стійкості підприємства, оскільки 

саме вони є визначальними при визначенні рівня фінансової безпеки [1, с.81]. 

Слід зазначити, що не існує єдиного підходу щодо вибору індикаторів 

оцінки фінансової складової економічної  безпеки. Науковці виділяють різні 

показники щодо таких аспектів діяльності підприємства: фінанси, ділова 

активність, виробництво, управління, економіка. Оцінка фінансової безпеки 

підприємства передбачає ідентифікацію його фінансового стану. Пропонується 

формувати індикатори оцінки рівня фінансової безпеки підприємства за такими 

напрямами: фінанси (показники оцінки фінансового стану), ділова активність 

(показники оборотності), виробництво (ефективності використання основних 

фондів), управління (показники пов’язані з персоналом), економіка (показники 

рентабельності) [2, с.141]. 

Вважаємо за доцільне наголосити, що виникла гостра потреба 

продовжити дослідження щодо обґрунтування напрямів формування 

показників-індикаторів оцінки рівня фінансової безпеки. Основними, на нашу 
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думку, можуть бути наступні: оцінка ефективності використання фінансово-

виробничих ресурсів; оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства; 

оцінка фінансового та економічного потенціалу; дослідження фінансового 

стану суб’єкта господарювання; оцінка результативності та ефективності 

функціонування та ін.  

Використання запропонованих напрямів формування показників 

індикаторів фінансової безпеки дасть змогу здійснювати моніторинг її рівня, 

здійснювати контроль формування негативних тенденцій у розвитку 

підприємства та своєчасно запобігти й мінімізувати рівень загроз для 

функціонування підприємства. 
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Ресурси нашої планети вичерпні, а екологія з року в рік тільки 

погіршується. Більшість Європейських і високорозвинених країн вже давно 

широко використовують альтернативі джерела енергії. Для України цей шлях 

тільки розпочинається. Люди розуміють важливість використання 

альтернативних джерел палива, але для масового запровадження їх 

використання потрібні зміни як на державному, так і локальному рівні. З поміж 

інших альтернативних видів палива, екопаливо посідає чільне місце.  

До 2014 року впровадження енергоощадних технологій в Україні 

відбувалося повільними темпами. Держава щільно сиділа на газовій «голці» 

Росії. За офіційними даними, у 2013 році 92% усього імпортного газу Україна 

закуповувала в сусіда. На сьогодні цей показник складає 0%. Наша держава 

повністю припинила поставки «блакитного палива» з РФ у листопаді 2015 року. 

В той же час активно розпочалася реалізація проектів пов’язаних з 

виробництвом біопалива [1]. 

Енергетичний потенціал біомаси в Україні є практично нереалізованим. 

За розрахунками фахівців, уже наявні обсяги твердого біопалива у вигляді 

відходів сільського господарства та лісової промисловості, що нині 

утилізуються, здатні забезпечити роботу електростанцій загальною 

встановленою потужністю близько 400 МВт. Для порівняння, наявна 

потужність усіх шести біоТЕС в Україні в 10 разів менше [2]. 

Сьогодні гранулювання соломи, тирси, лушпиння - це не тільки 

переробка відходів – це бізнес. В Україні за результатами статистичних 

досліджень 2015р., близько 494 підприємств переробляли дану сировину. В 

тому ж 2015 році загальне річне виробництво пелет склало 1324465 т (табл.1). 
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Таблиця 1 

Виробництво пелет за типами палива [3, c. 44] 

Матеріали Кількість виробників Виробництво у 2015 році 

Деревина 254 359 030 

Лушпиння 110 632 800 

Солома 24 82 700 

Торф 4 8 400 

Деревина, солома, лушпиння 19 41 700 

Деревина, солома 11 18 000 

Деревина, лушпиння 29 50 000 

Солома, лушпиння 11 80 000 

Інші 32 51 835 

Загалом 494 1 324 465 

   

Отже, як бачимо основною сировиною для виробництва пелет виступає 

лушпиння, потім йде деревина, солома, торф. 

Найбільшими виробниками пелет в Україні у 2015 році стали такі 

компанії як: «Цунамі», «Еко-прайм», «Екогран», «Барлінек-Інвест», 

«Екопелет», «Пелет-Енерго Ємільчине»,«Інтерсорс», інші. 

Основна перевага використання пелет в якості палива – можливість 

автоматизації процесу опалення. З іншим твердим паливом реалізувати 

автоматизацію неможливо, або досить складно.  

Теплоємність пелет не дуже висока (близько 4100 кКал) [4] і варіюється в  

залежності від виду сировини, з яких вони були зроблені. Якщо порівняти 

пелети з іншими популярними джерелами енергії, то по тепловіддачі вони дещо 

поступаються вугіллю, мазуту чи природному газу (табл.2). Проте при 

спалюванні 1,9 т пелет виділяється приблизно така ж кількість тепла, що при 

спалюванні 1 т мазуту, але цьому вартість пелет на внутрішньому ринку у 3 

рази дешевше, тобто обігрів пелетами на 40% дешевше мазуту.  

Недолік тут в тому, що обладнання для ефективного використання пеллет 

та автоматизації опалювального процесу не з дешевих. Середня ціна на дане 
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обладнання складає 50-60 тис.грн., в той час коли котел під опалювання 

брикетами/дровами обійдеться  в середньому в 10-15 тис.грн. [6]. 

 

Таблиця 2 

Тепловіддача пелет та альтернативних джерел енергії [5] 

 

Але при бажанні придбання такого котла є можливим скористуватися 

допомогою держави. Вітчизняний уряд підтримує перехід з використання газу, 

як топлива, на інші енергоефективні джерела енергії і готовий відшкодовувати 

від 20 до 40% вартості негазових/неелектричних котлів, що є суттєвим 

стимулом для придбання устаткування для опалення дому/квартири. 

Інший вид біопалива – це брикети. Вони відмінні від пеллетів, як і за 

формою, тепловіддачою, так і за здатністю до автоматизованих процесів. 

Якщо пелети можна використовувати при автоматизованих процесах то, 

брикети більш прийнятні для використання у котельнях, твердопаливних 

котлах. Брикети при згоранні відразу починають віддавати велику кількість 

енергії , а для автоматизованих процесів потрібна стабільна температура. Але 

переваги брикетів в тому, що для їх використання не потрібно дуже дорогого 

устаткування.  

Якщо ж порівнювати енергоефективність брикетів і звичайної деревини, 

то до переваг перших можна віднести: 

− в 1,5-2 рази вища температура горіння, ніж у дров (при вологості 20% 

теплотворна здатність деревини 2500-2700 ккал / кг, брикету – 4500-4900 

ккал / кг[7]. І цьому є прості і логічні пояснення: вологість брикетів 

Вид палива Тепловіддача, ккал/кг 

Пелети 4500 

Дрова 2500 

Вугілля деревне 7500 

Кам’яне вугілля 7400 

Мазут 9800 

Природний газ 8300 
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нижче. Чим нижче вологість дров, тим вище тепловіддача. Вологість 

деревини при правильному зберіганні 15-20% (за умови природньої 

сушки, протягом 24 місяців). Вологість брикетів 5-10% [7]); 

− вища щільність (чому дубові дрова горять спекотніше тополиних? Через 

щільності. Щільність дуба – 810кг / м
3
, тополі – 400 кг / м

3
. Щільність 

брикетів 950-1270 кг / м
3
 [7]. У них вміст горючої речовини на одиницю 

об’єму ще вище, ніж у дуба. Відповідно вище і теплотворна здатність. 

Низька вологість і висока щільність – запорука успіху брикетів); 

− займають менше місця (за рахунок своїх стандартизованих розмірів, 

брикети не займають багато місця і легко складуються); 

− рівномірніше і довше горять (в брикеті пресована тирса розміщена 

рівномірно, як наслідок майже відсутні повітряні проміжки (як, 

наприклад, у сухої деревини); 

− виробляються з відходів;  

− за рахунок низької вологості, брикети залишають менше сажі і не 

забруднюють димохід. 

Як бачимо, брикети є більш привабливими для людей, які не бажають/не 

можуть придбати автоматизоване устаткування під пелети. Також брикети є 

більш привабливими для котелень під обігрів шкіл чи дитсадків. 

Взагалі переваги брикетів/пелетів є також в тому, що вони є більш 

екологічні в порівнянні з дровами/вугіллям. Біомаса є єдиним джерелом 

відновлюваної енергії, яка може внести свій внесок у забезпечення секторів 

економіки тепловою енергією, забезпечуючи близько 10% загального 

скорочення викидів CO2 [8, c. 174]! 

На сьогодні міжнародне співтовариство підтримує валооризацію 

залишкових джерел біомаси, в тому числі біологічних відходів, шламів та 

залишків агролісів, як стійких відновлюваних джерел, які мають бути 

перетворені у високоякісні продукти або біоенергетики, в напрямку сталого 

розвитку сектору біоекономіки. 
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Сьогодні, навіть, спеціально вирощують сировину для виготовлення 

біопалива - це штучно виведений сорт верби - енергетична верба. В окремих 

країнах Європи її вже давно вирощують, закладаючи цілі плантації 

енергетичних культур. Вирощення енергетичної верби є надзвичайно швидким 

процесом. Її збирають вже за 1-3 роки, а після збору врожаю, дерева повторно 

вступають у вегетацію дуже швидко – таким чином є безперервно 

поновлюваним джерелом енергії. Урожайність (приріст біомаси) цієї рослини 

коливається від 10 до 30 т / га / рік сухої маси [9]. Особливістю використання є 

те, що баланс вуглекислого газу дорівнює нулю, тобто під час згоряння в 

атмосферу виділяється стільки вуглекислого газу, скільки було абсорбовано в 

процесі  фотосинтезу в період росту. Таким чином енергетична верба є свого 

роду ідеальною сонячною батареєю, яка сама себе утворює і є бездоганним 

акумулятором, що на додаток зв’язує CO2 і виділяє кисень. Переваги для 

використання, як джерела енергії очевидні. 

Відтак, все частіше в Україні з’являються підприємства, що 

спеціалізуються на виробництві еко-пального та біопалива. Схема реалізації 

проектів з біомаси наведена на рис.1.  

Для підприємців даний бізнес є досить рентабельним і прибутковим.  

По-перше, попит на даний вид продукції є дуже високим. Головними 

імпортерами еко-пального з України є такі європейські країни як Польща, 

Італія, Чеська Республіка, Німеччина, Данія, Угорщина та Словаччина. 

Найбільшими ж країнами-споживачами цього виду палива в світі є 

Великобританія, Нідерланди, Бельгія та деякі інші країни. Деревні гранули для 

вироблення електроенергії широко використовуються в країнах Бенілюксу, а 

також в тій же Великобританії. Італія, одна з лідируючих країн за споживанням 

екологічного палива в приватному секторі. Польща, Данія, Швеція - ті держави, 

які у великій кількості використовують пелети комбіновано. Роль 

вищеназваних країн при подальшому переході на альтернативні джерела енергії 

буде тільки зростати. 
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Рис.1. Схема реалізації проектів з біомаси [10] 

 

Щорічно, починаючи з 2015 року, Європейська комісія публікує докладну 

доповідь про хід модернізації енергетичного сектора до використання 

поновлюваних джерел енергії. У документі розглядається прогрес виконання 

енергетичних цілей ЄС до 2020 року - 20% енергії з відновлюваних джерел [11, 

c. 6]. За результатами досліджень Economist Intelligence Unit , за останні роки, 

частка вугілля у виробництві електроенергії в Європі знизилася до менш ніж 

25% [12]. Динамічно розвивається і внутрішній ринок України. Завдяки 

сприянню уряду багато людей перейшли і переходять на відновлювані джерела 

енергії. 

По-друге, якщо брати до уваги ціну обладнання для виробництва біомаси, 

то вона недуже висока, якщо брати реконструкції наших українських майстрів. 

Європейське ж устаткування обійдеться в копійку. Як варіант – можна 

обладнання орендувати. При виборі місця, де буде розміщуватися виробництво, 

рекомендується локалізуватись біля джерел сировини, такими є пилорами, 

деревопереробні заводи, тощо. Це дасть змогу мінімізувати логістику і 

збільшити рентабельність.  
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Як бачимо, переробка лушпиння, тирси, соломи в брикети/пелети є дуже 

перспективним бізнесом, який має свою специфіку і свої нюанси. Така 

діяльність не тільки зможе забезпечити додатковий притік коштів в Україну (за 

рахунок експорту), покращення екологічного середовища (за рахунок утилізації 

відходів деревопереробки), ефективне використання ресурсів (за рахунок 

комплексності виробництва), а і дати новий напрям розвитку енергетичної 

сфери України.   

Наша країна має значний потенціал для розвитку власного ринку 

біопалива, не тільки за рахунок сировинного забезпечення, а і за рахунок 

активної участі у цьому процесі держави, ЄС, підприємців. Проте для 

нарощення обсягів виробництва біопалива в Україні та формування 

конкурентоспроможного на зовнішніх ринках вітчизняного товаровиробника 

доцільно: 

− вдосконалити законодавчу базу з питань енергозбереження і 

поновлюваних джерел енергії; 

− створити ефективну та дієву систему заохочення для підприємств при 

використанні та виробництві біопалива; 

− модернізувати державні електростанії під використання біопалива. 

Як бачимо, переваг у використанні біопалива багато, а впровадження 

його, як одного з основних видів палива, дасть змогу Україні не тільки 

покращити економічну ситуацію, а піднятися в міжнародних рейтингах. Це, в 

свою чергу,  покращить імідж країни на міжнародній арені, і, як наслідок, може 

сприяти збільшенню обсягів іноземних інвестицій та капіталовкладень в 

економіку вже в найближчій перспективі. 
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В сучасних умовах нерідко втрачається здатність підприємства 

перманентно проводити системні організаційно-структурні зміни, особливо з 

огляду на наявність значних резервів, потужностей, які не використовуються, 

та істотного збільшення рівня конкуренції. Реінжиніринг бізнес-процесів 

передбачає перебудову системи господарювання на основі бізнес-орієнтування 

структурних підрозділів підприємства, дозволяє підприємству перейти на 

новий тип управління, до основи якого може бути покладено принцип 

постійності втілення стратегічних змін. 

Основні положення теорії реінжинірингу сформулювали М. Хаммер та Д. 

Чампі. Науковці Є. Г. Ойхман та Е. В. Попов дослідили реінжиніринг бізнес-

процесів на прикладі реорганізації провідних іноземних компаній. Вони досить 

точно розглянули термінологію та методологію реінжинірингу[1]. 

Антикризове бізнес-планування є відносно новим напрямком, який 

здійснюється через функцію антикризового управління. На відміну від 

внутрішньовиробничого планування, яке здійснюється в рамках поточного 

планування «нормально» функціонуючого підприємства, антикризове 

планування здійснюється на різних фазах кризи підприємства 

(нерентабельності, збитковості, неплатоспроможності) і в різних умовах 

перетворюючих та санаційних процедур (спостереження, фінансове 

оздоровлення, зовнішнє арбітражне управління). Окремі дослідники та 

практики пропонують планування виходу із кризового стану починати з 
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формулювання стратегії і вже після цього займатись розробкою та реалізацією 

заходів тактичного характеру в рамках антикризових стратегій. Антикризова 

стратегія є результатом взаємодії суб’єктів та об’єктів антикризового 

управління і впроваджується за допомогою процесу управління. 

Використовуючи інформаційне забезпечення, суб’єкти корпоративного 

управління розробляють та узгоджують комплексну антикризову стратегію, що 

дозволить підвищити ефективність функціонування підприємства незалежно 

від стану, в якому воно знаходиться [2]. 

Реінжиніринг достатньо ефективно використовується при виведенні 

підприємства із кризового стану. Цей вид перетворень ніби перебудовує бізнес-

процеси, які настільки застаріли до даного часу, що їх немає сенсу зберігати або 

оптимізувати. У тому ж випадку, коли підприємство успішно функціонує та 

отримує високі прибутки, проведення реінжинірингових заходів пов’язано з 

високою ризикованістю проекту. Будь-яка управлінська діяльність тісно 

пов’язана з ухваленням принципово необхідних рішень. Під рішеннями 

розуміють набір конкретних дій чи заходів, що здійснюються особою, яка 

впливає на об’єкт управління для досягнення поставленої мети або бажаного 

стану. Специфіка антикризового управління полягає у визначенні таких правил 

і процедур управління, які б могли стабілізувати ситуацію та вивести 

підприємство поступово із кризового стану. Використання специфічних 

інструментів та засобів управління ускладнюється посиленням 

непередбачуваності наслідків управлінських рішень . Необхідно зазначити, що 

вибір вдалого рішення можливий на підставі розуміння концептуальних засад 

управлінської діяльності, наявності точних знань про об’єкт управління та 

процеси, які здійснюються під час управління і можуть відбутися з часом, а 

також завдяки оптимальному використанню показників, що характеризують 

ефективність та якість ухваленого рішення. Потреба у виборі певного варіанту 

рішення керівництвом підприємств зазвичай виникає для швидкої реакції 

підприємства на зміни економічного середовища та підвищення ефективності 
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його виробництва. Здійснення саме таких перетворень на підприємстві 

передбачає реінжиніринг бізнес-процесів. 

Реінжиніринг бізнес-процесів підприємства допомагає прийняти та 

запровадити найефективніше рішення, що дасть найбільшу віддачу з великої 

варіації виробничих, фінансових, операційних, інвестиційних чи маркетингових 

завдань. На підставі вищезазначеного можна зазначити, що реінжиніринг – це 

фундаментальне переосмислення та радикальна перебудова господарських 

процесів для їх відчутного поліпшення [3]. 

Оскільки реінжиніринг застосовується для дослідження та перегляду 

бізнес-процесів, то основними заходами щодо проведення реінжинірингових 

заходів є виділення основних бізнес процесів, їхній опис на загальнодоступній 

мові та аналіз з метою подальшого перетворення. Виділення основних бізнес-

процесів допомагає отримати завершену та цілісну картину функціонування 

підприємства, яка дозволить виявити всі необхідні ресурси для здійснення 

підприємницької діяльності, а також визначити відповідну послідовність 

процедур та, звичайно, результати виконання цих процедур. 
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Ефективне функціонування і подальший стрімкий  розвиток вітчизняних 

підприємств можливі лише на основі використання дієвого механізму 

управління, важливою складовою якого є механізм управління їх трудовим 

ресурсами, тобто персоналом. На сьогодні управління даними про працівників, 

проведення заходів з підбору та навчання персоналу, оцінка його ефективності 

та управління загалом є надзвичайно трудомісткими процесами. Одним із 

шляхів вирішення цієї проблеми є автоматизація дій з управління персоналом. 

Автоматизована система управління персоналом (АСУП) – це комплекс 

взаємопов’язаних технічних, програмних, інформаційних мереж, засобів і 

каналів, направлених на досягнення управлінських потреб шляхом виконання 

основних функцій управління персоналом, кадрового та бухгалтерського 

обліку, архівації даних та забезпечення повної інформованості керівного складу 

підприємства [1]. 

Сучасні автоматизовані системи управління персоналом призначені для 

оптимізації роботи, в першу чергу, керівництва і персоналу кадрових служб 

підприємств і відіграють велику роль у підвищенні продуктивності їхньої праці. 

Зокрема, менеджери з персоналу за допомогою таких систем позбуваються від 
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виконання рутинних операцій при роботі з кадрами, підготовки та обліку 

наказів. 

Автоматизовані системи управління персоналом є найбільш ефективним 

інструментом створення якісного інформаційного забезпечення і налагодження 

інформаційних комунікацій між керованою та керуючою ланками. 

Впровадження даних систем управління персоналом дозволить підприємству 

отримати організаційні, економічні та соціальні ефекти. 

Організаційні ефекти дозволяють: 

− скоротити час прийняття рішень на всіх рівнях управління 

підприємством; 

− підвищити якість кадрових рішень; 

− оперативність документообігу. 

Економічні ефекти дозволяють: 

− знизити витрати на управління персоналом; 

− підвищити продуктивність праці персоналу; 

− раціонально використовувати професійні якості працівників. 

Позитивний соціальний ефект полягає в: 

− персональному обліку пенсійних накопичень робітників підприємства; 

− веденні повної індивідуальної трудової історії персоналу підприємства; 

− підготовці керівного резерву та просуванні по службі найбільш 

перспективних робітників підприємства. 

Існуючі в даний час на ринку автоматизовані системи управління 

персоналом  за їх функціональної спрямованості можна розділити на такі 

основні групи: 

− багатофункціональні експертні системи, що дозволяють проводити  

профорієнтацію, відбір, атестацію співробітників підприємства; 

− експертні системи для групового аналізу персоналу, виявлення тенденцій 

розвитку підрозділів і організації в цілому; 

− програми розрахунку заробітної плати; 
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− комплексні системи управління персоналом, що дозволяють формувати і 

вести штатний розклад, зберігати повну інформацію про співробітників, 

відображати рух кадрів усередині фірми. 

Найбільш відомими програмними продуктами по управлінню персоналом 

в Україні є: «Inteam: Діловодство»; програма «PersonPro 2.0» та «PersonPro 2.0 

SQL»; «1С: Підприємство 7.7: конфігурація «Зарплата+кадри для України» та 

«Відділ кадрів» пакету Х-DOOR. 

Серед найбільш відомих іноземних автоматизованих програм управління 

персоналом виділяють: SAP Human Resources Management System, Oracle 

Human Resources Analyzer, Renaissance Human Resources Payroll, 

Rodertson&Blums Payroll 3.1, Scala HR [2]. 

У цілому, автоматизація процесів управління персоналом призводить до 

збільшення загальної культури роботи з співробітниками підприємства і 

збільшення достовірності даних і оперативності їх обробки, що в підсумку є 

передумовою формування позитивних показників ефективності 

підприємницької діяльності загалом. 
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Забезпечення економічного розвитку країни вимагає активної участі 

банківської системи в діяльності підприємств реального сектору економіки.  

Економічна ситуація, що склалася із кредитним забезпеченням 

банківською системою України реального сектора економіки в цілому, та 

підприємств нафтогазового комплексу (НГК) зокрема, на сьогодні не відповідає 

потребам його активізації і стимулювання розвитку виробництва.  Так, 

нафтогазова галузь має значення не тільки як традиційна ресурсна галузь 

промисловості, але й як галузь, що впливає на геополітичні процеси та 

національну безпеку країни. Глобальна специфіка нафтогазової галузі 

обумовлена, насамперед, нерівномірним розподілом розвіданих запасів нафти і 

газу, реальними обсягами та перспективами її промислового видобутку, 

технологіями переробки і каналами транспортування, масштабами споживання. 

Для удосконалення практичної реалізації механізму кредитного 

забезпечення підприємств реального сектору в цілому та підприємств НГК 

зокрема, на сьогодні вкрай актуальним залишається питання підвищення 

ефективності банківської діяльності для розвитку конкуренції в банківському 

секторі. 

Ефективність діяльності банківської системи значною мірою залежить від 

рівня її капіталізації. Тому процеси концентрації банківського капіталу мають 

вплив як на стабільність, так і на ефективність вітчизняної економіки в цілому. 

Концентрація банківського капіталу є надзвичайно важливим фактором 

адже значною мірою визначає надійність банку, його потенціал проведення 

активних операцій (кредитування та інвестування в діяльність суб’єктів 

господарювання, в т.ч підприємств НГК). Таким чином, високий рівень 

капіталізації банків забезпечує їх фінансову стійкість за умов нестабільності 

фінансової системи. 
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Рівень концентрації банківського капіталу свідчить про здатність 

протистояти негативним чинникам, які можуть призвести до збитків та до 

дестабілізації ситуації в банківському секторі. Процес концентрації 

банківського капіталу є одним з головних чинників сталого розвитку 

банківської системи, її надійності та стабільності.  

Для аналізу концентрації найчастіше використовують індекс Херфіндаля-

Хіршмана (ННІ). Індекс Херфіндаля-Хіршмана є сумою квадратів ринкових 

часток усіх банків, причому більше значення індексу означатиме більш 

концентрований ринок (менше конкуренції та більше ризиків для клієнтів). ННІ 

доводить важливість ролі великих банків, призначаючи їм більшу питому вагу, 

ніж меншим банкам, та чутливий до входження нових банків на банківський 

ринок. 

Вважається, що ринок є низькоконцентрованим, якщо значення індексу 

Херфіндаля-Хіршмана є меншим 0,1; помірно концентрованим, якщо 

0,1<ННІ<0,18; висококонцентрованим, якщо ННІ>0,18 [1].   

Даний індекс є вихідною точкою відліку для інших коефіцієнтів. Його 

називають індексом з повною інформацією, оскільки він враховує особливості 

розподілу розмірів фінансово – кредитних структур. ННІ використовується з 

метою банківського нагляду, а також для аналізу структури банківського ринку. 

Індекс Херфіндаля-Хіршмана чутливий до нерівномірності розподілу 

ринкових часток та нечутливий до змін кількості банків у галузі з великою 

кількістю банків і до впливу малих банків. Зазначені властивості визначають 

його придатність до практичного використання в сучасних умовах розвитку 

вітчизняної банківської системи. 

Аналіз динаміки індексу Херфіндаля-Хіршмана показує, що в цілому 

вітчизняний банківський сектор є низько концентрованим, оскільки значення 

індексу не перевищує 0,10 (або 1000), а саме станом на 01.01.2017 р. значення 

ННІ становило 957,3, тоді як станом на 01.01.2015р. значення ННІ становило 

462,2[4, с.36]. 

Це обумовлено порівняно великою кількістю банків, низьким рівнем 
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їхньої капіталізації, функціональною слабкістю та нерівномірністю розподілу 

ринкових часток, що робить вітчизняний банківський сектор вразливим до 

внутрішніх і зовнішніх загроз та ризиків. Невисокий рівень конкуренції в 

банківському секторі України не створює ринкових стимулів для інтенсивного 

розвитку банків, оптимізації витрат та підвищення якості банківського 

обслуговування, а отже, гальмує розвиток банківського сектору. За такої 

ситуації доцільно було б закріпити за НБУ повноваження щодо моніторингу 

індексу Херфіндаля-Хіршмана за капіталом, активами, кредитами та 

депозитами. 

У вітчизняному законодавстві відсутні нормативно-правові акти, які 

регулюють процеси концентрації банківського капіталу та визначають 

допустимий рівень концентрації. Так, існуюча Методика визначення 

монопольного (домінуючого) становища суб’єктів господарювання на ринку не 

передбачає проведення глибокого аналізу та динамічної оцінки конкурентного 

стану в банківській системі, визначення банків, які мають домінуюче 

становище тощо. Діючим законодавством визначається лише те, в якій ситуації 

установа вважається монопольною (домінуючою) на ринку. НБУ здійснює 

опосередковане регулювання концентрації за допомогою нормативно - 

правових актів, які включають певні рекомендації або обмеження щодо 

діяльності банківських установ. 

Спеціальне законодавство у сфері регулювання процесів концентрації 

банківського капіталу є недостатнім і потребує удосконалення. Зокрема, у 

Законі України «Про Національний банк України» контроль за рівнем 

конкуренції на ринку банківських послуг слід визначити як одне із завдань 

банківського нагляду. 
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Анотація. Проаналізовані основні особливості проблем, що виникають у 

процесі перевезення вантажів, та заходи, які дозволять підвищити 

ефективність цих перевезень, удосконалений механізм управління вантажними 

перевезеннями для його застосування в умовах реформування залізничного 

транспорту, який ґрунтується на централізації управління. 

Постановка проблеми. Головним завданням розвитку транспортно-

дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року є 

визначення шляхів розв’язання проблем подальшого розвитку транспортної 

галузі, зростання попиту на транспортні послуги, активізації процесів інтеграції 

транспортно-дорожнього комплексу України до європейської та світової 

транспортних систем. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, що головне завдання системи 

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом є підвищення ефективності її функціонування за рахунок 

подальшої оптимізації її структури, широкого застосування сучасних 

організаційних форм і технологій, удосконалення правових норм і підвищення 
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ролі керівних органів системи, які повніше відповідатимуть вимогам ринку 

послуг. 

Виклад основних матеріалів дослідження. Використання системного 

аналізу бізнес-процесів у практиці управління українськими підприємствами по 

наданню послуг з міжнародних перевезень може служити основою для багатьох 

потенційно значущих рішень і дій керівництва. Формалізація бізнес-процесів в 

підприємствах дозволяє, з одного боку, їх моделювати і вдосконалювати, тим 

самим впливати на внутрішнє середовище підприємства, з іншого боку, істотно 

підвищити прозорість і ефективність бізнесу загалом. Побудована за цими 

принципами інформаційна модель управління розвитком підприємства по 

наданню послуг з міжнародних перевезень вантажів може бути не тільки 

прибутковою, але і високоефективною, гнучкою, яка зможе швидко 

адаптуватися до змін зовнішнього середовища. 

Модель маркетингу надання послуг із міжнародних перевезень вантажів є 

окремим, хоч і особливим, випадком маркетингової діяльності. Проведення 

досліджень за допомогою розроблених моделей маркетингу товарів і послуг дає 

можливість вивчити і досконально описати структури та асоціації елементів, 

що складають маркетингові моделі, розкрити логіку й закономірності 

взаємовідносин цих елементів, виявити різницю в маркетингу ринку товарів і 

ринку послуг [2]. 

При моніторингу проблем системи надання послуг з міжнародних 

перевезень вантажів, якими є ціноутворення і цінова політика, необхідно 

враховувати ряд принципових особливостей, характерних для становлення 

ринку послуг з міжнародних перевезень вантажів, у тому числі практику, коли 

маркетинг використовується як засіб прискорення і розширення реалізації 

послуг із міжнародних перевезень вантажів, завоювання більшої частки на 

ринку при наявності серйозної конкуренції між перевізниками. У ході 

дисертаційного дослідження особлива увага приділена ціноутворенню. 

Запропонована методика формування ціни стосовно міжнародного рейсу. 

Основним етапом удосконалення ціноутворення є розробка фіксованої, вільної і 
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спеціальної ціни, а також комплексу заходів щодо залучення постійної 

клієнтури з урахуванням всіх зовнішніх і внутрішніх чинників впливу. 

На ефективність міжнародних перевезень вантажів автомобільним 

транспортом тією чи іншою мірою впливають багато чинників. Особливості їх 

впливу на ефективність перевезень визначаються змінами в обсягах 

міжнародних перевезень. Для визначення ступеню впливу кожного з чинників 

на ефективність міжнародних перевезень автотранспортом провели 

дослідження за допомогою регресійно-кореляційного аналізу і у відповідній 

математичній моделі вони були враховані. 

Головні чинники такі: витрати на оформлення документів, дорожні збори, 

витрати на паливо-мастильні матеріали, витрати на технічне обслуговування і 

ремонт, витрати на відрядження, накладні витрати, грн. 

На сучасному етапі розвитку транспортних технологій поширеним є 

використання технології мультимодальних перевезень за участю 

автомобільного і залізничного транспорту, яка дозволяє знизити час вантажно-

розвантажувальних операцій на 15-20%, зменшити викиди вуглецю в 

атмосферу, є одним із заходів удосконалення процесу вантажних перевезень. 

Мультимодальні перевезення дозволяють підвищити швидкість відправки 

вантажів, є найдешевшим різновидом транспортування вантажів. Ще однією з 

переваг цього виду перевезень є повне збереження цілісності вантажу за 

рахунок металевої упаковки, якою слугує контейнер [3]. При здійсненні 

міжнаціональних і транзитних перевезень ми стикаємося з такою перепоною, як 

різна ширина наших колій і західно-європейських (1 524 і 1 435 мм відповідно), 

що призводить до затримок на кордонах, додаткових витрат на утримання 

спеціальних станцій та викликає додаткові незручності. 

Основним невирішеним питанням мультимодальних перевезень є суттєві 

відмінності між системами документації України та Європи. Європейський 

Союз керується правилами Конвенції щодо міжнародного транспортування 

товарів залізницею (COTIF), натомість Організація співробітництва залізниць, 

до якої входить і Україна, користується Угодою про міжнародні залізничні 
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вантажні перевезення (SGMS). Застосування обох систем водночас неможливе, 

тому на кордоні всі залізничні накладні необхідно оформлювати знову. 

Несумісність і відмінності в оформленні перевізної документації ускладнюють 

європейські транзитні залізничні перевезення, і змушують шукати 

альтернативні види транспортування. 

Європейське законодавство є більш практичним з точки зору 

використання вантажовласниками залізничної інфраструктури та рухомого 

складу. Натомість, процедура організації вантажних перевезень в Україні 

ускладнена та недосконала, вимагає значних витрат від вантажоперевізників, а 

отже, збільшує транспортну складову у вартості продукції для кінцевих 

споживачів. 

Звісно, застосування електронних засобів комунікації спрощує систему 

перевезень та приводить до оптимізації витрат Укрзалізниці, але така методика 

ще не отримала належного поширення серед усіх вантажовласників. Слід 

зазначити, що наближення українського законодавства до європейського є 

важливою передумовою інтеграції української транспортної системи в світову, 

однією зі складових реформування залізничного транспорту [1]. 

Для підвищення конкурентоспроможності транспорту необхідно 

застосовувати такі заходи: 

Укласти та затвердити нормативно-правові акти, які будуть регулювати 

та підвищувати ефективність роботи залізничного транспорту. 

За рахунок залучення інвестицій оновити рухомий склад Укрзалізниці, 

закупивши нові вантажні вагони. 

Використовувати контрейлерні перевезення у внутрішньому (на середні 

та далекі відстані) та міжнародному сполученнях. 

Сприяти створенню логістичних центрів, які дозволять зменшити витрати 

на транспортування і тривалість доставки вантажу, підвищити ефективність 

використання вагонів та зменшити оборот вагона. 
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Серйозною перепоною для залучення інвестицій є перехресне 

субсидіювання пасажирських перевезень за рахунок вантажних, що знижує 

реальний рівень доходів від вантажних перевезень. 

Якість послуг на залізничному транспорті не відповідає встановленим 

європейським стандартам, пасажирів не задовольняють такі параметри як ціна, 

швидкість і час поїздки, що знижує попит серед споживачів транспортних 

послуг. 

Важливим заходом є збільшення кількості функціонуючих контрейлерних 

поїздів, які прискорюють доставку, сприяють зменшенню навантажень на 

автомобільні дороги, забезпечують схоронність вантажу. На жаль, в Україні 

функціонують лише два поїзди такого типу: «Вікінг» та «Ярослав». Проте їх 

курсування ускладнюється низьким попитом, складністю при проходженні 

митниць та значними відмінностями у законодавстві України та Європейського 

Союзу. В нашій країні немає державної підтримки та розвиненої нормативно-

правової бази щодо контрейлерних перевезень, на відміну від розвинених 

європейських країн, в яких впровадження нових транспортних технологій 

стимулюється державою. 

У зв’язку з переходом України до ринкової економіки важливо 

вдосконалювати процес перевезень вантажу, забезпечуючи одночасно безпеку 

та цілісність вантажів, своєчасність доставки, економічність та мінімальну 

шкоду навколишньому середовищу [2]. 

Висновок. Отже, аналіз сучасного стану системи надання послуг з 

міжнародних перевезень вантажів за ринкових умов, а також діючих 

вітчизняних і міжнародних правових норм дозволяє виявити шляхи підвищення 

ефективності системи надання послуг за рахунок: удосконалення та 

систематизації правового регулювання з урахуванням транспортної специфіки. 

Види і величини платежів і ставок зборів, що справляються в пунктах пропуску 

через державний кордон України з перевізників повинні бути гармонізованими 

з відповідними зборами іноземних країн. Доцільно збір за використання 

автомобільних доріг на території України визначати платою за термін 
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перебування іноземного транспортного засобу на території України як це 

встановлено в більшості іноземних країн. 
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ІННОВАЦІЙНІ БАНКІВСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ 

 Хижняк А.Ю. 

студент факультету фінансів та банківської справи 

Київський національний торговельно−економічний університет 

м. Київ, Україна 

В умовах сьогодення банківські установи опинилися під впливом 

економічних, політичних та соціальних факторів. Військові дії на сході України 

потягли за собою ряд фінансових труднощів, а саме: здешевлення національної 

валюти, стрімке падіння рівня життя населення, що призвело до зростання 

бідності та безробіття. У такий нелегкий час банківська система зазнає значних 

утрат, оскільки довіра до неї з боку населення поступово зникає. Тому з метою 

утримання довіри з боку клієнтів та задоволення їхніх потреб банки постійно 
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повинні покращувати якість надання послуг, що можливо на основі активного 

впровадження  

 В останні роки індустрія фінансових послуг характеризувалася 

посиленням глобальної конкуренції, переходом від паперової до електронної 

продукції й безліччю нормативних змін. Невпинний рух технологій дозволив 

банкам розширити сферу їхньої діяльності й підвищити експлуатаційну 

ефективність, автоматизуючи їх базові функції, такі як, наприклад, перевірка та 

затвердження кредиту. На тлі швидкого технічного прогресу зміна поведінки 

клієнтів стала сучасним питанням для розгляду провідними фахівцями 

вітчизняних банків. Оскільки вартість персональних комп’ютерів та іншої 

обчислювальної техніки продовжує падати, клієнти все частіше взаємодіють з 

банками за допомогою сучасних інформаційних систем.  

 На сьогодні інформатизація банківських операцій є однією з найбільш 

перспективних інновацій. У результаті банки, які не приділяють відповідної 

уваги інноваціям і їх застосуванню в банківській сфері, проте ефективно 

конкурують по всіх каналах, мають ризик поступитися часткою ринку новому 

поколінню більш інформаційно та технічно оснащених конкурентів. Задля 

утримання своїх конкурентних позицій на ринку банки вдаються до таких 

інновацій, як аналіз сторінки клієнта в соцмережах, обладнання своїх відділень 

планшетами, ідентифікація клієнтів за відбитками пальців та геометрією 

обличчя, а також «спілкування» з ними за допомогою Bluetooth [5].  

 Інноваційна діяльність банку − це процес реалізації інноваційних ідей 

управлінського, маркетингового чи фінансового характеру, у якому банк може 

виступати як учасник реалізації інноваційного проекту або як інноватор [4]. 

Слід зазначити, що впровадження банківських інновацій відбувається під 

впливом світових тенденцій, таких як глобалізація, зокрема фінансова. Остання 

визначається як вільний рух капіталів між країнами й регіонами, 

функціонування глобального фінансового ринку, формування системи 

наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізація глобальних 
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фінансових стратегій транснаціональних корпорацій і транснаціональних 

банків [2]. 

 Як і кожне об’єктивне явище, глобалізація фінансових ринків позитивно 

впливає на впровадження банками інновацій, що проявляється у: 

− відсутності просторових меж; 

− можливості проведення операцій на фінансових ринках цілодобово 

завдяки об’єднанню біржових і позабіржових торговельних систем в одну 

глобальну комунікаційну мережу; 

− багатофункціональності фінансового ринку як можливості реалізації 

операцій з різними видами активів (валюта, капітал, цінні папери) [1, с. 

12]. 

Надзвичайно важливим у впровадженні інновацій у діяльність 

комерційних банків України є такий фактор, як інноваційний потенціал. У 

сучасній економічній літературі склалися різні підходи до визначення сутності 

інноваційного потенціалу, які, ураховуючи багатоаспектність цього поняття, на 

наш погляд, не суперечать, а взаємодоповнюють один одного. Згідно з першою 

точкою зору, інноваційний потенціал визначається через сукупність певних 

видів ресурсів суб’єкта господарювання, що можуть бути задіяні в 

інноваційному процесі − матеріально−технічних, фінансових, інформаційних, 

кадрових тощо. Важливим є те, що ці ресурси можна спрямувати на реалізацію 

інноваційних програм без зменшення обсягів чи створення проблем для 

основної діяльності [5., с. 179]. 

Одним із видів абсолютно нової і передової на сьогоднішній день 

інноваційної діяльності банків України є інтернет−банкінг. Проте в цього 

інноваційного напрямку є й недоліки. Так, для того, щоб підключитися до 

інтернет−банкінгу, потрібно прийти в банк, заповнити безліч формулярів, 

відкрити рахунки, платіжні картки, заплатити за все це, внести гроші на 

рахунок тощо. Ще гірше, коли до всього цього додається абонентська 

плата, проблеми зі складністю використання ЕЦП, генераторів паролів. На 

виході 
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клієнт отримує модифікований «Клієнт−банк». Не завжди, але часто. 

Сучасний інтернет−банкінг уже мало пов’язаний із персональним комп’ютером 

та планшетом, це, у першу чергу, зв’язок із смартфоном. Небагато банків на 

сьогодні можуть похвалитися наявністю додатків на смартфони. 

 Станом на 01.01.2018р. в Україні 13 банків пропонували клієнтам 

мобільні додатки. Проте безсумнівним лідером у застосуванні таких 

інноваційних продуктів є Приватбанк, який пропонує на сьогодні своїм 

клієнтам не один, а 19 мобільних додатків, пристосувавши їх до певного типу 

користувачів та розподіливши їх за типами банківських та побутових операцій. 

Для приватних осіб Приватбанк пропонує 14 додатків, а саме [3, с. 303]: 

- «Приват24» − для проведення будь−яких фінансових операцій з грошима 

та картками; 

- «ФотоКаса» − для передачі фотокопій рахунків, квитанцій операціоністу 

для подальшого проведення платежу без необхідності відвідування 

банківського відділення чи терміналу самообслуговування; 

- «Бонус Плюс» − програма лояльності для клієнтів та партнерів 

Приватбанку; 

- − «SMS−банкінг» − довідник команд для SMS−банкінгу; 

- «ПриватКарта» − додаток для швидкого пошуку відділення, банкомату чи 

терміналу самообслуговування; 

- «Автомобіль облік витрат» − додаток для контролю витрат на утримання 

власного авто; 

- «Мої вклади» − додаток для оформлення, перегляду, поповнення власних 

депозитів; 

- − «ПриватАгент» − додаток для партнерів ПриватБанку; 

- «AirPay» − додаток для безконтактних платежів; 

- «Автомийка» − додаток для пошуку та бронювання автомийки; 

- «Судовий збір» − додаток для пошуку реквізитів потрібного суду для 

сплати судового збору; 

- «Кредитна історія» − додаток для доступу до власної кредитної історії; 
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- «Скарбничка» – забезпечення накопичень. 

На мою думку, українським банкам слід використовувати досвід 

Приватбанку в інноваційній діяльності, що дозволить підсилити 

конкурентоспроможність на ринку банківських послуг, побудувати більш дієву 

систему комунікацій із клієнтами та вивести всю банківську систему України 

на більш якісний рівень. 

Для вітчизняних банків інновації є не тільки критерієм оцінки 

конкурентоспроможності, але й умовою виживання на ринку. Тому особливо 

великого значення набуває їх здатність енергійно реалізовувати інноваційні 

проекти й ефективно управляти ними. Упровадження банківських інновацій 

відбувається під впливом світових тенденцій, таких як глобалізація. Модель 

структурного підходу до інноваційної діяльності банку складається з ресурсів, 

необхідних для впровадження інновацій, впливу зовнішніх факторів та 

чинників інноваційної діяльності банку. Після проведення класифікації 

банківських інноваційних продуктів, найактуальнішими інноваціями, які 

сьогодні впроваджують банки, визначаємо саме мобільний банкінг та 

інтернет−банкінг. При цьому важливим аспектом упровадження інноваційних 

продуктів серед населення та бізнесу є застосування таких інформаційних 

інновацій, як додатки на смартфони. Особливе місце на ринку впровадження 

інновацій в банківську діяльність посідає Приватбанк, який на сьогодні є 

лідером у застосуванні продуктових інформаційних інновацій. 
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Важливе  місце у банківській діяльності відіграє кредитування. 

Найбільшу частину доходів банківські установи одержують від здійснення 

кредитних операцій. Не беручи до уваги  кризові явища, які відбуваються в 

економічній системі, кредитні операції залишаються одним з головних видів 

активних операцій банків. Так, станом на 01.01.2007 р. кредити становили 79% 

http://gisap.eu/ru/node/503
http://ua.prostobank.ua/depoziti/statti/naybilsh_vplivovi_innovatsiyni_trendi_v_bankivskiy_sferi
http://ua.prostobank.ua/depoziti/statti/naybilsh_vplivovi_innovatsiyni_trendi_v_bankivskiy_sferi
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від загальних активів, а вже на 01.01.2017 р. їх частка серед активів всіх 

платоспроможних банків займає 44% (рис.1), тобто за 10 років ситуація 

змінилася на 35 п.п.[1]. 

 

 

Рис.1 Частка кредитів в активах банків України у 2013-2017 рр., % 

 

Відповідно до статистики НБУ, банківська система України у 2017 р. 

встановила світовий рекорд за розміром проблемних кредитів, що становить 

майже 1 трлн грн. Згідно з рекомендаціями МВФ, кредити вважають 

недіючими, якщо сплата основної суми та процентів за ними прострочені: на 3 

місяці або більше; менше ніж на 90 днів, проте відповідно до національних 

норм нагляду вважається, що обслуговування такого кредиту є «слабким» або 

«незадовільним».[2] Вважаю, що зазначена проблема потребує негайного 

втручання держави з чіткими, зрозумілими алгоритмами вирішення цього 

питання. 

Якщо розглядати статистичні дані то частка проблемних кредитів в 

банківській системі України станом на 1 грудня 2017 року становила 54,9%, що 

на 0,86 відсоткового пункту (в.п.) менше, ніж місяцем раніше. Про це 

повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ). При цьому 

загальний обсяг кредитного портфеля за листопад зріс на 0,2%, до 1,058 трлн 

грн. 

При цьому, як зазначили в НБУ, співвідношення неробочих кредитів до 

кредитного портфелю державних банків за місяць скоротилося на 0,36 в.п. – до 

70,18%, іноземних банківських груп – на 1,88 в.п., до 43,42%, банків з 
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приватним капіталом – на 0,35 в.п., до 24,21%, неплатоспроможних банків – на 

0,22 в.п., до 58,44%. 

Частка проблемних активів банківської системи з урахуванням 

позабалансових зобов’язань станом на 1 грудня становила 29,24%, що на 0,22 

в.п. більше, ніж місяцем раніше. При цьому загальний обсяг таких активів за 

листопад скоротився на 2,16%, до 2,104 трлн грн. [3] 

Розглядаючи макрорівень, видно, що кредитний портфель банків має 

тенденцію до скорочення (рис.2). Це пояснюється зниженням показникiв 

рентабельності активів банку ((-5,46%) на початку 2016 року та (-12,60%) на 

початку 2017 року), які завжди свiдчать про загальне погiршення фiнансового 

стану банкiвської системи, що в свою чергу призводить до зростання кредитних 

ризикiв та зменшення якостi кредитного портфеля.  

 

 

Рис.2 Динаміка кредитного портфеля (юр. та фіз. осіб) банків України 

 

Тому варто звернути увагу на причини зростання розміру проблемних 

активів в Україні. Основними причинами є: 
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− загальний фінансово-економічний стан країни та регіону, в якому банк 

здійснює свою діяльність;  

− рівень захисту економічних інтересів банківської системи й кожного 

окремо взятого банку, передбачений законодавством країни;  

− податкова система та рівень оподаткування; 

− непрогнозовані економічні кризи, збройні конфлікти, дефолти платежів за 

зобов’язаннями держави [4,с.623] 

Але першопричинами є внутрішні чинники виникнення проблемної 

заборгованості, пов’язані з діяльністю самого банку, а саме: неповна або 

недостовірна інформація про позичальника; недостатньо продумана і 

розроблена кредитна політика банку; неякісна оцінка кредитоспроможності 

позичальника; недостатній рівень контролю за позичальником після видачі 

кредиту; великий сегмент пов’язаних кредитів, які видавалися завідомо без 

мети їх повернення. [4,с.624] 

Аналізуючи звіт НБУ, можна зробити висновок про те, що стан 

банківського сектору нормалізувався протягом 2017 року: майже всі ключові 

показники роботи фінустанов мали позитивну динаміку. Споживче 

кредитування почало стрімко зростати від початку року, корпоративне гривневе 

кредитування почало відновлюватися у 2-му півріччі (без Приватбанку). І у 

2018 році НБУ очікує прискорення корпоративного кредитування.  

Але, на жаль, питання проблемних кредитів не вирішене ні індивідуально 

банками, ні системно на рівні держави. І тягнеться воно ще з кризового 2008 

року. З того часу ні судова система, ні виконавча служба не стали працювати 

краще, а закони про захист прав кредиторів так і лежать в парламенті. 

На нашу думку, НБУ свою роботу зробив у 2014-2017 роках. Адже було  

введено міжнародні стандарти обліку і звітності на ринку (стандарт IAS 39 – з 

кінця 2015 року, в 2018 році планується впровадження стандарту обліку IFRS 9, 

яке, можливо, потягне ще необхідність капіталу для банків), після стрес-тестів 

банки відбили реальну величину поганих кредитів у балансах, зарезервували їх, 

акціонери визнали проблеми і капіталізували банки. Ті ж, хто не знайшов 
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підтримки, пішли з ринку. На цьому етапі питання розшивки проблемної 

заборгованості – не тільки питання капіталу (більшість кредитів зарезервовані). 

Це питання, насамперед, принципів ведення банківського бізнесу – кредит 

повинен бути повернений. По-друге, питання банківської прибутковості – 

банки все-таки сподіваються повернути кредити хоча б з дисконтом за рахунок 

стягнення заборгованості та продажу об’єктів застав.[5] 

На сьогодні у банків є і капітал для кредитування, і вільна ліквідність в 

розмірі десятків мільярдів гривень, крім того, багато скорегували свої кредитні 

правила, а значить, в 2018 році вдасться обійти граблі, на які всі наступили в 

період кредитного буму 2006-2008 років. 

Якщо буде відновлено кредитування на належному рівні , то це 

підвищить прибутковість банківського сектора і дасть можливість залучення 

нових грошей акціонерів, зокрема зарубіжних. Кредитування – паливо для 

економічного зростання, а прибуток банків за рахунок кредитування з низькими 

ризиками – основа фінансової стабільності в країні.[5] Багато експертів 

говорять, що подальше зниження ставок за кредитами буде вже залежати не 

стільки від облікової ставки НБУ, очікуваної інфляції або вартості ресурсів, а 

від комплексу законопроектів, які повинен прийняти парламент щодо захисту 

прав кредиторів. Без зниження величини кредитного ризику ставка 

кредитування для найкращих клієнтів знижуватися нижче 13-15% не буде. Та й 

прибуток може бути не настільки великий, який би хотілося акціонерам банків, 

а це буде і далі знижувати привабливість банківського бізнесу для входження 

нових гравців. 

 Незважаючи на проблемні кредити протягом 2018 року триватиме 

стрімке зростання споживчого кредитування. Банки планують збільшити цого 

року видачу беззаставних  кредитів на 40-50%, незважаючи на жорстку 

конкуренцію з фінансовими компаніями. Банкіри вважають, що їхня цільова 

аудиторія відрізняється від клієнтів фінкомпаній. Не бояться вони конкуренції 

ще й тому, що ресурси фінкомпаній дорожчі, а список пропонованих клієнтам 

послуг – менший.[6] 
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Проаналізувавши фінансові показники, можна зробити висновок , що 

банки мають намір збільшити цього року видачу споживчих кредитів  на 50%. 

Альфа-Банк, який є одним з лідерів сегмента кредитування населення, планує 

збільшити портфель кеш-кредитів на 40%. Паралельно посилюється 

конкуренція з боку фінансових компаній. За даними Нацкомфінпослуг, за 

дев’ять місяців 2017-го вони видали населенню кредитів на 17,5 млрд грн.. 

Сьогодні обговорюються різні ініціативи вирішення проблемної 

заборгованості та різні способи залучення кредитів. Це, наприклад: 

− створення спеціалізованої компанії з управління активами, яка б 

займалася проблемними активами усієї банківської системи;  

− злиття в один банк всіх проблемних кредитів держбанків;  

− передача таких кредитів до Фонду гарантування вкладів для їх подальшої 

реалізації.  

Однак, як завжди, однією з фундаментальних проблем нашої держави є 

відсутність єдиної виваженої позиції стосовно окресленої проблеми. Погляди 

Мінфіну та НБУ розходяться. Тому на нашу думку, необхідно встановити такий 

розмір дисконту при погашенні заборгованості, який не порушить інтересів як 

банка, так і позичальника. 

Отже, для того, щоб кредитні операції  були  результативнішими  кожен 

банк повинен: 

1. дотримуватися збалансованості між обережністю і ризиковістю в 

кредитній політиці,  

2. розробляти ефективні системи перевірки кредитоспроможності 

позичальників (велика відповідальність лежить на плечах персоналу 

нижньої ланки, адже саме вони визначають відповідність клієнта 

вимогам), на основі яких створювати адекватні резерви, маніпуляція з 

якими дорого обходиться банку.  

В цілому чим якіснішим буде кредитний  портфель банку, тим меншими 

будуть резерви, а отже збільшиться саме та сума коштів, яка реально генерує 

дохід. 
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Анотація. Досліджено сучасний стан розгалуженості мережі філій 

банків. Визначено основні переваги та недоліки наявності у банку мережі філій 

та відділень. Проаналізовано рейтинг банків за кількістю відділень та за 

показником розгалуженості мережі. 

Ключові слова: банк, мережа філій, рейтинг, відокремлений структурний 

підрозділ. 

Одним з головних чинників забезпечення належного розвитку регіонів є 

функціонування в них банківських установ. Банківська система регіону 

значною мірою впливає на перспективи регіонального розвитку, створюючи 

умови для пожвавлення в них інвестиційної діяльності, забезпечення належного 

фінансування, збільшення обсягів виробництва та зайнятості і, як наслідок, 

виходу на траєкторію стійкого росту та підвищення рівня життя населення.  

Проблемам діяльності банків в регіонах України присвячено чимало 

наукових праць вітчизняних дослідників. Зокрема, вчена Гуляєва Л. акцентує 

увагу на регіональних аспектах функціонування комерційних банків України . 

Качаєв Ю. досліджує територіальні фактори банківської діяльності в Україні . 

Науковець Другов О. описує політику регіонального розвитку банківської 

системи України Яремчук М. аналізує регіональні характеристики діяльності 

комерційних банків України. 

Будь-який економічний розвиток потребує фінансових ресурсів. 

Перерозподіл цих ресурсів відбувається через мережу банківських 

функціональних підрозділів. Під банківською мережею тут розуміємо банки – 

головні офіси, та відокремлені структурні підрозділи (філії та відділення). 

Наразі в Україні станом на 01.01.2018р. функціонувало  82 банки з державною 

реєстрацією. За минулий рік кількість відділень банків скоротилася на 8% в 

порівнянні з початком року - до 9489 відділень. Про це йдеться в статистичних 

даних, оприлюднених Національним банком України. Темпи скорочення 

банківських відділень у 2017 році трохи сповільнилися: якщо за 2017 рік було 

закрито 8% існуючих відділень (827 підрозділів), то за 2016 рік - 13,1% 

підрозділів (1555 філій). [1] 
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Виходячи зі статистики, Ощадбанк залишається лідером за кількістю 

підрозділів з 3205 відділеннями, а ПриватБанк займає друге місце, маючи 2243 

відділення. За 2017 рік Ощадбанк закрив 443 відділення, тоді як ПриватБанк 

відкрив 1. 

Великі мережі підрозділів також мають Райффайзен Банк Аваль - 503 

відділення і Укрсиббанк - 325 відділень. 

За підсумками року, найбільше збільшення кількості підрозділів серед 

великих банків показали Альфа-Банк - на 84, до 187 відділень (але зі 

скороченням кількості відділень став «сестринським» Укрсоцбанку на 32 - до 

231), Акцент-Банк - на 17, до 211 відділень, Укргазбанк - на 12, до 243 

підрозділи.[2] 

На даний час в Україні налічується 4 державних банки, такі як, АТ 

«Ощадбанк», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ 

«Укрексімбанк». Розглядаючи регіональну мережу відділень вітчизняних 

банків, варто зазначити, що на сьогоднішній день провідні позиції займає АТ 

“Ощадбанк” (табл. 1) й нараховує 3205 відділень по країні. На другому місці 

знаходиться ПАТ “ПриватБанк”, який налічує 2 243 структурних підрозділів.  

Щодо розгалуженості мережі банків України, то варто зазначити, що 

ситуація досить схожа із попередніми даними. Найбільш представленими в 

населених пунктах є АТ “Ощадбанк” та ПАТ “ПриватБанк”. Проте можна 

простежити, що багато банків не представлені в табл.1. Дана ситуація вказує на 

те, що зазначені банки у більшості населених пунктів мають по одному-два 

відділення, а їх основною стратегічною метою є саме географічне розширення 

мережі. 

В 4 кварталі 2017 року банки сумарно закрили 226 відділень. Велика 

частина ліквідованих точок припала на Київ і Дніпропетровську область 

(сумарно 63).Примітно, що приріст відділень в останньому кварталі 2017 року 

був тільки в одній області – Житомирській. Правда, зростання мізерне - лише 

на 2 відділення.[4] 
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Таблиця 1 

Рейтинг українських банків за кількістю відділень за станом на 01.01.2018 

Рейтинг Назва банку 
Кількість 

відділень 
Рейтинг Назва банку 

Кількість 

відділень 

1. 

АТ «Ощадбанк» 
3205 

11. ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК» 
153 

2. ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» 
2243 

12. 

ПАТ «СБЕРБАНК» 
118 

3. АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» 
503 

13. АКБ 

«ІНДУСТРІАЛБАНК» 
104 

4. 

АТ «УкрСиббанк» 
325 

14. Акціонерний банк 

«Південний» 
104 

5. АБ «УКРГАЗБАНК» 243 15. ПАТ «КРЕДОБАНК» 101 

6. ПАТ 

«УКРСОЦБАНК» 
231 

16. 

АТ «ОТП БАНК» 
85 

7. ПАТ «А - БАНК» 211 17. ПАТ «Полтава-банк» 85 

8. ПАТ «АЛЬФА-

БАНК» 
187 

18. 

ПАТ «Ідея Банк» 
82 

9. ПАТ «ПУМБ» 165 19. АТ «ТАСКОМБАНК» 79 

10. ПАТ «МЕГАБАНК» 162 20. АТ «Укрексімбанк» 65 

Джерело: [3] 

 

Наявність в банку розвинутої мережі філій є безперечно позитивним 

моментом, але за умови, що банк здатен підтримувати функціонування такої 

мережі на належному рівні. Основними перевагами наявності значної кількості 

філій є підтримка позитивного іміджу банку, економія на масштабі від 

виконання операцій, популяризація банківських послуг, їх доступність, 

швидкість здійснення банківських операцій тощо. Серед головних недоліків 

швидкого розвитку мережі філій банку є низька якість банківських послуг, 

висока вартість утримання структурних підрозділів, не завжди вигідне місце 

розташування, значне ускладнення організаційної структури, відсутність 

адекватної системи управління таким банком тощо. 

Якщо дослідити розвиток банківської конкуренції в Україні, можна 

з’ясувати, що в більшості регіонів країни економічне суперництво 

розгортається між місцевими банками й територіальними підрозділами 

найбільших та великих банків або лише між філіями та відділеннями різних 
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банків. Це пояснюється надмірною концентрацією банківського бізнесу у 

великих містах України. [5] 

Згідно з інформацією Національного банку України, 1 165 відділень 

банків зосереджені саме в м. Києві, при цьому решта Київської області має 

лише 406 структурних підрозділи. ОкрімКиєва, 

вУкраїнівиділяютьщетакіфінансовіцентри, якДніпропетровська, Львівська, 

ОдеськатаХарківськаобласті. (рис. 1).[6] 

 

 

Рис. 1. Кількість зареєстрованих структурних підрозділів банків по 

областях станом на 01.01.2018 року. 

 

Для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації філійної мережі та 

визначенні концепції інноваційного розвитку філій/ відділень банків важливого 

значення набуває об’єктивна оцінка ефективності їх діяльності. Наразі існуючі 

методики та підходи не завжди дозволяють отримати коректні надійні оцінки 

ефективності діяльності філій/відділень банків з врахуванням інноваційної їх 

діяльності. Проведений аналіз динаміки кількості діючих структурних 

підрозділів банків України та забезпеченості банківськими установами в розрізі 
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регіонів засвідчив про стрімке зменшення в останні роки кількості структурних 

підрозділів банків та рівня забезпеченості регіонів банківськими установами. 

Ситуація, що склалась, вимагає формування й реалізації стратегії 

розвитку мережі регіональних банків в Україні. Така стратегія повинна 

передбачати: 

− реформування існуючої законодавчої бази щодо банківської діяльності; 

− аналіз потреб окремих регіонів у сфері банківського обслуговування та 

розробку регіональних програм розвитку банківського сектора;  

− забезпечення вільної конкуренції та прозорості банківської системи; 

стимулювання трансформаційних процесів серед банків (укрупнення, 

реорганізації, переорієнтації);  

− формування в населення позитивного ставлення до місцевих банків, 

зокрема кооперативних.[7,с.38] 

Проведені дослідження свідчать про нерівномірність розподілу банків по 

областях. Продовжується тенденція щодо скорочення власної мережі банків. 

Також продовжується тенденція щодо концентрації банківських установ у 4-5 

регіонах, з осноним центром у м. Києві, який також залишається найбільш 

забезпеченим банківськими установами. Централізація банківської мережі є 

важливим індикатором динаміки і стану економічного та соціального розвитку 

країни. 

 Отже, структурні зрушення банківської мережі, що відбуваються 

останнім часом не можуть не непокоїти, вони навіть без додаткових 

досліджень безпосередньо вказують на централізацію ресурсів. Зміни у її 

структурі свідчать про суттєве скорочення філії та заміну їх на безбалансові 

відділення. На вказану ситуацію вплинуло погіршення економічного стану 

країни в цілому. 
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                                                                                                              Шевчук Д.А., 

Радник міського голови з питань закордонної співпраці 

Кам’янець-Подільська міська рада 

м. Кам’янець-Подільський, Україна 

Принцип вільного руху товарів є одним з ключових елементів створення 

та розвитку внутрішнього ринку Європейського Союзу. Це одна з чотирьох 

основних свобод, гарантованих Договором про заснування Європейського 

Співтовариства. Товарообіг у Європейському Союзі здійснюється за 

допомогою Спільної торгової політики, тоді як внутрішній вимір розглядається 

у формі вільного руху товарів. Добре функціонуючий внутрішній ринок товарів 

https://minfin.com.ua/
https://www.epravda.com.ua/publications/2017/03/6/622753/
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є вирішальним елементом поточного та майбутнього добробуту ЄС. Це одна з 

основних етапів економічної інтеграції. Сучасні теоретичні та методичні 

проблеми формування та руху товарів у Європейському Союзі висвітлено у 

працях таких вчених Шпунар M.[1] Кус А.[2], Каверскі М.[2], Вітковський 

П.[4,5] Ці дослідження стали вагомим внеском як у теорію та і у практичні 

питання визначення внутрішніх та зовнішніх умов руху товарів у 

Європейському Союзі. 

Стійке економічне зростання держав-членів можна визнати головною 

метою економічної інтеграції. Всі полегшення потоку товарів створюють кращі 

умови для ведення бізнесу. Скасування бар'єрів у торгівлі дозволяє країнам, що 

утворюють економічний союз, отримати більш вигідні ціни як в експорті, так і 

в імпорті. Більш легкий доступ до іноземних штукатурок означає збільшення 

можливостей купівлі та продажу товарів. Економічна інтеграція - це 

безперервний процес створення єдиного цілого. Економічний розвиток 

визнається головною метою економічної інтеграції, що відбивається на 

зростанні національного продукту та національного доходу[3,c.65]. 

Концепція інтеграції полягає в об'єднанні декількох елементів у єдине 

ціле. Латинська інтеграція означає оновлення, консолідацію, доповнення.  

Однією з форм інтеграції є інтеграція економічна. Міжнародна економічна 

інтеграція означає існування різних форм економічного співробітництва між 

суверенними державами. Це служить для усунення економічних бар'єрів двох 

чи більше країн. В результаті економічної інтеграції, що здійснюється на 

міжнародному рівні, відбувається процес злиття економік, структури 

економіки, виробничих процесів та торгівлі. Потім також процес гармонізації 

правових і економічних систем та економічної політики країн, включених до 

інтеграції. Широко визначає економічну інтеграцію словник енциклопедії 

Європейського Союзу, а саме: "процес об'єднання економік, спрямованих на 

підвищення і ефективності управління, зміцнення країн на міжнародній арені та 

досягнення загальних економічних вигод, наприклад, зростання економіки, 

збільшення обміну торгівлі та потоку капіталу, стабілізація цін та національних 
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валют". Економічна інтеграція може відбуватися в національному масштабі, 

тобто в межах однієї країни, і, наприклад, посилатися на окремі галузі 

економіки, виробничі зони або економічні регіони або на міжнародному рівні, 

тобто включати в себе  країни та їхні національні економіки або частини цих 

економік [4.c.68] 

Процес економічної інтеграції включає кілька послідовних етапів. Кожна 

фаза включає інші засоби та методи інтеграції, і водночас є продовженням 

попереднього. Щоб повна економічна інтеграція була можливим, країни, що 

утворюють об'єднання інтеграції, повинні виконувати кілька конкретних умов. 

Фактори, що сприяють розвитку цього процесу, включають: 

1) близьке географічне положення; 

2) адекватна інфраструктура (зокрема, розвинена залізниця, дорога, море, 

телекомунікації, зв'язок з ІТ, заповнення вільного руху товарів, послуг, людей 

та капіталу між інтегрованими країнами); 

3) взаємодоповнюваність, тобто взаємна адаптація національних економік 

(тобто взаємний попит на товари та послуги на внутрішньому ринку); 

4) політичні умови (тобто подібність соціально-економічних систем); 

сприятлива економічна політика [5,c.70]. 

Економічну інтеграцію можна розділити на прості форми, які 

дозволяють потік товарів і послуг та складних форм, що додатково сприяє потік 

виробничих факторів або сприяє створенню нових економічних зв'язків. Ми 

можемо розділити економічну інтеграцію з географічної точки зору на 

регіональну інтеграцію (кількість країн додається до регіону) та інтеграцію, 

включаючи необмежену кількість країн. 

Процес економічної інтеграції включає такі етапи: 

1) зона вільної торгівлі, 

2) митний союз, 

3) загальний ринок, 

4) валютний союз, 

5) повний економічний і валютний союз  
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Метою спільного ринку ЄС є реалізація чотирьох принципів: вільного 

руху товарів, вільного руху послуг, вільного пересування людей та вільного 

руху капіталу. Ці так звані чотири європейські свободи є стовпами 

внутрішнього ринку, на основі яких ґрунтується євроінтеграція. Вільний потік 

товарів є одним із основних факторів, що формують внутрішній ринок. 

Внутрішній ринок Європейського Союзу охоплює територію без 

внутрішніх кордонів, в якій забезпечується вільне пересування людей, товарів, 

послуг та капіталу. Основна мета, для якої було започатковано створення 

Спільного ринку - знизити ціни на виробництво та торгівлю товарами, 

підвищити доступність та конкурентоспроможність послуг, забезпечити вільне 

переміщення в межах спільноти. Всі ці заходи повинні сприяти підвищенню 

рівня життя громадян держав [6,c.25]. 

Створення спільного ринку потребувало усунення різних типів бар'єрів, 

які могли б обмежити вільний рух, послуги, людей і капітал. Це були бар'єри 

адміністративного характеру, що стосуються людей і товарів, тобто 

прикордонного контролю - митниці та паспорти, що обмежували вільне 

переміщення між країнами Співтовариств, вплинули на зростання цін на товари 

та послуги. Іншою групою обмежень щодо вільного пересування людей, 

товарів, послуг та капіталу були різні технічні регламенти. Це означає 

диференціацію правових положень, стандартів та сертифікатів, маркування та 

стандарти в окремих сферах життя та у сфері освіти, охорони здоров'я, безпеки 

продукції. Останньою групою перешкод на шляху існування Спільного ринку 

були фіскальні бар'єри - диференційовані системи непрямого оподаткування в 

окремих країнах, які перешкоджають потоку товарів [1,c.128]. 

Отже, вільний рух товарів є прикладом успіху європейського проекту. Це 

допомогло створити внутрішній ринок, який зараз використовується 

європейськими громадянами та бізнесом, і є основою політики ЄС. 
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Нині задачі маршрутизації займають провідне місце в області 

транспортних перевезень і логістики, так як вони допомагають оптимізувати 

певні транспортні процеси. Тому вони представляють величезний практичний 

інтерес для багатьох організацій, що займаються вантажними перевезеннями. 

Але існує велика кількість обмежень, що постають перед компаніями для 

ефективного вирішення задач, що і призводить до виникнення різних типів 

задач маршрутизації транспортних засобів. 

Питанням організації оптимальних перевезень займалися такі вчені, як 

Гаджинский А.М., Давідіч Ю. О., Левковець В.М, Самойленко М.І., Сергійчук 

І.М [2,3,4,6,7]. Всі вони мають пені здобутки у даній тематиці, представлені у 

власних наукових публікаціях.  
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Транспортна задача (задача Монжа-Канторовича) – це задача складання 

оптимального плану перевезень продукту (продуктів) із пунктів відправлення 

до пунктів споживання [5].  

Вони формуються наступним чином. Є безліч агентів, які обслуговують 

так само безліч клієнтів. Під обслуговуванням розуміється доставка або збір 

товару та надання послуг. У кожного товару є певні характеристики, такі як 

об’єм, вага, вартість тощо. Кожен агент має задане місце розташування на 

початку та кінці робочого дня, інтервал роботи, а також  обмеження на 

характеристики товарів, що постачаються. Для кожного клієнта, у свою чергу, 

заданий інтервал часу, протягом якого він товар повинен бути доставлений, а 

також характеристики товару, які він повинен отримати. Головною ціллю даних 

задач є необхідність обслужити максимальну кількість клієнтів так, щоб були 

виконані певні часові обмеження та обмеження на сумарні характеристики 

товарів. До того ж, потрібно мінімізувати сумарні витрати, такі як час роботи, 

час простою, кількість задіяних агентів тощо. [ 1, с.143] 

Існує велика кількість типів транспортних задач, що класифікуються за 

різними критеріями. Найвідомішими з них: 

1. Задачі мінімізації вартості перевезень товару від пунктів виробництва 

до пунктів споживання. 

2. Задачі мінімізації довжини маршруту при перевезенні від одного 

постачальника до кількох споживачів. 

3. Задачі мінімізації строків перевезення товару від пунктів виробництва 

до пунктів споживання та ін.[6, с.187] 

Їх розв’язують різними методами, але найсучаснішими вважаються так 

званий метод Вогеля та метод мінімальної вартості. 

У методі Вогеля використовується поняття штрафної вартості. Штрафна 

вартість це– різниця між найбільш дешевим маршрутом та наступним за ним (з 

погляду критерію мінімізації вартості перевезень). Суть цього методу полягає у 

мінімізації штрафів. Порядок застосування методу: 
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1. Щоб обчислити значення штрафної вартості для кожного рядка та 

стовпчика, необхідно знайти клітинки з найменшою вартістю та найближчим 

до них значенням вартості. Для кожного рядка та стовпчика найменше значення 

вартості віднімається від найближчого до нього значення, знайденого за 

критерієм мінімізації вартості. Така процедура дає змогу отримати значення 

штрафів за відсутність перевезень у клітинках з найменшою вартістю. 

2. Вибирається рядок чи стовпчик із найбільшим значенням штрафної 

вартості, і в клітинку з найменшим значенням вартості перевезення для цього 

рядка чи стовпчика розміщується найбільш можлива кількість продукту. Така 

процедура дає змогу уникнути призначення високих штрафів. 

3. Здійснюється коригування підсумкових значень по рядках та 

стовпчиках таблиці. 

4. У рядках чи стовпцях, в яких пропозиція чи попит набули нульового 

значення, ставиться прочерк в усіх клітинах, в яких відсутні перевезення, 

оскільки ці клітини не можна використовувати в процесі подальшого розподілу 

перевезень. 

Вказані кроки повторюються до тих пір, поки увесь попит не буде 

задоволено. Індекси, що відповідають кількості перевезень, відображають 

порядок вибору штрафних вартостей і розподілу перевезень [2, с.265]. 

Метод мінімальної вартості має таку послідовність використання: 

1. У клітинку з мінімальною одиничною вартістю записують найбільш 

можливу кількість продукту. 

2. Здійснюється коригування обсягів пропозиції та потреб, що 

залишилися. 

3. Вибирається наступна клітинка з найменшою вартістю, в якій 

фіксується найбільш можлива кількість продукту, та ін., поки попит та 

пропозиція не дорівнюватимуть нулю. 

Якщо найменше значення вартості відповідає більш ніж одній клітинці 

таблиці, вибір здійснюється випадково [3, с.223].  
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Отже, транспортна задача – це задача складання оптимального плану 

перевезень продукту (продуктів) із пунктів відправлення до пунктів 

споживання. Існує багато типів даних задач та підходів до їх вирішення, проте 

сучасними вважають метод Вогеля та метод мінімальної вартості. Дані задачі 

використовуються для досягнення регулярності вантажних перевезень, 

оптимізації складських запасів, зниження собівартості перевезень, оптимізації 

роботи транспорту та підйомно-транспортного устаткування, тому вони 

відіграють важливу роль у «долі» організацій, що займаються вантажними 

перевезеннями. 
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Одной из важных задач денежно-кредитной политики Украины является 

анализ, прогнозирование и оценка  различных социально-экономических  

явлений и процессов таких, как уровень инфляции, безработицы, изменения 

валютного курса, динамика ВНП и т.д. Для этого используются различные 

многофакторные эконометрические модели. С их помощью, выявляют новые и 

ранее не известные связи, уточняют или отвергают гипотезы о существовании 

определенных связей между экономическими явлениями, их аналитический 

характер,  разрабатывают  необходимые управленческие мероприятия,  решают 

основные задачи макроэкономических показателей и при этом используют 

конкретные статистические данные. Другими словами, многофакторные 

эконометрические модели помогают государству предвидеть и  спланировать 

развитие национальной экономики в будущем. Несмотря на то, что модели 
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прогнозирования могут показать значение «идеального» социально-

экономического явления, у них есть определенные недостатки. 

На динамику социально-экономических показателей влияют не только 

фундаментальные процессы в экономике страны, но и все существенные 

изменения, происходящие в мире, «для расчета явлений используются 

статистические данные, прогнозируемые на рассматриваемый период времени, 

которые могут отличаться от реальных данных, что значительно увеличивает 

возможность ошибок в прогнозе[1, c.62]. К этим проблемам прогнозирования 

добавляется еще так называемый психологический фактор. «В момент 

публикации того или иного индикатора самое важное значение имеет не 

численная величина этого индикатора, а то, насколько эта величина отличается 

от ожиданий рынка»[2, c.52]. Используя стандартные формулы 

эконометрического анализа их сложно учитывать так, как для моделирования 

используют объективные статистические данные. Так же тут имеют место 

проблемы индикации социально-экономичеких показателей (например, модель 

учитывает повышения инфляции, но не берет во внимание снижение 

покупательной способности) и субьективизма («свои критерии подхода к 

результату прогнозирования, свой уровень профессионализма, что не дает 

возможности создания единого мнения») 

Проблемы  прогнозирования  и построение эконометрической модели 

можно решить определив: 

− «области компетенции» моделей,   их граничное и предельное значение; 

− соответствие временных интервалов и обьективных статистических 

данных; 

− алгоритм построения эконометрических моделей, который будет 

учитывать ожидания рынка и реальное его состояние. 

Результати эконометрического моделирования различных социально-

экономических показателей –  это некоторые вероятносные или не 

вероятносные прогнозы  приближенные к реальному  процесу. 
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