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УДК   Економічні науки   

 

УПРАВЛІННЯ НЕПРАЦЮЮЧИМИ КРЕДИТАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ  

КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 

Коркушко О.І., 

студентка факультету фінансів 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

Визначальною рисою сучасного стану банківського сектору є тенденція 

до збільшення проблемної заборгованості у структурі кредитного портфеля ба-

нків України. Низька якість кредитного портфелю може призвести до неспро-

можності банків здійснювати кредитні операції в необхідному обсязі, наслідком 

чого є реальне призупинення кредитування виробництва і зменшення переду-

мов для економічного зростання.  Крім того, недосконалий ризик-менеджмент 

кредитної діяльності банку призводить до погіршення платоспроможності та 

втрати фінансової стійкості банківської установи, зниження іміджу та довіри з 

боку населення. У зв‘язку з цим, в сучасних умовах виникає необхідність у ви-

значенні основних причин виникнення непрацюючих кредитів та виявленні 

найбільш ефективних методів щодо управління проблемною заборгованістю в 

банках України. 

Тлумачення поняття «непрацюючий кредит» в науковій літературі є дис-

кусійним, адже його ототожнюють з поняттями «проблемний кредит», «про-

строчений кредит» тощо. Проте з 2017 року  у  зв'язку із набуттям чинності По-

станови НБУ № 351 «Про визначення банками України розміру кредитного ри-

зику за активними банківськими операціями",  до непрацюючих потрапляють 

кредити за умови прострочення більше, ніж на 90 днів (30 днів для банків-

боржників) або, коли контрагент не спроможний забезпечити виконання своїх 

зобов'язань в установлений строк без процедури стягнення застави [1, с.228]. 

Відповідно до проведеного економічного аналізу, спостерігається зрос-

тання частки непрацюючих кредитів в загальному обсязі наданих кредитів 

(табл. 1). Станом на I півріччя 2018 року обсяг наданих кредитів збільшився до 
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1115,0 млрд. грн., порівняно з попереднім періодом, і обсяг непрацюючих кре-

дитів зріс до 624,5 млрд. грн.. Таким чином, порівняно з попереднім періодом, 

частка проблемної заборгованості в І півріччі 2018 року майже не змінилась і 

становила 56,01%. 

Таблиця 1 

Динаміка кредитного портфеля та обсягу непрацюючих кредитів в 

банках України за 2014 – I півріччя 2018 рр. 

Показники 2014 2015 2016 2017 I півріччя 

2018 

Надані кредити, млрд. грн. 836 793,8 1001,8 1011,8 1115,0 

Резерви за активними банківсь-

кими операціями, млрд. грн. 

204,9 321,3 326,7 479,4 544,5 

Обсяг непрацюючих кредитів, 

млрд. грн. 

70,2 135,9 213,3 568,5 624,5 

Частка непрацюючих кредитів 

в портфелі банку, % 

8,40 17,12 21,29 56,19 56,01 

Темп приросту проблемних 

кредитів, % 

- 93,59 56,95 166,53 9,85 

Джерело: розраховано за даними НБУ [2] 

Головними причинами зростання обсягу непрацюючих кредитів за аналі-

зований період є:  

1) структурні дисбаланси в економіці країни спричинені економічною та 

банківською кризою; 

2)  нестабільність політичної ситуації та неефективність монетарної по-

літики; 

3)  різка девальвація гривні та недосконалість механізмів хеджування ва-

лютних ризиків; 

4) низький рівень корпоративного управління  та роботи з проблемними 

кредитами. 

Кожен банк в процесі своєї діяльності стикається в проблемою неповер-
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неності кредитів. У зв‘язку з цим, основним завданням менеджменту є вибір 

найбільш ефективних методів управління з метою мінімізації збитків за про-

блемною кредитною заборгованістю. 

За останні десятиліття у світовій практиці накопичено значний досвід ви-

рішення питання проблемних активів. Відомий досвід Швеції щодо створення в 

1992 р. державних компаній з управління активами (КУА) Securum та Retriva 

для вирішення проблемної заборгованості банку Nordbanken. У Швейцарії було 

запроваджено механізм санаційного банку в поєднанні зі страховою діяльністю 

та створено Фонд спеціального призначення, до якого було передано проблемні 

активи банку UBS. Позитивний досвід управління проблемними кредитами на-

копичено у Німеччині, Туреччині, Японії та інших країнах [3, с.57]. 

В банківській практиці України найбільш поширеними методами управ-

ління непрацюючими кредитами є метод реабілітації, ліквідації та перепродажу 

кредиту. Керівництво банку приймає рішення щодо того, який метод краще об-

рати в залежності від конкретних умов та результатів попереднього аналізу про 

досліджувану проблему.  

 Метод реабілітації передбачає розробку з позичальником плану по пове-

рнені позики. Метод ліквідації,  в свою чергу, означає погашення позики за ра-

хунок реалізації забезпечення за кредитом, залучення поручителів, продаж про-

блемного активу третій стороні, врешті – списання [4, с.138]. Перепродаж кре-

диту з дисконтом передбачає передачу права на кредит установі, яка спеціалізу-

ється на роботі з проблемною заборгованістю.  

У процесі реабілітації позики банк має оперативно зібрати у позичальни-

ка інформацію про фактори виникнення непрацюючого кредиту, обговорити з 

ним найбільш вигідні та можливі варіанти вирішення проблеми, розробити 

сценарій наступних дій на основі аналізу балансу,  грошових потоків, складу 

активів позичальника та здійснювати постійний моніторинг за дотриманням 

плану реабілітації. В процесі реабілітації банки проводять реструктуризацію 

кредиту,  яка передбачає зміну основних пунктів кредитного договору: строку, 

суми, процентної ставки тощо.  Таким чином, банк до останнього намагається 
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утримати непрацюючий кредит на балансі, налагоджуючи компроміс з позича-

льником. Проте для створення ефективної системи управління непрацюючими 

кредитами менеджмент банку має брати до уваги не тільки утримання заборго-

ваності в кредитному портфелі, а й враховувати економічний ефект від такого 

кредиту на основі вивчення фінансового стану позичальника, політичної та 

економічної ситуації, рівня доходів населення, призупинення виробництва то-

що. Якщо даний метод є занадто обтяжливим та економічно неефективним, 

банк може застосувати метод ліквідації непрацюючого кредиту. Ліквідація 

означає, що банк допустив помилку і вчасно не зреагував на виникнення про-

блемної заборгованості, що в результаті призвело до втрати доходів та погір-

шення репутації банку на ринку. 

Отже, на сьогодні українські банки вимушені працювати в умовах еконо-

мічних диспропорцій, що знайшло своє відбиття у погіршенні якості кредитно-

го портфелю. Зростання рівня непрацюючих кредитів протягом останніх років 

свідчить про неефективне застосування принципів та методів управління про-

блемною заборгованістю у банках України. Управління непрацюючими креди-

тами має відбуватись системно з метою оперативного виявлення ознак погір-

шення платоспроможності клієнта, що в результаті може призвести до реаліза-

ції кредитного ризику. Практика українських банків показує, що найбільш по-

пулярними методами зменшення проблемних кредитів є процес реабілітації або 

ліквідації. Дані методи варто доповнювати зарубіжним досвідом, а саме: ство-

рення спеціалізованих департаментів по роботі з непрацюючими кредитами, 

розмежування корпоративних повноважень фахівців та керівництва, створення 

санаційного банку. Адже створення ефективної системи управління допоможе 

банкам не тільки швидко реагувати на появу проблемної заборгованості, а й 

забезпечити фінансову стійкість та конкурентоспроможність на ринку.  
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____________________________________________________________________ 

УДК 33   Економічні науки 

 

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

EНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Ладановська Д.О., 

студентка факультету біотехнології та біотехніки 

НТУУ «Київський політехнічний інститут»  

ім. І.Сікорського 

м. Київ, Україна 

Опис наукової проблеми. України є одним із основних шляхів забезпе-

чення національної безпеки, наповнення бюджету, підвищення конкуренто-

спроможності вітчизняної продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ри-

нках, вирішення соціальних питань. Таким чином, впровадження енергозбері-

гаючих технологій може скоротити імпорт енергоресурсів і нівелювати полі-

тичний тиск на нашу країну з боку експортерів нафти і газу. Крім того, змен-

шення енергетичної складової собівартості продукції дає змогу Україні стати 

конкурентоспроможною на зовнішніх ринках.  

Методологія дослідження. Для вирішення поставленого завдання у ро-

боті: дослідити економічну доцільність розвитку альтернативної енергетики в 
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Україні, застосовувалися такі загальнонаукові методи дослідження, як  опис, 

порівняння, аналіз, індукція, аналогія і деякі інші. 

Результати. Один з шляхів вирішення вказаної проблеми - необхідно 

особливу увагу приділити подальшому розвитку нетрадиційних та відновлюва-

них джерел енергії. Їх беззастережною перевагою є невичерпність і екологічна 

чистота. Невипадково країни Європейського Союзу поступово переходять на 

використання енергії біомаси, вітру, сонця і води. В енергетичному балансі де-

яких країн питома вага нетрадиційних джерел сягає 40%.  

В Україні є значний потенціал основних видів відновлюваних джерел 

енергії, але на даний час вони становлять досить незначну частку в загальному 

енергобалансі держави. Загальний річний технічно досяжний енергетичний по-

тенціал відновлюваних джерел енергії становить близько 98 млн. тонн умовно-

го палива. 

Відновлювані джерела енергії (ВДЕ) - це джерела на основі постійно іс-

нуючих або періодично виникаючих процесів в природі, а також життєвому ци-

клі рослинного і тваринного світу та життєдіяльності людського суспільства. 

Приклад відновлюваних джерел на основі процесів у природі: сонячне випро-

мінювання, енергія вітру, гідроенергія, геотермальна енергія, енергія припливів, 

біомаса, низькопотенційне тепло різних середовищ (води, повітря, ґрунту) та ін. 

Приклади відновлюваних джерел на основі рослинного і тваринного світу, а 

також життєдіяльності людського суспільства: ліси і чагарники, відходи рос-

линництва і тваринництва, відходи деревообробки та інших переробних галузей 

промисловості, рідкі промислові та побутові стоки, а також тверді побутові від-

ходи. Згідно класичним уявленням про відновлювану енергетику первинних 

відновлюваних джерел енергії всього три: енергія сонця, теплова енергія Землі 

та енергія орбітального руху планет сонячної системи. [1] 

Використовуються наступні визначення потенціалу (ресурсів) відновлю-

ваних джерел енергії: 

– валовий (теоретичний) потенціал ВДЕ  

– річний обсяг енергії, що міститься в даному виді ВДЕ при повному її 
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перетворенні на корисно використовувану енергію;  

– технічний ресурс (потенціал) ВДЕ – частина валового потенціалу, пере-

творення якого в корисну енергію можлива при існуючому рівні розвитку тех-

нічних засобів, при дотриманні вимог з охорони природного середовища. Тех-

нічний потенціал становить від частки відсотка (сонячна енергія) до десятків 

відсотків (гідроенергія) від валового потенціалу. Він постійно збільшується у 

міру розвитку виробництва і вдосконалення технологій; 

– економічний потенціал ВДЕ – частина технічного потенціалу,  перетво-

рення якого в корисну використовувану енергію економічно доцільно при да-

ному рівні цін на викопне паливо, теплову та електричну енергію, обладнання, 

матеріали, транспортні послуги, оплату праці і т. д. [2] 

Економічний потенціал становить від часток відсотка до десятків відсот-

ків від технічного потенціалу. Може змінюватися в будь-яку сторону в залеж-

ності від коливання співвідношення цін на зазначені компоненти.  

Для відновлюваних джерел енергії загальна тенденція – збільшення еко-

номічного потенціалу, для невідновлюваних – зменшення. На відміну від виче-

рпаного органічного палива, відновлювані джерела енергії – невичерпні, а про-

цеси отримання електричної та теплової енергії від ВДЕ значно безпечніше з 

точки зору екології, ніж від електростанцій на органічному паливі. Тільки одна 

цифра, яка характеризує гостроту і масштаб екологічних проблем традиційної 

теплової енергетики. У Росії до наявних 1,32 млрд. т. золошлакових відходів на 

площі 22000 га щорічно додається ще 35-36 млн. т. Також всім сьогодні зрозу-

міло, що органічне спалюване паливо вичерпне і цей термін триватиме за різ-

ними оцінками від 25 до 45 років. Тому сьогодні у світі спостерігається справ-

жній бум енергетики на відновлюваних джерелах.  

Україна має значний технічний потенціал для використання відновлюва-

них джерел енергії. Завдяки її значному сільськогосподарському сектору існу-

ють дуже добрі передумови для використання біоенергії.  

Однією із проблем світової спільноти є позбавлення економіки надмірної 

залежності від нафти та пального, виробленого на її основі. На думку амери-
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канських експертів, це можна зробити за рахунок широко-масштабного впрова-

дження нових технологій та альтернативних видів палива, зокрема алкоголемі-

стких речовин, вироблених із сільськогосподарських культур, та біопалива. При 

цьому, як основний альтернативний енергоносій, який міг би використовувати-

ся як пальне для автомобілів з бензиновими двигунами, розглядається етанол. 

Масштабний перехід на альтернативне пальне матиме такі переваги:  

 створення додаткових робочих місць, пов'язаних із впровадженням та 

удосконаленням нових енерготехнологій;  

 створення практично необмеженого ринку збуту для сільськогосподар-

ської продукції як національних виробників, так і виробників третіх, у т.ч. 

найбідніших країн;  

 стимулювання світового економічного розвитку й торгівлі за рахунок 

створення фактично нового глобального ринку альтернативних енергоносіїв;  

 скорочення фінансування нестабільних або авторитарних режимів, які 

володіють запасами нафти та підтримують терористичну діяльність.  

Для забезпечення економічної доцільності використання альтернативних 

джерел енергії в Україні можна визначити наступні рекомендації: 

- забезпечити пріоритетний доступ до пільгових кредитів для компаній-

виробників обладнання, що виробляє енергію з відновлювальних джерел, а та-

кож енергокомпаній, працюючих на альтернативних джерелах енергії та для 

населення, що використовує альтернативні джерела енергії; 

- розвивати державне програмування за окремими видами ВДЕ і їх ком-

плексу в цілому, встановлення прогресивних технічних стандартів енергоспо-

живання і часткою в ньому цих джерел, створення державно-приватних парт-

нерств для вирішення техніко-виробничих завдань, пільги для ВДЕ при розмі-

щенні держзамовлення і в рамках правил конкуренції, енерго -і екоаудит, мар-

кування по ВДЕ і оборот «зелених сертифікатів» на їх застосування; 

- підвищити державне фінансування і дотування НДДКР і їх впроваджен-

ня в даній сфері, пільгові ціни і тарифи на енергію ВДЕ, дотування придбання 

та монтажу обладнання для їх використання, податкові, інвестиційні, амортиза-
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ційні та інфраструктурні пільги, компанії з роз‘яснювальній роботі з населен-

ням, а також заходи стимулювання експорту та захисту внутрішнього ринку 

ВДЕ; 

- розширити пільгові режими реєстрації підприємств, ліцензування їх дія-

льності, підключення ВДЕ до енергомереж загального користування, префере-

нційний землевідведення, правовий супровід виносу об‘єктів ВДЕ в територіа-

льні та міжнародні води, досвід квотування викидів парникових газів і торгівлі 

такими квотами. [3] 

Висновки. Альтернативна енергетика покликана сприяти вирішенню 

проблем енергоефективності та екологічної безпеки в Україні. Процес модерні-

зації національної економіки значною мірою може активізувати розвиток аль-

тернативної енергетики, забезпечити дотримання принципів сталого розвитку 

та високих світових екологічних стандартів господарської діяльності. Викорис-

тання нетрадиційної та відновлюваної енергетики на сучасному етапі розвитку 

економіки України є недостатнім і не відповідає загальноєвропейському рівню. 

Однак, на мою думку, запропоновані рекомендації можуть зробити поштовх 

для подальшого розвитку альтернативної енергетики в Україні.  
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політики України [текст]/  М.П. Ковалко, С.П. Денисюк. – Київ: УЕЗ, 2005. – 
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УДК 658.14      Економічні науки 

 

СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДП-

РИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Лінник О.Р., 

магістрант кафедри економіки, обліку та фінансів 

Рівненський інститут Університету «Україна» 

м. Рівне, Україна 

В сучасних умовах кризового стану національної економіки питання за-

безпечення фінансової стійкості набуває вирішального значення для будь якого 

підприємства. Якщо підприємство є фінансово стійким, то воно має переваги 

перед аналогічними підприємствами в отриманні замовлень, кредитів, залучен-

ні інвестицій та інше. Чим вищою є фінансова стійкість підприємства, тим 

менш воно залежно від зміни кон‘юнктури ринку та має низький ризик банкру-

тства або такого ризику взагалі не існує. Тому будь-яке підприємство повинно 

прагнути до забезпечення своєї фінансової стійкості на достатньому рівні. 

Вивченню різних аспектів фінансової стійкості підприємства присвячено 

багато праць іноземних та вітчизняних економістів [2, 4, 6, 8].  Однак, незва-

жаючи на велику кількість публікацій з даної проблеми, залишається відкритим 

для дискусій питання про сутність фінансової стійкості підприємства в умовах 

кризової економіки, якою є економіка України. 

Аналізуючи різні підходи до визначення сутності фінансової стійкості, 

можна зробити висновок, що фінансова стійкість підприємства – це такий фі-

нансовий стан підприємства, при якому забезпечується його платоспромож-

ність на довгостроковий період і який визначає його фінансову незалежність від 

зовнішніх позикових джерел фінансування. 

Фінансова стійкість є головним елементом загальної стійкості підприємс-

тва, оскільки є результатом зв‘язку та взаємодії багатьох складових системи 

фiнансових відносин підприємства та формується в процесі його операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльностей. 
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Фінансова стійкість підприємства є якісною характеристикою його фінан-

сового стану, оскільки відображає тенденції зміни фінансових відносин на під-

приємстві під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, а 

тaкож ефективність формування, розподілу і використання фінансових ресурсів 

підприємства. 

Багато іноземних вчених зазначають, що фінансова стійкість підприємст-

ва визначається правилами, спрямованими на підтримку рівноваги фінансових 

структур та на уникнення ризиків для кредиторів. Незважаючи на територіальні 

відмінності і різницю в економічному розвитку економік України та зарубіжних 

країн, теоретичні підходи у визначенні поняття «фінансова стійкість підприєм-

ства» не мають істотних відмінностей. 

Таким чином, фінансова стійкість підприємства – це такий його фінансо-

вий стан, за якого забезпечується його платоспроможність на довгостроковий 

період і який визначає його фінансову незалежність від позикових коштів. Фі-

нансова стійкість підприємства є головною компонентою його економічної 

стійкості (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Вплив фінансової стійкості на інші складові стійкості підпри-

ємства 

За рахунок фінансової стійкості підприємство спроможне забезпечувати 

маркетингову та кадрову стійкість, сприяти розвитку виробничої та техніко-

технологічної стійкості, підтримувати інвестиційну стійкість, підвищувати 
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eфективність процесу управління. Отже, фінансова стійкість підприємства стає 

запорукою стабільного функціонування і розвитку підприємства. 

Фінансова стійкість підприємства – це головний компонент загальної 

стійкості підприємства, що є об'єктом фінансового управління, його госпо-

дарської діяльності та характеризує стан фінансових ресурсів як забезпеченість 

пропорційного, збалансованого розвитку при збереженні платоспроможності, 

кредитоспроможності в умовах припустимого рівня ризику. 

Отже, існуючі трактування поняття «фінансова стійкість підприємства» 

деталізують її окремі фактори формування, ознаки, форми прояву і основні 

фyнкції. Проте слід зазначити, що фінансова стійкість підприємства є комплек-

сною, багатофакторною, статично–динамічною економічною катюгорією. Тому 

в процесі її аналізу необхідно поєднати усі елементи системи фінансових відно-

син підприємства. 

На такій підставі можна стверджувати, що фінансова стійкість підприємс-

тва – це властивість підприємства, яка відображає в процесі взаємодії зовнішніх 

і внутрішніх факторів впливу досягнення стану фінансової рівноваги і здатність 

не лише утримувати на відповідному рівні протягом деякого часу основні хара-

ктеристики діяльності підприємства, але й функціонувати та розвиватися. 

Фактори, які впливають на фінансову стійкість підприємства, класифіку-

ються за такими ознаками: за місцем виникнення (зовнішні, внутрішні); за важ-

ливістю результату (основні, другорядні); за структурою (прості, складні); за 

часом дії (постійні, тимчасові). 

На думку багатьох вчених-економістів, для підприємства найбільшу за-

грозу втрати фінансової стійкості має негативних вплив економічних та фінан-

сових факторів, так як їх комплексна дія може значно погіршити фінансовий 

стан підприємства та призвести до його банкрутства та ліквідації [7]. 

При управлінні фінансовою стійкістю підприємства значну увагу слід 

приділяти внутрішнім факторам, так як вони безпосередньо залежать від діяль-

ності підприємства і заходів, які застосовуються на підприємстві з метою 

управління ними. 
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Організаційні фактори внутрішнього впливу на фінансову стійкість підп-

риємства включають такі складові: напрями стратегії управління діяльністю, 

галузева приналежність підприємства, стадія життєвого циклу, організація 

структури управління, імідж підприємства. 

Виробничі фактори: масштаби та структура виробництва, диверсифікація, 

рівень технологій та інноваційної діяльності, рівень зносу основних виробни-

чих фондів, обсяги виробництва, якість продукції (послуг). 

Кадрові фактори: рівень кваліфікації адміністративного та виробничого 

персоналу, мотивація та стимулювання праці, плинність кадрів. 

Ринкові фактори: рівень конкурентоспроможності, позиція на ринку, збу-

това та цінова політика. 

Фінансові фактори внутрішнього середовища: співвідношення власного 

та позикового капіталу (коефіцієнт фінансування), наявність власних оборотних 

коштів, рівень залучених інвестицій, рівень прибутковості та рентабельність, 

рівень кредиторської заборгованості та інші [5]. 

Стадія життєвого циклу підприємства є одним з головних чинників для 

визначення загальної стратегії його діяльності. Правильно обрана стратегія роз-

витку підприємства в майбутньому може забезпечити отримання необхідного 

розміру фінансових ресурсів, їх приріст, що значною мірою впливає на рівень 

фінансової стійкості підприємства. 

Одним із основних завдань підприємства при управлінні фінансовою 

стійкістю є виявлення оптимального співвідношення між власним та позиковим 

капіталом. Для підприємств, які здійснюють свою діяльність в різних галузях 

економіки, таке співвідношення теж буде різним, але спільним залишиться те, 

що надмірне перевищення частки позикового капіталу може призвести до зни-

ження платоспроможності, фінансової незалежності та рівня фінансової стійко-

сті підприємства [1]. 

Слід зазначити, що зовнішні та внутрішні фактори тісно взаємопов‘язані, 

але їх вплив на рівень фінансової стійкості підприємства може бути різноспря-

мований, тобто одні – негативно, а інші – позитивно. Тому позитивний вплив 
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певного фактора може бути знижений або повністю ліквідований негативним 

впливом іншого, більш вагомого фактора. 

Таким чином, одним з основних показників ефективності і стабільності 

функціонування підприємства є фінансова стійкість, яка залежить від факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Рівень їх комплексного впливу на 

фінансову стійкість підприємства залежить від, обраної стратегії діяльності та 

управління, галузі господарювання підприємства, стадії його життєвого циклу, 

а також від загального рівня економічного розвитку країни, обраної внутріш-

ньої та зовнішньої політики та інших соціально-політичних та економічних фа-

кторів. 

Підприємства, які досягли достатнього рівня фінансової стійкості, не 

зaлежать від коливань ринкової кон‘юнктури і значно знижують ризик банкрут-

cтва. Тому на кожному підприємстві необхідно формувати ефективну систему 

управління фінансовою стійкістю та основними факторами, які впливають на її 

рівень. 

В цілому управління фінансовою стійкістю підприємства повинне забез-

печувати стійкість та платоспроможність підприємства як на короткострокові 

періоди так і на перспективу, в основі якого є необхідність постійного збалан-

сування активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і негативних грошових 

потоків. Управління зниженням ризику втрати фінансової стійкості має здійс-

нюватися на всіх етапах діяльності підприємства, оскільки можливість настання 

ризику є невизначеним процесом, який може негативно вплинути як на стій-

кість підприємства, так і на його прибутковість. 
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На сучасному етапі розвитку інновацій Україна опинилася в зоні екологі-

чного ризику, що обумовило залежність галузей і особливо тваринництва від 

несприятливих та екстремальних умов. В цьому зв‘язку посилюється необхід-

ність конструктивного наукового обґрунтування ведення сільського господарс-

тва і розвитку ринку наукових послуг. В Україні повинен розвиватися систем-

ний процес, направлений на створення, виробництво та якісне удосконалення 

нових видів сільськогосподарської діяльності, технологій, організаційних форм 

на основі інтеграції науки, техніки, приватного бізнесу на селі.  

Україна має величезний потенціал аграрної науки, володіє розробками, 

котрі не рідко перевищують досягнення світового рівня. Проте значна кількість 

новітніх досягнень не замовлена виробниками і тому постає питання про розро-

бку наукової концепції і основаної на ній системи узгодження з виробничою і 

збутовою діяльністю, що забезпечує виявлення потреб споживача наукової 

продукції та послуг і отримання на цій основі прибутку. 

Така взаємовигідна діяльність може бути перспективною при умові ши-

рокого впровадження конкурсних розробок нових технологічних рішень, вико-

ристання в різних регіонах країни можливостей ринку ідей в тому числі і на за-

садах трансферу капіталізованих і комерціалізованих наукових розробок. До 

того ж початок реформи на селі не сприяє тому, що фермер сумлінно співпра-

цює з розробниками новацій, а він часто знижує ефект. Тому поряд з наданням 

дорадчих  послуг, здійсненням авторського нагляду та прагненням до дотри-

мання договірних засад, науковий супровід інноваційних проектів потребує 

об‘єктивної юридичної підтримки, - ця ланка на рівні диктату технології має 

бути економічно підтримана державою. Тим більше, якщо ця наукова розробка 

є комплексною. 

Потенціал економічного зростання є похідною ефективної дії багатьох 

чинників, кількість яких у наукових дослідженнях спочатку збільшувалася, до-

ки не постала потреба теоретичних узагальнень, що охоплюють ширше коло 

питань, ніж традиційно розглядалося. При визначенні індексу глобальної кон-

курентоспроможності й методики його обчислення Дж. Сакс і Д. Макартур 
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умовно визначили три основні складові, на яких ґрунтується процес економіч-

ного зростання у багатьох країнах світу, а саме: макроекономічне та підприєм-

ницьке середовище, якість державних інституцій і технологічний прогрес [1]. 

Підприємницьке середовище характеризують такі притаманні для нього 

ознаки, як відкритість підприємницької діяльності, високоефективна макроеко-

номічна політика, ринкова орієнтація, здорова конкуренція, верховенство зако-

ну, відсутність корупції - тобто все, що відповідає новим умовам господарю-

вання й підтримує нових учасників ринку [2]. 

Стосовно кількісних оцінок впливу прогресу на зростання ВВП, то 

М.Абромовіц, Р. Солоу, Е. Денісон, Д. Кендрік та інші відомі економісти 

oцінювали дію інновацій на рівні 88%. Так, за твердженням Р. Солоу, приріст 

інвестицій зумовлює лише 12% збільшення виходу продукції з розрахунку на 

одну людино-годину, а близько 87,5% - технологічні зрушення [3, с. 3, 4]. 

У науковій літературі існує кілька  трактувань інновацій, які суттєво різ-

няться між собою [4]. Одностайність дослідників виявляється в тому, що інно-

вації (нововведення) пов‘язані з прогресом, який забезпечує життєдіяльність і 

розвиток суспільства.  

Метою дослідження послужила необхідність узагальнення і висвітлення 

особливостей та закономірностей інноваційного процесу економічного розвит-

ку виробничої бази та окремих галузей тваринництва ф-ї "Птахофабрика 

"АВІС" ПАТ "Агрохолдинг Авангард". Товариство стало правонаступником 

орендного підприємства птахорадгоспу «АВІС» зареєстрованого розпоряджен-

ням Представника Президента України у Кам‘янець-Подільському районі від 

09.12.1993 року. Форма власності – приватна. 

Агрохолдинг «Авангард» відкрив першу чергу птахофабрики «АВІС» у 

липні 2011 р. Наразі завершено будівництво першої черги об‘єкту. Він склада-

тиметься із комбікормового заводу на 60 тон кормів на годину, зони молодняку 

на 3,5 млн. поголів‘я, зони курей-несучок на 5 млн. поголів‘я, забійного цеху на 

6 тис. курей на годину, складу, цеху сортування на 360 тис. яєць на годину, біо-

газового заводу потужністю 20 МВт. Потужність птахокомплексу складе 1,6 
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млрд. шт. яєць на рік. Комплекс стане базовим постачальником сировини для 

експортного заводу із виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз». Наразі 

тут створено близько 70 нових робочих місць без урахування задіяних будіве-

льних компаній.  

Предметом діяльності Товариства є: 

1. У галузі виробництва:  вирощування, заготівля, переробка, реалізація 

продуктів тваринництва, птахівництва, рослинництва, бджільництва; 

2. У галузі торгівлі: закупівельна та торгово-посередницька діяльність; 

роздрібна, оптова, комісійна торгівля промисловими та продовольчими товара-

ми – як власного виробництва так і придбання в юридичних та фізичних осіб з 

правом відкриття торгових закладів; організація на комерційній основі виста-

вок, товарних бірж, аукціонів, ярмарків, торгів. 

3. У сфері зовнішньоекономічних зв‘язків: експорт продукції, товарів, по-

слуг та робіт власного виробництва, а також виготовлених іншими суб‘єктами 

господарської діяльності в Україні або на основі кооперацій з ними; імпорт то-

варів, робіт, послуг зарубіжного виробництва. 

4. Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству (видавнича, 

рекламна, благодійна). 

Однак, на сьогоднішній день, основним видом діяльності агрофірми є: за-

купівля, вирощування, відгодівля, утримання птиці (курей-несучок яєчних по-

рід), отримання продукції птахівництва (столових яєць, м‘яса птиці, яєчного 

порошку, меланжу, пір‘я та ін.) та подальшої її реалізації. 

Птахівництво – скороспіла галузь з високим коефіцієнтом розмноження. 

Так, кури починають нестися з 2,5-3 місяців, а в 2,5-4,5 місячному віці придатні 

для забою на м'ясо. Крім яєць і м‘яса, як основної продукції, птахівництво дає 

пух і перо, які використовуються для виготовлення перо-пухових галантерей-

них виробів, курячий послід, який використовується як міндобрива, яєчний по-

рошок – як добавка у кондитерській галузі та ін. 

Технологічна схема виробничого процесу на птахофабриці показана на рис. 1. 
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Рис 1.  Схема технології виробничого процесу на птахофабриці яєчно-

го напряму 

 

Головним підрозділом на фабриці є цех промислового стада, який забез-

печує виробництво яєць для реалізації та харчування. 

Головний підрозділ, де розташовано найбільшу кількість пташників – 8, 

завод по переробці продукції птахівництва, склади зберігання готової продук-

ції, бухгалтерія, машинно-тракторний парк, розташований в селі Гуменці, 

Кам‘янець-Подільського району Хмельницької області, його віддаль до район-

ного центру 15 км, а до обласного центру м. Хмельницького – 110 км.  

2-й підрозділ агрофірми знаходиться за 80 км від 1-го, в смт. Городок 

Хмельницької області, де зосереджено 7 пташників і склад зберігання продук-

ції.  

Найменший 3-й підрозділ розташований за 25 км від головного, в с. Брага 

Кам‘янець-Подільського району Хмельницької області. 

Слід зазначити, що ф-я "Птахофабрика "АВІС" ПАТ"Агрохолдинг Аван-

гард"  активно розширюється. На її території, а саме території головного під-

розділу, що розташований в с. Гуменці, здійснюється будівництво найбільшого 

птахо комплексу по всій території України, за аналогом Італійського птахоком-

плексу ―FACCO‖. До складу даного підкомплексу входить: 6 пташників зони 

молодняка та 12 пташників зони дорослого стада, що розрахованих на 6 млн. 

голів курей. Крім цього до даного підкомплексу буде входити новий комбікор-

Батарейне вирощування 

 курчат 

Ремонтні курочки Півники на відгодівлі 

Яйця 

 (основна продукція) 

Промислове стадо 

 курок-несучок 

Забій вибракуваної дорослої 

птиці і відгодованих півників 

М'ясо 

 (додаткова продукція) 
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мовий завод, потужністю 200 т/год, завод по переробці продукції птахівництва, 

завод по забою птиці, завод по переробці курячого посліду, а також новий хо-

лодильний склад довготривалого зберігання яйця на 500 млн. шт. курячих яєць. 

Крім цього у господарстві ще є такі підрозділи: адміністрація, бухгалтерія; тор-

говий відділ; господарський відділ; ветеринарна служба; електроцех; автопарк; 

ремонтна бригада. 

Крім того, що основний вид діяльності агрофірми є виробництво продук-

ції тваринництва, розвинена ще й рослинницька галузь. Цей вид діяльності 

спрямований лише для задоволення власних потреб господарства. Однак, у вла-

сності підприємства перебуває 106,2 га сільськогосподарських угідь, в т.ч. 55 га 

землі, що використовуються, є орендованими. 

Напрямок діяльності ф-я "Птахофабрика "АВІС" ПАТ"Агрохолдинг Ава-

нгард" - тваринництво, а саме птахівництво, з розвинутим рослинництвом. Реа-

лізація продукції птахівництва, як основного виду діяльності фірми, здійсню-

ється по всій території України, проте, найбільша кількість продукції птахівни-

цтва – курячих яєць, розповсюджується по території Хмельницької, Вінницької, 

Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської областей, а м'я-

со птиці – в основному на ринках Хмельницької області. Слід зазначити, що у 

грудні 2008 року агрофірма виграла міжнародний тендер з реалізації курячих 

столових яєць за межу території України до таких країн як Туречина та Ближ-

ній Схід. 

Агрохолдинг «Авангард», як соціально відповідальна та інноваційно 

нaлаштована компанія, обрав найбільш екологічно безпечний та економічно 

вигідний спосіб утилізації курячого посліду, який є невід‘ємною частиною 

будь-якого яєчного виробництва. Компанія планує звести в першу чергу біога-

зовий завод. Про це було відомо ще під час вкладання перших інвестицій у пта-

хофабрику. Згідно з технічною документацією, потужність біогазового заводу 

становитиме 20 МВт. Це дозволить забезпечити енергією та теплом не лише 

власні потреби комплексу, а й потреби довколишніх сіл і – у разі необхідності – 

рaйонного центру.  
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Визначальним фактором забезпечення поступального розвитку й підви-

щення ефективності господарювання в ф-ї "Птахофабрика "АВІС" ПАТ"Агро-

холдинг Авангард" протягом останніх років є впровадження наукових розро-

бок, високотехнологічне забезпечення виробництва, освоєння досягнень науко-

во-технічного прогресу з урахуванням зайнятості працездатного місцевого на-

селення, здійснення організаційно-економічних заходів ринкового спрямування 

і системи маркетингового та стратегічного управління. 

Складовими системи маркетингового і стратегічного управління, що 

сприяють поступальному розвитку ф-ї "Птахофабрика "АВІС" ПАТ"Агро-

холдинг Авангард", є: стратегія розвитку виробництва на інноваційній основі, 

що включає: ресурсозберігаючу комбіновану систему основного обробітку ґру-

нту; раціональну систему підживлення культур; вирощування елітного насіння 

зернових і зернобобових культур; інтегровану систему захисту рослин; удоско-

налення технології вирощування цукрових буряків; розвиток кормовиробницт-

ва на основі розширення площ бобових культур; зміну технології виробництва 

продукції скотарства з впровадженням безприв'язної системи утримання тва-

рин; удосконалення подільського заводського типу української чорно-рябої мо-

лочної породи; формування технологічних груп свиней для забезпечення спри-

ятливих умов реалізації їх генетичного потенціалу; кадрова політика господар-

ства, що спрямована на підготовку працівників до освоєння матеріало- та енер-

гозберігаючих технологій з чітким дотриманням технологічних процесів виро-

бництва й технологічної дисципліни; планування впровадження трудозберігаю-

чих технологій виробництва;  дослідження кон'юнктури та ємності ринку нау-

кової (матеріало-, енерго- та трудозберігаючих технологій виробництва сільсь-

когосподарської продукції) і наукоємної (елітне насіння зернових культур, пле-

мінний молодняк великої рогатої худоби та свиней) конкурентоспроможної 

продукції, що користується попитом на ринку. 

Ф-я "Птахофабрика "АВІС" ПАТ"Агрохолдинг Авангард" має розроблені 

інноваційні комплексні проекти виробництва основної наукоємної продукції та 

перспективний план розвитку. Для підвищення якості виконуваних робіт і тех-
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нологічної дисципліни щорічно переглядаються норми виробітку й тарифи, за-

стосовується КТУ (коефіцієнт трудової участі), а для підтримання трудової ди-

сципліни - система матеріальних і моральних стимулів, передбачених у колек-

тивному договорі та положенні з оплати праці. 

Інноваційно-виробнича діяльність господарства підпорядкована потребам 

і вимогам ринку щодо кількості та якості наукоємної продукції. При проведенні 

семінарів, курсів, Дня поля, сільськогосподарських виставок у засобах масової 

інформації подається реклама кращих сортів і гібридів сільськогосподарських 

культур та порід тварин. 

Комплексний бізнес-план господарства на черговий рік складають з ура-

хуванням результатів маркетингових досліджень кон'юнктури ринку, договорів 

поставок сільськогосподарської продукції, опублікованих прогнозів, власного 

досвіду й активного спільного обговорення щодо прогнозування попиту і цін на 

продукцію. Особливу увагу при цьому приділяють формуванню портфеля по-

передніх замовлень. При формуванні фінансового плану визначають пріоритет-

ність інноваційно-інвестиційних проектів. 

В цьому зв‘язку виникає необхідність врахування основних факторів, що 

стримують (можуть стримувати) інноваційний розвиток тваринництва: низька 

активність підприємства з впровадження інновацій; нерозвинутість діючої сис-

теми поширення нововведень; відсутність механізмів адаптації до навколиш-

нього середовища; невисока здатність підприємств до освоєння нововведень; 

нестикування процесу поширення нововведень з існуючими формами господа-

рювання; низький рівень конкурентоспроможності нововведень; недосконалі-

сть існуючої системи стимулювання новаторської діяльності; забезпечення кон-

курентноспроможності продукції тваринництва; прогрес наукового і виробни-

чого рівня; реалізація інноваційної моделі розвитку АПВ; поліпшення інвести-

ційного та макроекономічного стану; підвищення рівня інноваційного розвитку. 

Якісно новий сучасний підхід до оволодіння нововведеннями та переве-

дення тваринницьких підприємств на інноваційну модель розвитку можливий 

на основі: базування тваринництва на ефективному використанні землі як осно-
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вного засобу виробництва; мінімізація обробітку ґрунту з метою зменшення 

затрат; запобігання та зменшення негативного впливу екстремальних умов 

(пoгоди, стрес-факторів); застосування досягнень біотехнології; розвитку кор-

мовиробництва за рахунок пасовищ; оптимізації посівних площ кормових куль-

тур; формування ринку сировини і продовольства; створення мобільних енерге-

тичних засобів; створення технології і техніки; удосконалення економічних 

вiдносин; технічного сервісу; технологічного сервісу; нормативного забезпе-

чення; екологічної експертиза; охорони праці. 

Інноваційна діяльність у тваринництві - це система взаємопов‘язаних ці-

лей і програм їх досягнення, а це в свою чергу - комплекс науково дослідних, 

виробничих, організаційних, фінансових і комерційних заходів, що забезпечу-

ють розв‘язання проблеми інтенсифікації всіх галузей тваринництва, для чого 

необхідні: розробка нової моделі інноваційно-технологічного зростання галузей 

тваринництва; обґрунтування нових пріоритетів розвитку тваринництва (птахі-

вництво, рибництво, свинарство, молочне скотарство, м‘ясне скотарство, бджі-

льництво); відновлення традиційних для України галузей; інтелектуалізація 

працівників галузей тваринництва; поширення інформаційних технологій; роз-

робка нової фінансово-кредитної політики; маркетинг потенційних споживачів; 

реклама продукції в асортименті та за якістю; удосконалення законодавства в 

частині регулювання інноваційної діяльності; запропонувати систему стимулю-

вання інноваційної діяльності науковців; створити галузеві та регіональні ін-

ституції сучасної маркетингової служби у тваринництві; удосконалити систему 

трансферу інновацій у тваринництві; удосконалити систему науково-консульта-

ційних центрів; поліпшити оперативність і чіткість інформації для тваринників; 

фінансування інноваційної діяльності на конкурсній основі; використати досвід 

інших країн (використання біомаси, створення спільних дослідних асоціацій, 

товариства стимулювання творчості, центри патентного клірингу і т.п.). 

Висновки. Досвід роботи ф-ї "Птахофабрика "АВІС" ПАТ"Агрохолдинг 

Авангард" свідчить про реальну можливість інноваційного розвитку тваринни-

цтва в процесі реалізації котрого визначальними факторами є: впровадження 
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наукових розробок, високотехнологічне забезпечення тваринництва, здійснення 

ефективних організаційно-економічних заходів ринкового спрямування і сис-

теми маркетингового та стратегічного управління з поєднанням з соціальною 

складовою технологічних важелів виробництва. 

Середовище для сприйняття інновацій потребує удосконалення правового 

поля, посилення ринково-маркетингової активності, поліпшення інвестиційного 

та макроекономічного клімату, управління інформаційними течіями, підвищен-

ня конкурентоспроможності інноваційних розробок оригінаторами, удоскона-

лення структури та механізмів капіталізації інноваційної продукції і системи 

інноваційного провайдингу. 

Сучасний якісно новий підхід до оволодіння нововведеннями та переве-

дення тваринницьких підприємств на інноваційну модель розвитку можливий 

на основі впровадження енергоресурсозберігаючих технологій, комплексу нау-

ково-дослідних, виробничих, організаційних, фінансових, комерційних, ринко-

во- та соціально орієнтований заходів, що забезпечують розв‘язання проблеми 

інтенсифікації галузей тваринництва. 

Література: 

1. Руснак П.П., Чередниченко О.О. Активізація інноваційної діяльності в 

агропромисловому виробництві.-Економіка АПК,-К.:ННЦ «ІАЕ», -3‘2007 (149). 

— с.10-15. 

2. Володін С.А. Інноваційний розвиток аграрної науки: Монографія. - К.: 

МАУП, 2006.-с.252. 

3. Маменко О.М., Россоха В.В., Ярмолицький В.К. Інноваційно- техноло-

гічне забезпечення сільськогосподарського виробництва в системі УААН.-

АгроІнКом, №5-6, НВАТ «Агро інком», К.: 2007.- с.76-81. 

4. Кропивко М.Ф., Орлова Т.С. Організаційні форми впровадження інно-

вацій в агропромислове виробництво з використанням потенціалу аграрної нау-

ки: Економіка АПК.-К.: ННЦ «ІАЕ».-№7, 2007 (153).-с.11-17. 



29 
 

5. Волощук К.Б. Сутність та складові інноваційно-інвестиційного потен-

ціалу агропромислових підприємств / К.Б. Волощук //Збірник наукових праць 

ПДАТУ. – Кам‘янець-Подільський. – Вип. 23, 2015 

6. Волощук К.Б. Забезпечення впровадження міжнародної практики підт-

римки стабільного розвитку агропромислових інновацій / К.Б. Волощук // Су-

часні соціально-економічні тенденції розвитку АПК України: Колективна мо-

нографія / Під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавець «Со-

чінський», 2015. – с.272. 

____________________________________________________________________ 

УДК 657    Економічні науки 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ  АВТОПЕРЕВЕЗЕНЬ  

З ПРИКОРДОННИМИ КРАЇНАМИ НА ПРИКЛАДІ ЕКСПОРТНИХ  

ПОСТАВОК ПРОДУКЦІЇ ТОВ «ROSHEN» 

 

Ліснича Людмила Вікторівна , 

 студент групи ЕМ 17– 1м, 

Петрова Ганна Євгенівна, 

 доцент кафедри – економіки, туризму та міжнародних відносин 

Університет митної справи та фінансів 

Стаття спрямована на розуміння сутності та особливостей організації мі-

жнародних автоперевезень. Метою роботи є аналіз ефективності організації пе-

ревезень продукції компанії Roshen з України в Польщу автомобільним транс-

портом. Для досягнення мети охоплено питання міжнародних перевезень зага-

лом, маркування , вибір транспортного засобу, а також розрахунок паливного 

матеріалу та перевізної документації. Реалізація оптимізаційних задач взаємодії 

митних органів і служб контролю в Україні при обслуговуванні міжнародних 

перевезень різними видами транспорту і всіх процесів проходження державно-

го кордону. Важливою особливістю транспортного обслуговування зовнішньої 

економічної діяльності  є вплив, який чиниться світовим ринком транспортних 

послуг та рівнем науково – технічного прогресу на транспорті, сучасний етап 

якого характеризується тенденцією до укрупнення та уніфікації вантажних 
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одиниць, спеціалізацією транспортних засобів, високим ступенем механізації і 

автоматизації технологічних процесів, розвитку повного комплексу транспорт-

них послуг. Виконана робота має практичну цінність, оскільки містить пропо-

зиції щодо організації перевезення шоколаду з одного виробництва, яке має та-

ку спеціалізацію на інше. Може стати в нагоді для підписання майбутнього біз-

нес – контракту. 

Ключові слова: міжнародне перевезення, транспортний засіб, міжнаро-

дна логістика, оптимізація задач, економічна діяльність. 

Актуальність проблеми. Автомобільні перевезення вантажівками часто є 

початковою і заключною стадією вантажного транспорту, що забезпечує переве-

зення від дверей до дверей. Транспорт на дорогах можна грубо поділити на дві 

категорії: перевезення вантажів та перевезення людей. У багатьох країнах вимо-

ги ліцензування та правила безпеки забезпечують відокремлення обох галузей. 

Міжнародні перевезення – це швидка доставка вантажів з однієї країни в 

іншу через комбінацію автомобільних, морських, залізничних та повітряних 

перевезень[1].  Перевезення можуть являти собою складний етап доставки або 

це може бути простим способом переміщенням вантажу з пункту А в пункті B. 

В результаті транспорт – це перевезення  продукції з одного кінця до іншого 

найефективнішим способом і своєчасно.  

Характер дорожнього транспортування товарів залежить, крім ступеня 

розвитку місцевої інфраструктури, на відстані товарів перевозяться автомобі-

льним транспортом, вагою та обсягом окремої перевезення та типом транспор-

тованих товарів. Для коротких відстаней та світла, малі відвантаження може 

використовуватися фургон або пікап. Для великих вантажів, навіть якщо менше 

навантаження на повну вантажівку, краще підходить вантажівка. 

Переваги автомобільного транспорту: низька вартість; великі дорожні 

мережі; можливість планувати транспорт та відстежувати місцезнаходження 

товарів; безпечна та приватна доставка. 

Ризики для автомобільного транспорту: довгі відстані на суші можуть за-

йняти більше часу; можуть бути затримки та поломки трафіку; існує ризик по-
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шкодження товарів, особливо на великих відстанях; в деяких країнах плата за 

користування дорогами є високою; різні правила дорожнього руху та дорож-

нього руху в деяких країна.  

Аналіз сучасних наукових досліджень: Вивченням проблем розвитку 

міжнародних транспортних систем та логістики, а також сучасних технологій 

перевезення вантажів займалося широке коло науковців, при цьому особливий 

внесок зробили: Бакаєв О.О., Григорак М.Ю., Крикавський Є.В., Міротін Л.Б.,  

Неруш Ю.М., Ніколаєв Д.С., Постана М.Я., Прокофьєва Т.А., Резер С.М., Сер-

гєєв В.І., Тарабанько В.В., Юн Г.М. та ін. Окремі аспекти мультимодальних пе-

ревезень досліджені в роботах Караваєва В.І., Милославської С.В., Плужникова 

К.І, Ташбаєва И.Е., Троїцької Н.А., Чубукова А.Б., Шилімова М.В. тощо. 

Незважаючи на те, що існує чимало наукових праць, в яких розглянуті рі-

зні питання щодо розвитку міжнародних перевезень в Україні, але, недостатньо 

систематизовані знання стосовно сутності поняття міжнародних  перевезення, а 

також проблем розвитку комбінованих перевезень в Україні та шляхів їх вирі-

шення[2 с.408-411]. 

Метою роботи є аналіз ефективності організації перевезень продукції 

компанії Roshen з України в Польщу автомобільним транспортом. Для досяг-

нення мети охоплено питання міжнародних перевезень загалом, маркування, 

вибір транспортного засобу, а також розрахунок паливного матеріалу та переві-

зної документації. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Майже всі товари на-

родного споживання перевозять у тарі або в упаковці, які захищають продукцію 

від шкідливої дії зовнішнього середовища. Конструкція тари визначає можли-

вість і ступінь використання механізації навантажувально –розвантажувальних 

робіт. Глобалізація виробництва та торгівлі є однією з визначних характеристик 

нашої ери. Масштаб економічної діяльності настільки ж вражає, як і швидкість 

технологічного розвитку, і зниження виробничих витрат і підвищення продук-

тивності сприяли створенню стількох багатств сьогодні, ніж будь-коли рані-

ше[3, с.420].  
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 Безперечно, транспорт є невід'ємною частиною цього процесу. Це забез-

печує життєво важливу роль,  розподіл для виробництва, а також необхідну 

особисту мобільність, що безпосередньо пов'язує між собою бізнес у світі. Пе-

ревезення - є одним з аспектів, коли економічний прогрес зробив себе найбільш 

відчутним[4, c.442-443]. Ефективна транспортна система відіграє важливу роль 

у світовій торгівлі та економіці. З часом міжнародне виробництво стає все 

більш поширеним, це є причиною розвитку глобальної торгівлі. Однак, це при-

зводить до необхідності міжнародних перевезень на великі відстані транспорт. 

Подаючи вантажі в тарі чи упаковці і поштучні вантажі дрібними відпра-

вками, замовник зобов‘язаний завчасно замаркувати кожне вантажне місце від-

повідно до стандарту. Розрізняють такі види маркування: товарне,вантажне, 

транспортне.  

Маркування може бути проведено або безпосереднім нанесенням знаків 

на вантажному місці або за допомогою ярлику. Наносити маркування можна 

фарбуванням по шаблону, штампувальними машинками. Колір фарби повинен 

відрізнятись від кольору тари вантажу. Ярлики з паперу чи картону прикріп-

люють до тари клеями, з тканини – пришивають, з фанери, металу, пластмаси – 

прикріплюють болтами, шурупами, цвяхами. 

Для перевезення  вантажу, використовуємо  ізотермічний фургон з ре-

фрижератором. Рефрижератор  транспортний засіб для перевезення харчових 

продуктів та інших вантажів, що швидко псуються та вимагають певного тем-

пературного режиму (хімія, квіти, морозиво і т. д.).  

Основна сфера застосування ізотермічних фургонів з сендвіч – панелей –

автомобілі рефрижератори, обладнані холодильною установкою для підтримки 

усередині кузова необхідного температурного режиму. Норми витрат палива на 

автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, 

організацій, установ у паливі і контролю за його витратами, ведення звітності, 

запровадження режиму економії та раціональної розробки питомих витрат па-

лива [5, c.512]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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Отже, отримали маршрут, довжина якого 2065 км. Час у дорозі станови-

тиме 21год. 9хв. Так як різниця у відстані не велика, для нас важливіше доста-

вити вантаж раніше, щоб зменшити час знаходження автомобіля в дорозі. 

Основними документами первинного обліку обсягу перевезених вантажів 

і транспортної роботи, а також для розрахунків між перевізником (АТП) і за-

мовником транспортних послуг є: шляхові листи: форма №1 (міжнародна); ти-

пова форма №2 (для застосування при перевезеннях у межах України); типова 

форма №3 (для службового легкового автотранспорту); товарно –транспортні 

накладні: типова форма №1–ТН і форма №СМR – при міжнародних перевезен-

нях вантажів. Форма № СМR розглядається в розділі "Первинні документи 

зовнішньо – економічної діяльності"; талон замовника типової форми №1–Т3. 

Висновки. Аналіз перевезень в Україні показав низку проблем, які можна 

подолати за допомогою таких заходів, які направлені на: ратифікацію міжнаро-

дних нормативно  – правових актів та створення нормативно –правової бази. 

Уніфікацію транспортної інфраструктури: розвиток портових складських і ван-

тажоперевалочних потужностей; створення мережі логістичних центрів, які бу-

дуть пропонувати різні міжнародні логістичні послуги, що послугують підви-

щенню ефективності ланцюгів поставок. Забезпечення інформаційної автомати-

зації транспортного процесу та розвиток новітнього електронного документоо-

бігу. Запропоновані заходи дозволять побудувати стратегічні засади розвитку 

комбінованої транспортної системи, покращити якість транспортних послуг, а 

також дасть змогу отримати синергетичний ефект від ефективного поєднання 

потенційних можливостей усіх видів транспорту на основі партнерсько – кон-

курентних засад під час здійснення перевезень. 
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Визначення шляхів підвищення ефективності діяльності моторвагонного 

депо є непростим завданням через існуючу диверсифікованість діяльності депо. 

Діяльність моторвагонного депо аналогічна діяльності локомотивного депо, 

тому що, поряд із двома основними видами діяльності – безпосередньо експлу-

атаційною роботою у пасажирському русі та ремонті і обслуговуванні рухомого 

складу (моторвагонних секцій електропоїздів і дизель-поїздів), – моторвагонні 

депо виконують низку допоміжних і другорядних видів діяльності (ремонт 

oсновних фондів, надання інших послуг). Отже, по кожному з цих видів діяль-

ності застосовуються специфічні показники, які відображають ефективність 

дiяльності в кожному з них. Динаміка цих показників та встановлення факторів 

впливу на них дозволяє встановити чинники, що забезпечують зміну ефектив-

ності та забезпечити позитивну динаміку показника [1, 2]. 

На сьогодні моторвагонний рухомий склад регіональних філій 

ПАТ «Укрзалізниця» застарів морально і фізично, знос моторвагонного рухо-
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мого складу становить по електропоїздах 86,7 %, по дизель-поїздах – 97 %; по-

вністю амортизовано 1 022 секції (73 %) електропоїздів та 139 од. (97 %) ди-

зель-поїздів; понад подовженого терміну служби експлуатується 263 секції, або 

54 електропоїзди постійного струму (понад 50 років) та 29 секцій, або 13 соста-

вів, дизель-поїздів (понад 40 років). [3]. 

Оцінка виконання програми деповського ремонту моторвагонного рухо-

мого складу – один із найважливіших етапів аналізу виконання програми ремо-

нту у депо. При аналізі слід урахувати, що трудомісткість ремонту вагонів різ-

них типів (головних, моторних, проміжних) коливається в значних межах. Крім 

того, виконання додаткового фарбування вагонів підвищує трудомісткість 

рeмонтних робіт на 10 %. [2, 4]. 

Виконання програми ремонтів здійснюють як за кількісними показниками 

– по кожному виду ремонта та серії моторвагонного рухомого складу; так і за 

якісними. Позитивно оцінюють скорочення часу простою рухомого складу в 

ремонті, зменшення відсотка несправних локомотивів, що дозволяє отримати 

економію робочого парку. Затримки поїздів, як на шляху прямування, так і по 

відправленню, не плануються, скорочення їх кількості оцінюється позитивно. 

При цьому слід враховувати, що перевиконання програми ремонтів по кількості 

виконаних ремонтів може бути оцінено негативно, якщо скорочується міжре-

монтний пробіг – адже це свідчить про низьку якість ремонтів [1, 2]. На жаль, 

сьогоднішній стан із матеріально-технічним забезпеченням ремонтних потуж-

ностей залізниць не дозволяє говорити про високу якість деповських ремонтів.  

Собівартість ремонту вагонів є одним із найважливіших економічних по-

казників роботи депо, за додержання якого сьогодні передбачено преміювання 

працівників депо. [3]. 

Зазвичай, зростання в структурі витрат частки матеріальних витрат (запа-

сних частин, допоміжних матеріалів, необхідних для ремонтних робіт) пояс-

нюють зростанням їх вартості; збільшення частки витрат на паливо та електро-

енергію – також зростанням їх вартості або неекономним витрачанням; зрос-
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тання частки витрат на оплату праці – зростанням середньої заробітної плати 

та/або чисельності ремонтного контингенту.  

На сьогодні рівень заробітної плати на залізницях України не відповідає 

вимогам щодо рівня соціального забезпечення та не здатен створити достойну 

конкурентну пропозицію на ринку праці. Так, в ремонтних цехах моторвагон-

ного депо Фастів-1 заробітна плата кваліфікованого слюсаря по ремонту мотор-

вагонного рухомого складу не перевищує 4-4,5 тис. грн [5]. В результаті заліз-

ниця втрачає висококваліфікований персонал, спостерігається відтік кадрів, що 

загрожує втратою самій здатності Укрзалізниці забезпечити стабільну і надійну 

роботу рухомого складу, безперервний графік руху поїздів, безпеку пасажирсь-

ких перевезень.  

Ще однією нагальною і болючою проблемою ремонтних підрозділів залі-

зниць, зокрема моторвагонних депо, – є відсутність запасних частин [5]. Част-

ково проблема з постачанням запасних частин є об‘єктивною і зрозумілою – 

частина моторвагонного рухомого складу, що експлуатується залізницями 

України в приміському пасажирському русі (зокрема, Південно-Західною заліз-

ницею), випущена ще в СРСР заводами, що нині знаходяться в Латвії (поїзди 

серій ЕР9Е та ЕР9М) та Росії (серія ЕД9М); виробник електропоїзда ЕПЛ9Т – 

Луганський тепловозобудівний завод (ПАТ «Луганськтепловоз») [6]. У лютому 

2015 р. внаслідок російської окупації на завод неможливо було доставити ком-

плектуючі деталі з Німеччини і США, у зв‘язку з чим підприємство зупинило 

свою роботу. На сьогоднішній день ПАТ «Луганськтепловоз» практично при-

пинив своє існування – підприємство практично розграбоване – в Росію вивезе-

ні корпуси верстатів, верстати, кисневі балони, огорожі тощо [7]. 

Таким чином, для ремонтів в моторвагонних депо (зокрема, в депо Фас-

тів-1) використовують в основному старопридатні запасні деталі та пристрої з 

непрацюючого рухомого складу [5]. Обсяг фінансових ресурсів для технічного 

обслуговування моторвагонного рухомого складу недостатній [3]. Отже, ситуа-

ція із забезпеченням запасними деталями критична.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
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Однак, крім цього об‘єктивного фактора існує ще один аспект діяльності, 

пов‘язаний із структурною реформою Укрзалізниці, який також не сприяє ви-

сокій якості ремонтів та задовільному функціонуванню ремонтних депо, погір-

шує рівень оперативної гнучкості управління. Оскільки структурні підрозділи 

залізниць втратили статус відокремлених і наразі є територіально віддаленими 

виробничими підрозділами (цехами) підприємства (без кодів ЄДРПОУ), то згі-

дно з Господарським кодексом України такі підрозділи не мають у власності 

відокремленого/власного майна i, відповідно, позбавлені права укладати будь-

які угоди, в тому числі трудові; не мають рахунків в банках i права здійснювати 

фінансові операції. Будь-які питання матеріально-технічного забезпечення та-

кий підрозділ мусить вирішувати через органи ПАТ (з листопада 2018 р. – 

ПрАТ), отже, така структура управління є дуже громіздкою та неефективною 

[1], що негативно позначається на забезпеченні ремонтних депо запасними час-

тинами, від чого погіршується якість ремонтів рухомого складу, скорочується 

експлуатаційний моторвагонний парк.  

Звичайно, не можна сказати, що в ПрАТ «Укрзалізниця» не знають про 

кричущу ситуацію із запасними частинами в ремонтних підрозділах. Більше 

того, в галузі роблять кроки для того, щоб не тільки здійснювати відновлюва-

льні ремонти рухомого складу, але й модернізувати локомотиви і поїзди. Так, 

модернізацію електровозів виконують із заміною електродвигуна на двигун фі-

рми Caterpillar (США). У 2017 році в умовах ПрАТ «Київський електровагоно-

ремонтний завод» на 5 електропоїздах (25 секцій) виконано комплекс робіт з 

покращення інтер‘єру, екстер‘єру електропоїздів та інші роботи, що суттєво 

поліпшують експлуатацію моторвагонного рухомого складу та умови переве-

зень пасажирів. У 2017 р. виконано капітальний ремонт та модернізацію під час 

капітального ремонту з подовженням терміну служби 66 секцій електропоїздів 

(14 електропоїздів) [3]. 

 «Основні аспекти стратегії розвитку ПАТ «Укрзалізниця» на 2017-

2021 рр.» передбачають оновлення понад 45 % пасажирських вагонів та прид-

бання біля 60 електро- та дизель-поїздів. Із 34 млрд грн капітальних інвестицій 
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на ці п‘ять років заплановано витратити: 11 млрд грн на придбання нових елек-

тропоїздів та ще 3,5 млрд грн на дизель-поїзди; понад 10 млрд грн на модерні-

зацію та ремонт рухомого складу [8]. 

У сфері мотивації та оплати праці ПАТ «Укрзалізниця» планує створити 

прозору і зрозумілу систему оплати праці, компенсацій та пільг, потрапляння 

середньої заробітної плати залізничників у ТОП-10 у рейтингу заробітних плат 

в Україні [8]. 
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УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

 

Мадай Д.О., 

студентка факультету фінансів 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ, Україна 

Кредитування є основною діяльністю банку з розміщення грошових 

засобів. Кредитні операції дають банкам основну частину доходу, але 

одночасно є найбільш ризиковими, у зв'язку з чим основним завданням банку 

при розміщенні коштів у кредити є оцінка і мінімізація кредитного ризику. Як 

свідчить практика, існує велика кількість методів управління кредитними 

ризиками, але через низку об‘єктивних та суб‘єктивних причин (недостатня 

кваліфікованість ризик-менеджменту, неналежний рівень теоретичних та 

методологічних основ управління кредитним ризиком та ін.) банки 

неефективно їх використовують і тому не можуть максимально захистити себе 

від ризику. Рекордна частка проблемних кредитів у світі у 2017 році свідчить 

про неефективність та нераціональність методів управління кредитними 

ризиками, які наразі використовують банки в Україні. 

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що управління кредитними 

ризиками має здійснюватися таким чином, щоб одночасно знизити наявні 

ризики та досягти найбільшої прибутковості, при цьому дотримуючись всіх 

вимог Центрального банку.  

Методи управління кредитним ризиком банків можна розглядати на 

3 рівнях: 

1) Мікрорівень: 

 На рівні окремого кредиту (у даному випадку основними методами 

управління кредитним ризиком виступають: аналіз кредиту та 

кредитоспроможності клієнта, структурування, документування та 

контроль); 
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 На рівні кредитного портфеля (головні методи представлені 

диверсифікацією, внутрішньобанківським лімітуванням, резервуванням 

сек‘юритизацією та хеджуванням). 

2) Макрорівень: 

 Загальнодержавний рівень (діяльність державних гарантійних фондів, 

уніфікація законодавчо-правової бази та інтеграція інформаційного 

простору у державі); 

 Рівень банківської системи (моніторинг кредитного ризику банківської 

системи, встановлення коефіцієнтів кредитного ризику та нагляд за 

накопиченням кредитного ризику). 

3) Мезорівень: 

 Фінансово-інформаційна взаємодія (дотримання МСФЗ та вимог 

Базельського комітету); 

 Міжнародні кредитні рейтинги; 

 Стабілізаційні фонди [1, с.157-160]. 

Як можна побачити з вищезазначених методів, на рівні комерційного 

банку управління кредитним ризиком зводиться до рівня окремої кредитної 

угоди та загального портфелю кредитів банку. З метою ефективної оцінки та 

прогнозування кредитних ризиків банківська установа першочергово повинна 

розробити ефективну систему управління кредитним ризиком, яка повинна 

включати у себе наступні підсистеми: політику з управління кредитним 

ризиком, положення про кредитування, глибоку інформаційну базу, 

ідентифікацію неякісних кредитів, належну роботу з проблемними активами та 

підготовку звітності з метою оцінки кредитного ризику [2, с.113-115]. 

Розглядаючи методи управління кредитним ризиком комерційного банку 

на рівні окремого кредиту виділяють наступні методи, які банк повинен 

послідовно застосовувати: 

- Аналіз кредитоспроможності позичальника – даний етап передбачає 

оцінку банком фінансових та якісних показників позичальника з метою 
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визначення рівня ризику, який він візьме на себе у випадку укладення 

угоди з даним клієнтом; 

- Аналіз та оцінка кредиту – на цій стадії менеджер перевіряє основні 

умови кредитної заявки клієнта та оцінює її  адекватність та відповідність 

обраній кредитній політиці банку; 

- Структурування кредиту – передбачає визначення параметрів позики, які 

відповідають потребам клієнта та забезпечують своєчасне погашення 

кредиту, тим самим мінімізуючи кредитний ризик; 

- Документування – етап підготовки та укладання кредитного договору на 

узгоджених умовах між позичальником та кредитором; 

- Контроль за кредитом та якістю застави – стадія перевірки графіку 

платежів, стану забезпечення та умов повернення позики загалом. 

Статистика свідчить, що близько 80% проблемних кредитів спричинені 

неналежним контролем за  рівнем кредитного ризику. 

На рівні кредитного портфелю основними методами управління є: 

 Диверсифікація - метод зниження ризику шляхом розподілу коштів між 

позичальниками, які різняться між собою різними характеристиками. 

Виділяють портфельну, галузеву та географічну диверсифікацію; 

 Лімітування – встановлення обмежень на види та обсяги кредитів, 

категорії позичальників, географічні зони тощо; 

 Резервування – формування резерву для відшкодування можливих втрат 

за кредитними операціями. 

 Сек‘юритизація – процес продажу банківських активів шляхом їх 

трансформації у цінні папери, які в подальшому будуть розміщені на 

ринку. Розрізняють класичну, синтетичну сек‘юритизацію та 

сек‘юритизацію бізнесу [3, с.173-176]. 

Отже, в сучасних ринкових умовах питання управління кредитним 

ризиком набуло особливої актуальності у зв‘язку з надвисокими показниками 

недіючих кредитів у структурі кредитних портфелів банків. Загалом, 

управління кредитним ризиком банків можна розглядати на 3-ьох рівнях: 
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мікрорівень, макрорівень та мезорівень. Окрему увагу заслуговує мікрорівень, 

який включає методи управління кредитним ризиком на рівні банківської 

установи, адже саме банки відповідають за об‘єктивну оцінку, швидке 

реагування та мінімізацію даного ризику. Саме тому з метою проведення 

ефективної діяльності банкам необхідно ефективно застосовувати методи 

управління кредитним ризиком, як на рівні окремої позички, так і на рівні 

кредитного портфеля. 

Беручи до уваги все вищесказане можна наголосити, що основним 

завданням банків у сучасних економічних реаліях стає не максимізація 

прибутку, а пошук тієї оптимальної точки, за якої банк максимально знижує 

наявні ризики, одночасно збільшуючи свої доходи. З цією метою банк повинен 

своєчасно і достовірно ідентифікувати ризик та мати на озброєнні методи 

оцінки та регулювання, завдяки яким має можливість утримувати ризики на 

прийнятному рівні. 
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Майстренко А.В., 
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Рівненський інститут Університету «Україна» 
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Успішність функціонування підприємства багато в чому залежить від го-

товності до сприйняття кризи, вміння здійснювати антикризове управління. 

Особливо це значимо в умовах системної кризи, яка охопила майже всі галузі 

національної економіки України. У цих умовах найбільш вразливими вияви-

лись підприємства базових галузей промисловості, однією з яких є будівельна 

та суміжна з нею – галузь виробництва будівельних матеріалів. 

Провідними вітчизняними дослідниками в галузі саме антикризового 

фiнансового управління є О. І. Амоша, Я. В. Дробот [1], Т. С. Клебанова, 

О. М. Бондар [2], Л. О. Лігоненко [3], О. О. Терещенко [4] та ін. 

Наукові праці цих вчених та наявна науково-практична література інших 

науковців та практиків присвячені переважно антикризовому управлінню в ці-

лому, а не фінансовому, зокрема.  

Однак низка питань стосовно саме антикризового фінансового управління 

залишається не розглянутою повною мірою, а саме: потребують удосконалення 

аспекти практичного застосування підходів і методів щодо визначення видів 

фінансової кризи на підприємствах будівельної галузі. Саме це й обумовило 

актуальність і доцільність проведення досліджень в даному напрямку. 

Криза – це особливий стан у розвитку підприємства, який визначається 

внутрішніми і зовнішніми об`єктивними і суб`єктивними чинниками. Причи-

нами кризи можуть бути фінансово-економічне становище в країні, загострення 

конкуренції, природні та суспільно-політичні катаклізми, непрофесійне управ-

ління підприємством. Кризу також можна розглядати як об`єктивно обумовлену 
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стадію життєвого циклу діяльності фірми, коли негаразди примушують здійс-

нювати поновлення, модернізацію і реконструкцію [5]. 

Перехід до ринкових механізмів господарювання привів до появи нового 

для України механізму - механізму банкрутства. 

Банкрутство – пов'язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспро-

можність юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності задовольни-

ти в установлений для нього строк пред'явлені до нього кредиторами вимоги і 

виконати зобов'язання перед бюджетом [6]. З наведеного визначення випливає, 

що банкрутство має як економічний, так і правовий характер. 

Запобігання банкрутству підпорядкована специфічна система заходів ан-

тикризового менеджменту, яка повинна попереджати і пом`якшувати кризові 

явища, забезпечувати виживання в умовах кризи і ліквідацію всіх втрат при ви-

ході з кризи. 

Ринкова економіка виробила широку систему фінансових методів діагнос-

тики банкрутства і методологію прийняття управлінських рішень в умовах пог-

рози банкрутства, які призначені не тільки для ситуацій, коли криза очевидна і 

необхідно приймати негайні заходи по стабілізації фінансового стану підприєм-

ства, а й для всіх підприємств, що працюють у ринкових умовах.  

Основою методології прийняття управлінських рішень в умовах кризи є 

три положення: 

- діагностика банкрутства; 

- виявлення факторів, що впливають на кризовий розвиток; 

- вироблення антикризових механізмів управління фінансами. 

Реалізація антикризових заходів на конкретному підприємстві  здійснюєть-

ся шляхом розробки та впровадження політики і стратегії антикризового фінан-

сового управління. 

Автором пропонується алгоритм (послідовність) реалізації політики анти-

кризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі, який 

складається з семи етапів: 

1. Періодичне дослідження фінансового стану підприємства з метою ран-
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нього виявлення ознак його кризового розвитку, що викликають погрозу банк-

рутства. 

2. Визначення масштабів кризового стану підприємства. 

3. Вивчення основних факторів, що обумовили кризовий розвиток підпри-

ємства. 

4. Формування цілей і вибір основних механізмів антикризового фінансо-

вого управління підприємством при погрозі банкрутства. 

5. Впровадження внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємс-

тва. 

6. Вибір ефективних форм санації підприємства. 

7. У разі неможливості виведення підприємства з кризового стану, фінан-

сове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства. 

Послідовність розробки стратегії антикризового управління і її реалізації 

наведена на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Етапи розробки і реалізації антикризової стратегії. 

Таким чином, удосконалення антикризового фінансового управління на пі-

дприємствах галузі будівельних матеріалів повинне спиратися на вико ристання 

запропонованого алгоритму реалізації політики антикризового фінансового 

управління та визначену послідовність розробки антикризової стратегії. 

Основою методології прийняття управлінських рішень в умовах кризи є 

три положення: діагностика банкрутства; виявлення факторів, що впливають на 

кризовий розвиток; вироблення антикризових механізмів управління фінанса-

ми. 
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Основні глобалізаційні проблеми країн ЄС пов'язані з європейською 

економікою, цифровизацією, міграцією, геополітичними загрозами та виходом 

Великобританією з ЄС – Brexit. Останнє десятиріччя було розділено на низку 
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широкомасштабних економічних криз та негативних потрясінь, починаючи з 

глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, а потім європейської суверенної 

боргової кризи 2010-2012рр. та глобальна переоцінка цін на товари у 2014-

2016 рр. 

Дослідженнями  глобальних економічних процесів, сутності глобалізації, 

її причин та наслідків, переваг та недоліків присвячені роботи О.І. Ковтуна, 

П.О.Куцика, Г.І  Башнянина, Т. Левітта. 

Спеціалісти з Міжнародного Валютного Фонду розглядають глобалізацію 

як економічний процес, пов‘язаний зі збільшенням обсягів міжнародних трансак-

цій товарів, послуг і фінансів, а також інтернаціоналізацією капіталів [1, с.1106]. 

Світова економіка зміцнилася, пропонуючи більше можливостей 

переорієнтувати політику на шляху довгострокові проблеми, яка стримувала 

прогрес у економічній, соціальній та екологічній сферах. У 2017 році світовий 

економічний ріст, за оцінками, досяг 3 % значного прискорення в порівнянні з 

ростом всього лише 2,4 % в 2016 році і найвищий показник від світового 

зростання, зареєстрованого з 2011 року. Індикатори ринку праці продовжують 

поліпшуватись, широкий спектр країн  приблизно 2/3 країн світу мають більш 

сильне зростання в 2017 році, ніж у попередньому році.  На світовому рівні 

очікується зростання, проте показники прогнозуються залишитися стабільними 

(3%) у 2018 та 2019 роках. 

За даними внутрішнього звіту Міністерства внутрішніх справ Німеччини, 

станом на кінець 2017 року мігрантів у країні налічувалося майже 65 тисяч. Це 

на понад 70 % більше, ніж було станом на кінець 2016 року – тоді осіб, яким 

відмовили у наданні притулку та яких через відсутність документів не можуть 

відправити до країн походження, було близько 38 тисяч. Найбільше таких осіб 

походять з Індії та Пакистану – 5,7 тисяч та 4,9 тисяч відповідно.  Крім того, 

німецьким органам влади не вдалось визначити громадянство ще майже 3,8 

тисяч таких осіб без документів [2]. 

Європейський союз оцифровує свою економіку, передбачаючи 

збільшення глобального впливу новітніх технологій та зростання 
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прибутків від електронної комерції до обміну даних та послуг. 

Реалії глобального світу диктують саме такі умови модернізації 

економік та створення чітких правил нової інноваційної епохи. Вже з 

нового року в ЄС будуть введені граничні величини (10 тисяч євро і 100 тисяч 

євро) для транскордонних поставок електронних послуг, реалізовано систему 

MiniOneStopShop (MOSS), яка призначена для спрощення ПДВ-звітування 

малого та середнього бізнесу. А в 2021 році, в залежності від успіху MOSS, ця 

концепція буде поширена на всі інтернет-поставки товарів та всі транскордонні 

послуги кінцевим споживачам. Також в 2021 році скасують режим 

дистанційних продажів в межах ЄС та обмеження на імпорт малих партій 

відповідно до зобов'язання з реалізації єдиної системи ПДВ [3]. 

Великі розбіжності у нерівності прав всередині та між європейськими 

суспільствами за статтю, родом, місцем народження та рівнем освіти, привели 

до різкого зниження довіри до урядів.  Роль політики полягає в формуванні 

спільного вирішень нагальних проблем та справедливого розподілу прав і 

свобод людини відповідно до встановлених законів.  Європейський компонент 

соціальних прав буде додатково реалізований через Європейський Суд та інші 

законодавчі  заходи, наприклад, такі як пакети соціальної справедливості, які 

призначені надавати підтримку державам-членам у їхніх зусиллях по 

обновленню їх національного добробуту системи. 

Таким чином, глобалізація являє собою якісно новий етап у розвитку 

процесу інтернаціоналізації економічних, політичних, культурних, правових та 

інших аспектів суспільного життя, коли взаємозалежність національних 

соціумів досягла такого рівня, коли значні зміни почалися в житті всієї світового 

соціуму, який поступово перетворюється в єдиний організм. Глобалізація не 

обмежується економічною стороною життя суспільства в світі, його також 

охоплює політичні, соціальні, культурні, науково-технічні та інші сфери. 

Процес глобалізації розвивається і з кожним роком все більше країн світу 

відчувають його наслідки в різних сферах суспільного життя. Вивчення цих 

ефектів для кожної країни у світі, а також розробка пропозицій з метою 
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подолання негативних наслідків процесу глобалізації, є актуальною науковою 

проблемою, яка вимагає подальших досліджень у цій області. 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО  

ВИРОБНИЦТВА 

 

Кубай О.Г., 

к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту 

Марчик Є.К., 

студент факультету менеджменту та права 

Вінницький національний аграрний університет 

м. Вінниця, Україна 

Створення всебічно розвинутого високопродуктивного сільського госпо-

дарства вимагає відповідного рівня розвитку матеріально-технічної бази аграр-

них підприємств. Матеріально-технічна база є найважливішою складовою час-

тиною продуктивних сил і має багатогранне значення в розвитку аграрного ви-

робництва. 

Матеріально-технічна база аграрного підприємства – це сукупність засо-

бів і предметів праці, які використовуються в сільськогосподарському вироб-

ництві. Вона включає речові елементи продуктивних сил галузі і створює від-

повідні матеріальні умови виробництва сільськогосподарської продукції. На 

сучасному етапі матеріально-технічна база сільського господарства представ-

https://www.eurointegration.com.ua/
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лена великим машинним виробництвом, яке базується на широкому викорис-

танні досягнень науково-технічного прогресу[1, c.98].  

Проаналізуємо більш детально стан матеріально-технічного забезпечення 

на прикладі сільськогосподарських підприємств Вінницької області. Розглядаю-

чи наявність сільськогосподарської техніки на підприємствах, варто відзначити, 

що основна частина тракторів зареєстровані у господарських товариствах – 

4432 шт. та фермерських господарствах – 2724 шт. Найменша кількість тракто-

рів задіяні на державних сільськогосподарських підприємствах – 147 шт. Май-

же половина посівної техніки(44,46%) також знаходиться у користуванні госпо-

дарських товариств і становить 2023 шт. При цьому тільки 1,3% всіх сівалок 

зареєстровано на державних підприємствах – 59 шт. Подібна ситуація і у інших 

сегментах[2].  

Дані про наявність матеріально-технічного забезпечення на підприємст-

вах за організаційно-правовими формами господарювання у Вінницькій області 

наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Наявність сільськогосподарської техніки у сільськогосподарських підприємст-

вах за організаційно-правовими формами господарювання  

у Вінницькій області, 2017 р.[2] 

Види тех-

ніки 

С.-г. під-

приєм-

ства–

всього 

У тому числі 

Господар-

ські това- 

риства 

Приватні 

підприєм- 

ства 

Виробни-

чі коопе- 

ративи 

Фермер-

ські гос-

подарст-

ва 

Держа-

вні під-

приєм-

ства 

Підпри-

ємства 

інших 

форм 

господа-

рювання 

Трактори 

-  всього 
9297 4432 1358 453 2724 147 183 

Трактори 

без змон-

тованих 

на них 

машин 

8569 4055 1213 399 2601 134 167 
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Вантажні 

та ванта-

жно-паса-

жирські 

автомобі-

лі 

5765 3450 822 329 912 118 134 

Тракторні 

причепи 
3354 1722 548 241 710 65 68 

Зернозби-

ральні 

комбайни   

1765 696 302 98 622 18 29 

Кукуруд-

зозбира-

льні  ком-

байни 

156 92 21 17 21 3 - 

Буряко-

збиральні 

комбайни 

та маши-

ни 

319 160 53 35 57 6 8 

Картопле-

збираль-

ніком-

байни та 

картоп-

лекопачі 

37 12 8 4 10 - - 

Кормо-

збиральні 

комбай-

ни,вкл. 

причіпні 

418 216 77 60 49 10 6 

Техніка 

для після-

урожай-

них робіт 

1466 695 165 73 475 44 14 

Сінокоса-

рки 
730 339 108 65 188 19 11 

Плуги 3733 1691 540 246 1168 38 50 

Культи-

ватори 
4636 2348 613 312 1236 74 53 

Сівалки 4550 2023 717 271 1426 59 54 

Борони 20431 11077 2563 2510 3937 242 102 

Розкидачі 

гною і 

добрив 

2005 1008 282 142 507 37 29 
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Інші ма-

шини для 

посіву і 

садіння 

183 62 31 - 85 - - 

Машини 

для захи-

сту сіль-

сько-

господа-

рських 

культур 

1693 853 230 74 512 12 12 

Всього 69107 34931 9651 5329 17240 1026 920 

 

Таким чином, найбільша кількість техніки перебуває у власності госпо-

дарських товариств та фермерських господарств і становить 34931 шт. та 17240 

шт. відповідно, а найменша кількість – у власності державних підприємств – 

лише 1026 шт. 

У таблиці 2 деталізовано наявність техніки у підприємствах Вінницького 

району в динаміці[2]. 

Таблиця 2  

Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сіль-

ськогосподарських підприємствах Вінницької області 

Витрати техніки Роки Відхилення 

2017 до 2015 

2015 2016 2017 +/- % 

Трактори 8947 9686 9297 350 3,91 

Трактори без змонтованих на них машин 8292 8915 8569 277 3,34 

Вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі 6089 6257 5765 -329 -5,62 

Тракторні причепи 3725 3648 3354 -371 -11,06 

Зернозбиральні комбайни   1834 1852 1765 -69 -3,91 

Кукурудзозбиральні комбайни 143 125 156 13 9,09 

Бурякозбиральні комбайни та машини 392 378 319 -73 -22,88 

Картоплезбиральні комбайни та картоплекопачі 36 45 37 1 2,77 

Кормозбиральні комбайни, вкл. причіпні 503 454 418 -85 -20,33 

Наявність енергетичних потужностей у сільсь-

когосподарських підприємствах 

2236 2442 2369 133 5,9 
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Техніка для післяурожайних робіт 1391 1445 1466 75 5,39 

Сінокосарки 724 745 730 6 0,82 

Плуги 3594 3782 3733 139 3,86 

Культиватори 4652 4892 4636 -16 -0,34 

Сівалки 4590 4644 4550 -40 -0,87 

Борони 22610 22243 20431 -2179 -10,67 

Розкидачі гною і добрив 1925 1986 2005 80 4,15 

Інші машини для посіву і садіння 119 134 183 64 53,78 

 

У 2017 р. в порівнянні з 2015 р. в аграрних підприємствах збільшилась кі-

лькість тракторів, машин посівних та для садіння, сінокосарок, однак скоротив-

ся парк зернозбиральних та кормозбиральних комбайнів. Сумарні енергетичні 

потужності сільськогосподарської техніки та робочої худоби (в перерахунку на 

механічну силу) в аграрних підприємствах за 2 роки збільшилось на 5,9% і на 

кінець 2017 р. складали 2369 тис. кВт. Причинами  цього стали значне збіль-

шення імпортних поставок, відновлення виробництва та зростання платоспро-

можності попиту на техніку водночас зі значним спрацюванням  сільськогоспо-

дарського парку. 

Вартість окремих матеріалів і послуг, куплених сільськогосподарськими 

підприємствами у 2017 році наведена у діаграмі 1 [2]. 

 

Рисунок 1. Вартість окремих матеріалів і послуг у 2017 р. 

          

3121,4 

1730,2 

216,8 143,8 

Будівельні матеріали 

Ремонт сільськогосподарської 
техніки  

Зоотехнічне та ветеринарне 
обслуговування 

Лісо- та пиломатеріали 
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 Найбільший попит у аграріїв на будівельні матеріали, котрі становлять 

близько 60% від загального попиту(3121,4 млн. грн.)[2]. Це зумовлено тим, що 

характерною особливістю останніх років є укрупнення сільськогосподарських 

підприємств, будуються цехи, склади, зерносховища, тваринні загони та ін. 

Отже, у Вінницькій області сільське господарство забезпечене основними ви-

дами техніки лише на 48—66%[2]. У той же час, кількісний та якісний склад 

машинно-тракторного парку не дає можливості виконувати всі технологічні 

операції в найкращі агротехнічні строки, з високою якістю й низькими витра-

тами коштів, матеріальних та трудових ресурсів.  

Отже, в цілому можна говорити про високий рівень забезпечення матері-

ально-технічними засобами сільськогосподарських підприємствах у Вінницькій 

області. 

Література: 

1. Економіка і підприємництво, менеджмент [Текст]: навчальний посіб-

ник / С. М. Рогач [та ін.]. - К.: ЦП "Компринт", 2015. - 714 с. 

2. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 
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АНАЛІЗ МАКРОСЕРЕДОВИЩА ВИРОБНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА 
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Марчук А.О.,  

аспірант, асистент кафедри «Маркетинг» 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

м. Мелітополь, Україна 

Ринок дитячого харчування, за оцінками експертів, зараз знаходиться на 

етапі розвитку. Проте жорстке регулювання з боку держави, перехід до ринко-

вих відносин господарювання, який відбувається за умов досить значного 

впливу навколишнього середовища на підприємства, появою на «молочній ди-
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тячій» арені нових іноземних конкурентів із більш удосконаленими методами 

управління, зумовлюють ряд важливих для вирішення питань й актуальність 

проблеми продовольчої безпеки в даному сегменті ринку. Адже харчування 

дiтей є однією з головних тем для обговорювання не лише в нашій країн, а й 

світу в цілому. 

Метою дослідження є аналіз впливу факторів макросередовища на діяль-

ність вітчизняних виробників молочної продукції на ринку дитячого харчуван-

ня, визначити можливі загрози, до яких можуть призвести неконтрольовані з 

боку підприємства чинники зовнішнього середовища, а також сформулювати 

альтернативи, що дають можливість розвитку підприємств у даному секторі. 

Молоко входить до складу одного з головних продуктів у щоденному ра-

ціоні кожної людини. Воно має цілу низку потрібних для людського організму 

поживних легкозасвоюваних речовин. Молоко містить значний перелік елемен-

тів (порода ВРХ, різноманіття щоденного кормового раціону, періоди лактації), 

що не є постійними, проте основні компоненти все ж таки присутні (вода, жир 

молочний, білки молочні, молочний цукор; мінеральні речовини). Переважна 

більшість цих елементів є досить унікальною та не міститься в інших продуктах 

харчування.[1, С. 80]. 

Усі підприємства, у тому числі виробники молочної продукції на ринку 

дитячого харчування, функціонують за мінливих умов економіки у межах свого 

ринку за наявністю певних впливових чинників, що можуть призвести до не-

очікуваних загроз, або ж надати позитивні ринкові можливості. Ці ряди чинни-

ків формують саме фактори маркетингового середовища, до якого відносяться: 

- макросередовища,  

- мікросередовища [2]. 

Фактори макросередовища створюють основні умови для розвитку аграр-

но-промислового комплексу України, основне місце яких посідають саме еко-

номічні чинники. Адже саме такі показники, як стан інфляції або купівельна 

спроможність населення показує результати ефективної економічної політики, 

що проводиться в державі, а також уособлює стан розвитку промисловості.  
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Якщо брати до уваги чинники макросередовища ринку молочної продук-

ції для дитячого харчування, то тут не менш важливими є демографічні та соці-

ально-психологічні фактори (Таблиця 2), що формуються з таких показників як 

чисельність населення країни, рівень народжуваності та смертності, й, більш 

гострим за останній час, високим показником еміграції українців закордон. Та-

кож не менш важливу роль відіграють природні фактори, адже при постійному 

попиті на продукцію виробництво молока є сезонним процесом.  

Науково-технологічні фактори розкривають темпи НТП, інновацією усієї 

галузі й підприємства окремо, політико-правові чинники, які є серйозним зако-

нодавчим важелем в регулюванні діяльності виробників молочної продукції на 

ринку дитячого харчування.  

Коефіцієнт вагомості факторів макросередовища ринку виробників моло-

чної продукції дитячого харчування наведено у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Фактори Коефіцієнт вагомості 

Політико-правові 0,17 

Економічні 0,19 

Соціально-культурні 0,18 

Демографічні 0,19 

Природні, небезпечні та шкідливі виробничих чин-

ників 
0,13 

Науково-технологічні 0,14 

Разом  1 

Джерело: розрахунки автора за методикою [2]  

Аналізуючи вплив макросередовища на виробників молочної продукції є 

можливість виокремити як загрози для попередження негативних наслідків, так 

і можливості для подальшого їх розвитку. 

Аналіз факторів ринкових можливостей виробників молочної продукції 

наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Фактори ринкових можливостей виробників молочної продукції 

Фактори 

Експертна 

бальна оці-

нка значу-

щості фак-

тора  

Застосування альтернатив 

Фактор попи-

ту 

/пропозиції 

Закон України «Про дитяче 

харчування» № 142-16 від 

05.12.2012 

10*0,17=1,7 
Виробництво тільки якісних і без-

печних продуктів для дітей 
Попит 

Закон України «Про молоко 

та молочні продукти» 
9*0,17=1,53 

Дотримання правових та організа-

ційних основ щодо якості та без-

печності молочних продуктів. 

Пропозиція 

Принципи реклами (Відомос-

ті Верховної Ради України 

(ВВР), 2004, N 47, 57т..513 

9*0,17=1,53 

Відповідність рекламної компанії, 

її  розробка та діяльність до норм 

законодавства України 

Попит/ 

Пропозиція 

Підтримка держави, розроб-

лення державних програм у 

пріоритетних сферах розвит-

ку 

6*0,17=1,02 

За допомогою квот, що надає дер-

жава підвищити рівень технічного 

обладнання підприємства. 

Пропозиція 

Структура вікового складу 

населення 
4*0,19=0,76 

Акцент на особливостях та від-

мінностях дитячої продукції за 

віковими критеріями споживання 

Попит 

Поділ населення на соціальні 

класи 
3*0,18=0,54 

Продукція для соціально незахи-

щеного населення; формування 

гнучкої цінової політики 

Попит 

Формування базових ціннос-

тей у суспільстві 
2*0,18=0,36 

Акцент у рекламній компанії на 

вживанні молочних продуктів для 

забезпечення здорової майбутньої 

нації. 

Попит 

Пристосування до появи но-

вих традицій /звичок  
5*0,18=0.9 

В рекламі робити акцент на зайня-

тість жінок, потреба у готовій і 

корисній продукції швидкого спо-

живання. 

Попит 

Використання інновацій  у 

виробництві 
8*0,14=0,12 

Підвищення якості готової молоч-

ної продукції, здатність до збере-

ження корисності під час обробки 

продукту  

Пропозиція 

Підвищення інформаційної 

обізнаності населення щодо 

раціональному харчуванні 

новонароджених і дітей 

6*0,14=0,84 

Формування ефективного компле-

ксу інтегрованих маркетингових 

комунікацій . 

Попит 

/Пропозиція 

Джерело: розрахунки автора за методикою [2]  

За таблицею 2 робимо висновок, що до можливостей виробників молоч-

ної продукції на ринку дитячого харчування можемо віднести: розробку й підт-

римку соціально-економічних програм щодо покращення дитячого харчування 



58 
 

з періоду народження й до дошкільного віку; формування нових життєвих цін-

ностей серед дітей для виховання в молоді правильних й здорових звичок. 

Також у таблиці 3 зведено всі загрози й дана експертна оцінка за всіма 

факторами, що до неї входять. 

Таблиця 3 

Зведена підсумкова таблиця факторів ринкових загроз виробників 

мoлочної продукції на ринку дитячого харчування 

Фактори 

Експертна 
бальна оцінка 

значущості 
фактора  

Варіант реалізації можливості 
Фактор попи-
ту/проп озиції 

Наказ «Про затвердження 
Вимог до безпечності та 
якості молока і молочних 

продуктів»  

6*0,17=1,02 

Додержання закону та швидке 
реагування керівництвом на 

будь-які порушення з боку пер-
соналу ,що впливають на якість 
та безпечність  молока та моло-

чних продуктів. 

Пропозиція 

Державний стандарт Укра-
їни ДСТУ 3662-97 «Моло-

ко коров‘яче незбиране. 
Вимоги при закупівлі». 

7*0,17=1,19 
Молочна продукція для дітей 

виготовляється з молока екстра 
ґатунку 

Пропозиція 

Низький рівень купівель-
ної спроможності населен-

ня 
8*0,19=1,52 

Впроваджувати акційні товари 
та створювати соціальні проду-

кти, що будуть доступні для 
більшості населення. 

Попит 

Зменшення обсягів експор-
ту молочної продукції 

5*0,19=0,95 
Підвищувати рівень якості мо-
лочної продукції, задля виходу 

на міжнародний ринок. 
Пропозиція 

Загальнополітична ситуа-
ція в країні 

7*0,19=1,33 
Вести активну соціальну діяль-
ність, продуктові кошики для 

воїнів АТО та їх сімей. 

Попит 
/Пропозиція 

Недосконалість реформу-
вання нормативно-

правової бази 
6*0,17=0,95 

Відповідати усім нормам зако-
нодавства України та мати пер-
спективу відповідати міжнаро-
дним нормам якості та стандар-

тизації 

Попит 
/Пропозиція 

Спади в економіці країни, 
які обумовлюють неба-
жання інвесторів вклади 

кошти в галузь 

5*0,19=0,75 

Робити акцент на можливість 
виходу продукції за межі краї-
ни та її конкурентоспромож-
ність на міжнародних ринках. 

Пропозиція 

Міграція населення через 
воєнні дії на Сході країни 

6*0,19=1,14 
Експорт продукції на інші зов-

нішні ринки 
Попит 

Зниження чисельності на-
селення України 

8*0,19=1,52 
Працювати на експорт та за-
проваджувати рівень якості 
відповідний міжнародному. 

Попит 

Скорочення поставок гото-
вої продукції у зимовий 

період зумовлене сезонніс-
тю виробництва молока 

4*0,19=0,76 
Робити заготовки знежиреного 
молока, що має довгий строк 
придатності, тетрапакування 

Пропозиція 

Вплив кліматичних умовна 
на якість готової молочної 

продукції 
5*0,13=0,65 

Додержання правил зберігання 
й транспортування  молочних 
продуктів у літній період часу. 

Попит 
/Пропозиція 
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Фактори 

Експертна 
бальна оцінка 

значущості 
фактора  

Варіант реалізації можливості 
Фактор попи-
ту/проп озиції 

Високі тарифи на забезпе-
чення електроенергією 

4*0,13=0,52 

Намагатися перейти на альтер-
нативні способи здобуття елек-
троенергії, наприклад сонячні 

та вітрові електростанції. 

Пропозиція 

Збереження навколишньо-
го середовища вирішенням 
проблем з утилізації паку-

вання 

4*0,13=0,52 
Пакувати свою продукцію у 
екологічно чисті упаковки з 

паперу чи картону. 
Попит/Пропозиція 

Джерело: розрахунки автора 

Зробивши зведену підсумкову таблицю 3 щодо факторів ринкових загроз 

виробників молочних продуктів, робимо висновок, що експертна оцінка пока-

зує найбільший вплив для економічних і демографічних факторів: зниження 

купівельної спроможності населення, зменшення обсягів експорту молочної 

продукції, негативна загальнополітична ситуація в країні, недосконалість рефо-

рмування нормативно-правової бази, висока міграція населення через воєнні дії 

на сході країни, зниження чисельності населення України. 
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РИНУ ПАЛИВА УКРАЇНИ 

 

Могилевець В.А., 

студент економічного факультету 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Паливо – це кров економіки. У США економіка починає дихати через ни-

зькі ціни на бензин, а в Україні - навпаки задихатися через жадібність власників 
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заправок. Це загрожує повною зупинкою вітчизняної економіки, банкрутствами 

заводів і підприємств, величезним безробіттям і убогістю. Ціна на бензин без-

посередньо впливає на вартість всіх товарів і послуг. 

Нафтові компанії постачають паливо на внутрішній ринок дорожче, ніж на 

експорт [2, с. 12]. Для початку треба уточнити, що ціни внутрішнього ринку по-

рівнюються не з абсолютними цінами експортних поставок, а з так званою «екс-

портною альтернативою», яка являє собою ціну, отриману від продажу палива 

за кордон, за вирахуванням експортного мита та вартості транспортування. 

Тобто нафтові компанії все ж встановлюють для внутрішнього ринку ціни 

значно нижчі, ніж для зарубіжних споживачів, але вище рівня «експортної аль-

тернативи» [1, c.21]. 

Характер структурних змін у середовищі конкуренції на українському  

ринку  світлих  нафтопродуктів  за   останні 10 років проявляється у спаді част-

ки продажу продукції вітчизняного виробництва у роздрібній торговельній ме-

режі (згідно з даними Державної  служби статистики у 2017 р. частка продажу 

бензину та дизпалива вітчизняного виробництва становила відповідно 61,7 % та 

53,6 %), зменшенні рівня перероблення нафти на вітчизняних нафтопереробних 

комплексах (НПК) (у 2017 р. рівень перероблення нафти становив лише 19 % 

від рівня 2007 р.), падінні вітчизняного виробництва бензину та дизельного па-

льного (у 2017 р. рівень виробництва становив відповідно 18,6 % та 16,6 % від  

рівня  2007 р.), стрімкому зростанні роздрібних цін бензину (593 % у 2017 р. до 

рівня 2007 р.) (табл. 1). 

Таблиця 1 

 Показники структурних змін у середовищі конкуренції на ринку світлих 

нафтопродуктів України у 2007-2017 рр [6] 

Показник Рік 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Частка продажу нафтопродуктів вітчизняного виробництва на АЗС, на початок року: 

– бензину моторного, % 96,5 98,6 97,3 92,0 88,0 83,4 79,0 68,7 63,6 59,1 61,7 

– дизпалива, % 99,7 99,4 98,5 94,4 88,1 83,3 74,6 66,0 63,1 56,5 53,6 
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Переробка нафти на вітчизня-

них 

НПК (2007 р. = 100 %) 

100 96,9 73,7 80,9 78,0 63,6 32,1 23,7 18,5 18,0 19,0 

Виробництво нафтопродуктів на вітчизняних НПК (2007 р. = 100 %): 

– бензину моторного, % 100 105,9 81,9 86,0 78,6 72,3 41,5 24,5 14,4 16,9 18,6 

– дизпалива, % 100 97,3 76,4 82,0 79,6 62,6 32,4 22,6 13,4 14,8 16,6 

Середні ціни на бензин марки 

А-95 

(2006 р. = 100 %) 

100 107,2 157,2 170,5 200,6 253,1 266,6 272,0 363,2 552,4 593,2 

 

На нашу думку, частка імпортної продукції на вітчизняному ринку авто-

мобільного пального фактично є значно вищою, ніж це декларують офіційні 

статистичні дані, що можна пояснити поширенням контрабандних поставок і 

тіньової діяльності на внутрішньому ринку. Численні оцінки експертів, згідно з 

якими частка імпортної продукції на ринку автомобільного пального становить 

близько 75-80 %, підтверджуються відповідними показниками спаду обсягів 

перероблення нафти, скорочення виробництва бензину і газойлів вітчизняними 

підприємствами. Наявний стан справ не сприяє формуванню прозорого і цивілі-

зованого конкурентного середовища на вітчизняному ринку світлих нафтопро-

дуктів, призводить до спаду конкурентоспроможності вітчизняних виробників і 

скорочення надходжень до державного бюджету, зменшує рівень  інвестиційної  

привабливості та енергетичної безпеки національної економіки [4, c.113]. 

Енергоємність української економіки дуже висока, що говорить про нее-

фективність використання енергоресурсів [1]. Якщо стимулювати споживання 

палива шляхом зниження цін на нього, положення буде тільки погіршуватися. 

Основний обсяг продажів на українському ринку бензину припадає на автомо-

більний бензин. Його частка – приблизно 76 % у загальному обсязі продажів 

всіх бензинів. У період з 2015 по 2017 рр. продажі автомобільного бензину в 

країні зросли на 19 %, досягнувши 30 млн. т, тому висока ціна бензину змусить 

використовувати його більш раціонально. З'явиться сенс купувати сучасні еко-

номічні автомобілі – вони будуть окупатися за рахунок зниження витрат на 

пaливо. 
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За словами відомого аналітика і прогнозиста, генерального директора 

Iнституту енергетичної стратегії Віталія Бушуєва, нафтова ера в глобальній 

енергетиці протримається ще максимум до 2020 р [3, c. 122]. 

Далі світ неминуче буде переходити на інші джерела енергії. Що в цьому 

випадку робити Україні з її нафтою і нафтопродуктами, видобуток і переробка 

яких щорічно зростає? Вже найближчим часом роки нафтовим компаніям дове-

деться задуматися про способи переорієнтації нафтового експорту на внутріш-

ній попит, який повинен бути прибутковий і «преміальний». 

У світі активно триває дискусія про нафту, альтернативні джерела енергії 

і паливо. В першу чергу, йдеться про паливний етанол, як найбільш ємний про-

дукт. Сьогодні нафта і газ – головні джерела енергії в світі і тому зменшення їх 

використання є головним пріоритетом в роботі урядів багатьох країн. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЗАСІБ 

AНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Мотрюк О.В., 

магістрант кафедри економіки, обліку та фінансів 

Рівненський інститут Університету «Україна» 

м. Рівне, Україна 

В сучасних умовах значна кількість вітчизняних промислових підпри-

ємств знаходяться в кризовому стані, коли одночасно простежуються ознаки 

стратегічної кризи, кризи ліквідності та кризи результату (рис. 1). 

Стратегічна криза 
Загроза потенціалу розвитку підприємства або його 

втрати 

↓ 

Криза результату 
Загроза цілям, результатам діяльності підприємства, 

їх втрата 

↓ 

Криза ліквідності 
Небезпека втрати ліквідності та ймовірність виник-

нення дефіциту бюджету підприємства 

↓ 
Банкрутство Неліквідність і дефіцит бюджету підприємства 

Рис. 1. Структурно-логічна схема кризи підприємства 

Стратегічна криза характеризується неефективністю виробничого проце-

су, а також застарілою системою управління, неадаптованою до внутрішніх і 

зовнішніх умов, що змінилася. Окрім низької ефективності виробничого проце-

су, причинами кризи можуть бути неефективність маркетингової політики під-

приємства у вивченні споживацького попиту, а також перебої в постачанні і 

просуванні товарів і послуг на ринок збуту. Основною ознакою настання стра-

тегічної кризи є зниження конкурентоспроможності вироблюваних товарів і 

послуг, зменшення обсягів продажу, зростання невиправданих витрат виробни-

цтва і реалізації, а також негативний ефект масштабу. 

Криза результату виникає тоді, коли зниження обороту по застарілому 
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товару-лідеру призводить до підвищення витрат на його складування. Ця криза 

характеризується уповільненням зростання виручки, відсутністю прибутку, 

нeеефективністю виробничої і фінансової діяльності підприємства. Криза 

рeзультату наступає за умов низького рівня рентабельності виробництва і хара-

ктеризується зростанням збитків у результаті виробничої і господарської діяль-

ності підприємства. Причиною виникнення кризи результату виступають поми-

лки в області управління витратами і організації господарського процесу на 

пiдприємстві [3]. 

Криза ліквідності виникає через невідповідність структури оборотних 

зaсобів джерелам їх фінансування. З іншого боку, ця криза характеризується 

неплатоспроможністю підприємства у зв‘язку з дефіцитом грошових коштів, 

внаслідок чого виникає розбалансованість активів і пасивів, яка визначається за 

допомогою коефіцієнтів ліквідності. Причинами виникнення кризи ліквідності 

є збільшуючися неплатежі за відвантажені товари або надані послуги, співпраця 

підприємства з ненадійними партнерами, наявність невиправданого складсько-

го запасу сировини, матеріалів і готової продукції. Інакше кажучи, виникнення 

кризи ліквідності обумовлене неефективним управлінням структурою оборот-

ного капіталу і джерелами його фінансування [2]/ 

Досліджуючи те чи інше підприємство, той чи інший випадок фінансової 

кризи, можна виділити певні специфічні причини фінансової неспроможності, 

але всі вони, як правило, обмежуються переліченими вище. У цілому всі ці 

причини кризи створюють складний комплекс причинно-наслідкових зв‘язків: 

стратегічна криза спричиняє кризу результату, яка, у свою чергу, призводить до 

втрати підприємством ліквідності. 

За цих обставин традиційні форми управління підприємством вже не зда-

тні подолати кризові явища в його діяльності. Потрібен комплексний підхід, 

який би торкався глибинною сутності всіх процесів в діяльності підприємства, 

тобто мова йде про реструктуризацію бізнес-процесів. 

Оновлення бізнес-процесів (Business Process Reingineering) – це інстру-

мент, спеціально розроблений з метою використання за обставин, що вимага-
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ють масштабних змін, забезпечити які використовувані раніше схеми покраще-

ння процесів не в змозі. Однак це не означає, що таке оновлення здатне заміни-

ти систему постійних покращень. Якщо на підприємстві вже проведено оновле-

ння певного процесу, то далі будуть потрібні методи безперервних покращень, 

які необхідно застосовувати, щоб успішно функціонувати і в майбутньому [1]. 

Концепція оновлення бізнес-процесів бере свій початок від статті, яку бу-

ло написано в 1990 році М. Хаммером [5]. В цій роботі автор акцентує увагу на 

тому, що звичайні методи підвищення ефективності, а саме – раціоналізація та 

автоматизація процесів, доволі часто не дають значних покращень, яких потре-

бують компанії. Зокрема, великі інвестиції в інформаційні технології не дають 

очікуваних результатів, тому що компанії використовують технологію тільки 

для механізації старих методів ведення справи. Вони залишають недоторкани-

ми існуючі процеси і намагаються лише прискорити їх за допомогою 

комп‘ютерів. Пропозиція М. Хаммера полягає в тому щоб замість «одягання 

існуючих процесів у кремній та програмне забезпечення» радикально перебу-

дувати бізнес-процеси в організації для підвищення їх продуктивності, в тому 

числі користуючись сучасними інформаційними технологіями. 

Одним з ключових моментів концепції оновлення бізнес-процесів є орієн-

тація не на функціональну структуру організації, а на ділові процеси, в яких во-

на бере участь під час виробництва необхідного клієнту продукту або послуги. 

За М. Хаммером, оновлення бізнес-процесів використовує концепцію пе-

реривчастого мислення – пошуку застарілих норм та правил, на яких побудова-

но роботу, та рішучій відмові від них. Будь-яке підприємство має традиційні 

правила, які не лежать на поверхні, але впливають на роботу всіх підрозділів. 

Ці правила організації роботи базуються на припущеннях стосовно техно-

логій, людей та цілей організації, які вже довгий час не відповідають реаліям. 

Сутність оновлення бізнес-процесів полягає у відмові від застарілих біз-

нес-процесів та принципів їх розробки і створенні нових. 

М. Хаммер сформулював загальні рекомендації щодо проведення онов-

лення бізнес-процесів у компанії та визначив основні етапи його здійснення, 
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але ще залишається не визначеним критерій, який би свідчив про необхідність 

початку реструктуризації бізнес-процесів підприємства. 

Враховуючи існуючи причинно-наслідкові зв‘язки між різними видами 

криз (стратегічної, результату та ліквідності), буде закономірним в якості кри-

терію необхідності здійснення реструктуризації бізнес-процесів підприємства 

прийняти показник «рентабельність капіталу», як похідний від основних харак-

теристик функціонування підприємства. 

В кількісному виразі цей критерій можна побудувати у вигляді аналітич-

ної залежності показника «рентабельність капіталу», який характеризує загаль-

ну ефективність функціонування підприємства, від показників фінансової ста-

лості, ліквідності, прогнозуванням банкрутства та інших. 

Враховуючи, що показник «рентабельність капіталу» є результатом мно-

жини одночасно діючих чинників, доцільно для встановлення їх впливу на фо-

рмування даного показника скористатися методом корреляційно-регресійного 

аналізу. В результаті отримано рівняння множинної регресії: 

Y=714,6484Х1-30,8726Х 2+37,3673Х3-779,9179, 

де Y – рентабельність капіталу, %; 

Х1 – коефіцієнт поточної ліквідності, д. од.; 

Х2 – коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів, д. од.; 

Х3 – результати прогнозування банкрутства за універсальною дискримі-

нантною моделлю О.О. Терещенка [4]. 

Адекватність отриманого рівняння і надійність коефіцієнтів регресії, що 

входять в це рівняння підтверджуються критеріями математичної статистики. 

Отримані результати дозволяють стверджувати, що отримане рівняння є 

кількісним виразом критерію необхідності здійснення реструктуризації бізнес-

процесів підприємства. 

Отже, за умов від‘ємної величини показника «рентабельність капіталу», 

розрахованого за рівнянням (1), необхідно здійснювати реструктуризацію біз-

нес-процесів підприємства. 
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Таким чином, можна стверджувати, що основним критерієм необхідності 

здійснення реструктуризації бізнес-процесів підприємства є його незадовільний 

фінансовий стан, який характеризується збитковістю діяльності, втратою фі-

нансової сталості, зниженням ліквідності нижче нормативних значень, за умов 

відсутності можливості збільшення обсягів виробництва та реалізації в існую-

чій сфері бізнесу. 

На основі здійснених досліджень можна констатувати, що обґрунтовано 

критерій, який визначає необхідність початку реструктуризації бізнес-процесів 

підприємства, яке знаходиться в кризовому стані. 
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Важливим результатом інноваційної діяльності є значна кількість прогре-

сивних нововведень, які знаходять реальні втілення.  Глобальні зміни, що торк-

нулися сфери економіки однозначно позначилися на стані підприємств промис-

ловості, оголивши проблеми, пов'язані з конкурентоспроможністю продукції на 

зовнішньому і на внутрішньому ринку. 

Конкуренція як елемент суперництва між виробниками продукції та 

пoслуг видається природним станом ринкових відносин. 

Без сумніву, конкурентоспроможність визначає траєкторію розвитку під-

приємства і його економіки. Розвиток підприємства, перехід його на позитивну 

гілку відбувається тоді, коли в структуру цілеспрямовано вводиться інновацій-

ний елемент і контролюється еволюційний розвиток. Вся продукція, що випус-

кає підприємство, є ключовою ланкою зв'язку між виробниками і споживачами.  

«Продукт», як один з основних елементів системи, що забезпечує необхідний 

рівень конкурентоспроможності, повинен бути орієнтовані не тільки на підви-

щення своєї ринкової вартості, а й на «соціалізацію товару», що вирішує вини-

кле протиріччя між запитами споживачів і технічним рівнем продукту, який ви-

значається рівнем реалізації об'єктів інтелектуальної власності в продукті. При 

цьому підприємство одночасно отримує можливість підвищити свою частку на 

ринку і фінансові результати діяльності [1, c.56]. 

Вибір найкращого поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів, спрямова-

них на забезпечення необхідного рівня конкурентоспроможності, доцільно до-

повнити встановленням причин низької інноваційної активності підприємств.  
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При розробці інноваційної стратегії, що забезпечує необхідний рівень 

конкурентоспроможності, слід виходити з того що різноманіття напрямків 

рoзвитку підприємств можна звести до двох форм розвитку, різним за своїм 

змістом і наслідками. Перша форма розвитку ґрунтується на принципах адапта-

ційного (класичного) типу. Сюди відносяться інтеграція, підвищення рівня 

сeрвісу, зниження витрат [2, c. 72-91]. 

Інша форма можливого розвитку ґрунтується на виробництві товарів, що 

формуються і відповідають запитам споживачів. У зв'язку з цим інноваційна 

стратегія підприємства реалізується в рамках другої форми розвитку і полягає в 

тому, що цей шлях реалізується у вигляді двох інноваційних стратегій. Перша 

стратегія поведінки полягає в придбанні виняткових прав на об'єкт інтелектуа-

льної власності та виробництво нового конкурентоспроможного продукту за 

ліцензійною угодою. В цьому випадку, при незначному рівні ризику, за рахунок 

зниження витрат досягається більш високий рівень фінансових результатів. 

Другий вид інноваційної стратегії має зовсім іншу природу і полягає в 

проведенні активної інноваційної політики, коли підприємство прагне самос-

тійно і першим вийти на ринок з принципово новим продуктом, заснованим на 

новому поколінні інновацій, які забезпечать отримання інтелектуальної ренти.  

Конкуренція породжує прагнення поліпшити якість виробленої продукції, 

розширити її спектр асортименту, знизити витрати виробництва. Будучи прак-

тично головним фактором реакції промислових підприємств до нововведень, 

вона стимулює перетворення ринкових відносин до високоефективного труда, в 

системі економічного примусу. У той же момент, конкуренція в сфері іннова-

ційної діяльності - це свого роду конкурс неординарних рішень соціально-

економічних, науково-технічних та інших важливих питань[3, c. 424]. 

Слід розглянути той аспект, коли конкуренція між організаціями йде в 

розрізі подолання так званих «патентних бар'єрів». Додатковий дохід від про-

дажів можливо підвищити за рахунок використання інноваційних напрямків в 

сфері управлінського та маркетингового спектра, які в свою чергу допомагають 

знижувати витрати обігу. Для запобігання незаконному використанню новацій 
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іншими підприємствами конкурентами, права на них повинні бути запатентова-

ні, можливо навіть в режимі ноу-хау. Таким чином, виняткові права однієї орга-

нізації будуть представляти собою «патентний» бар'єр для інших організацій. 

Як відомо, інтелектуальну власність на винаходи закріплюють патентом і 

ліцензією. Це дозволяє творчому суб'єкту мати реальні дивіденди, будь то інди-

від або організація. Важливо, що в цьому руслі відбуваються злиття раціональ-

ного і емоційно-ірраціонального начал, де власники інтелектуальної власності 

з'єднують свободи вибору науково-практичної діяльності зі здоровим прораху-

нком економічної необхідності.  

Без сумніву, власник інтелектуальної власності може монополізувати ри-

нок на термін дії охоронного документа і, в той же час така форма захищає ри-

нок від недобросовісної конкуренції. 

Статичну сторону такої монополістичної конкуренції характеризує опе-

раційним, виробничий важіль, який визначається числом нематеріальних акти-

вів різного роду альтернативного характеру, що в свою чергу ускладнює органі-

заціям - конкурентам проходити патентні бар'єри. І в зв'язку з цим підприємст-

во як власник виключного права - отримує додатковий виграш в ціні, в обсязі 

продажів, витратах[4, c.. 138-164] 

Але зараз формуванню конкурентного ринку сприяє розвиток договірних 

відносин між учасниками інноваційної діяльності.  

Наприклад, найбільшим прикладом таких відносин є компанії Apple і S?-

amsung, де конкуренція  стала стилем бачення бізнесу, які збагачують обидві 

компанії.  

Боротьба Samsung і Apple - безсумнівно, найяскравіший приклад масшта-

бного бою між великими корпораціями. Розпочавшись з жорсткої конкуренції 

продуктів, їх боротьба переросла в судову тяганину відразу в декількох країнах 

світу з мільярдними сумами претензій. Але найцікавіше - те, що обидві компа-

нії не можуть жити один без одного, будучи найбільшими партнерами і регуля-

рно укладаючи між собою масштабні угоди з постачання електронних компо-

нентів. 
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У перших моделях iPhone використовувалися процесори, повністю роз-

роблені і вироблені в Samsung. З iPhone 4 Apple застосовує процесори власної 

розробки, проте випускаються вони як і раніше виключно на корейських фаб-

риках. Крім того, Samsung постачав і постачає Apple оперативну пам'ять, флеш-

пам'ять, екрани - але якщо ці компоненти Apple часто замовляє і у інших виро-

бників, то ситуація з процесорами викликає в американців серйозну головний 

біль. 

Поки єдине досягнення Apple в спробах втекти від Samsung - чіп A8 для 

iPhone 6, що випускається на потужностях тайванської фабрики TSMC. Якщо 

вірити аналітикам компанії IHS, в результаті TSMC змогла поставити лише 

близько 60 відсотків замовлення, а решту 40 відсотків звично відійшли до 

Samsung. 

На даний момент, Samsung і Apple співпрацюють ще тісніше, щоб проти-

стояти китайській загрозі (Xiaomi, Huawei та ін.) [7]. 

Слід підкреслити, що пріоритетними напрямами інноваційної діяльності є 

інформаційні технології, електроніка, лазерна техніка, волоконно-оптичні лінії 

зв'язку, плазмові технології і т.д.. 

Фактор розвитку конкуренції в промисловій галузі передбачає значно 

збiльшити ефективність інноваційної діяльності. Конкурсний відбір, і народже-

на на цьому ґрунті конкуренція стимулюють підвищення наукоємності науко-

во-технічного рішення шляхом прямого інвестування в творчу винахідницьку 

діяльність, в створення корисного продукту. 

Особливістю прийняття рішення в управлінні інноваційним процесом ви-

значається ступенем невизначеності досягнення поставлених цілей, в рамках 

інноваційного процесу, і по вузьких напрямках інноваційного руху. У зв'язку з 

цим слід мати комплексне уявлення про всю проведену роботу, що виконується 

в процесі інноваційної діяльності. Менеджмент інновацій спрямований на при-

йняття рішень здатних забезпечити створення конкурентоспроможної продук-

ції, позитивне досягнення запланованих результатів від інноваційної діяльності.  
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У теперішній час, валютно-курсова політика є одним з інструментів дося-

гнення макроекономічної стабільності. Валютно-курсова політика національної 

економіки на нинішньому етапі історичного розвитку націлена на реалізацію 

регулятивного впливу держави, а саме національного банку України (НБУ), на 

стан і можливості коливання валютного курсу національної грошової одиниці 

щодо долара США [2, с. 1180]. 
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Проведений аналіз літературних джерел показав, що валютно-курсова по-

літика являє собою комплекс заходів, які здійснює держава в особі центрально-

го банку через особливий механізм валютного регулювання, спрямовані на за-

безпечення дотримання валютного курсу національної грошової одиниці по ві-

дношенню до іноземних валют, який є економічно обґрунтованим та таким, що 

дає змогу досягти головної мети економічної політики держави – економічного 

зростання. Варто зазначити, що закон України Про ―Національний банк Украї-

ни‖ визначає завдання, які покладено на Національний банк, але серед цих за-

вдань не йдеться про валютно-курсову політику. Проте на Раду Національного 

банку покладено завдання із розроблення рекомендації стосовно політики кур-

соутворення та валютного регулювання. Із цього можна зробити висновок, що 

проведення валютно-курсової політики є також завданням Національного банку 

[1, с. 62]. 

Зокрема за 2017 – 2018 роки запроваджено «інфляційне таргетування» та 

плаваючий валютний курс, мета якого полягала в забезпеченні економічного 

зростання. До головних цілей даного режиму відносилися: ціль щодо інфляції; 

поповнення міжнародних резервів; відсоткова ставка як операційна ціль. 

Очікується, що плаваючий валютний курс сприятиме розвитку прозорого та 

ліквідного внутрішнього валютного ринку, на основі: поступового послаблення 

адміністративних заходів, що обмежують гнучкість обмінного курсу та опри-

люднення і роз‘яснювання учасникам ринку нормативно-правових актів НБУ, а 

також використання валютних інтервенцій з метою згладжування 

функціонування валютного ринку та накопичення міжнародних резервів [6]. 

Так, проаналізувавши динаміку національної грошової одиниці (гривні) 

до іноземних валют (рис. 1) за 2010 – 2017 роки, помітно її нестабільний курс, 

який збільшився майже в три рази, протягом досліджуваного періоду. Ця тен-

денція стосується не лише долара США, а й євро.  

Аналіз рис. 1 показав, що українська гривня у 2010 – 2013 рр. була відно-

сно стабільною щодо двох основних валют, які використовуються в нашій краї-

ні, проте починаючи з 2014 р. девальвація мала стрімкий розвиток, що привело 
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до негативних наслідків в економіці. Заслуговує на увагу така подія, як відкрит-

тя безвізового режиму між Україною та ЄС, а також тісна економічна 

співпраця, результатом якої має стати позитивний вплив на конвертованість 

гривні [7, с. 692]. 

 

Рис. 1 Динаміка курсу гривні щодо євро та долара США  

за період 2010 – 2017 рр.* 
*Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури [4]. 

 

На початку 2018 року ситуація щодо курсу національної валюти дещо 

змінилася, помітний невеликий ріст гривні відносно іноземних валют (долара, 

євро) протягом лютого 2018 року. Офіційний курс гривні по відношенню до 

долара США станом на 01.01.2018 рік складав 2800,88 грн./100 дол. США, а 

станом на 01.02.2018 рік – 2694,82 грн./100 дол. США (збільшення на 

106,06 грн./100 дол. США або на 1 грн. 6 коп./1 дол. США). Офіційний курс 

гривні відносно євро станом на 01.01.2018 рік становив 3478,97 грн./100 євро, 

станом на 01.02.2018 рік – 3314,90 грн./100 євро (зростання на 164,07 грн./100 

євро або на 1 грн. 64 коп./1 євро) [4]. 

З метою стабілізації обмінного курсу української гривні в ―Основних за-

садах грошово-кредитної політики на 2016 – 2020 роки‖, які передбачали пере-

хід України на режими інфляційного таргетування та плаваючого обмінного 

курсу, зазначено, що у разі потреби НБУ здійснюватиме інтервенції на валют-
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ному ринку з метою поповнення міжнародних резервів або для запобігання 

надмірним коливанням валютного курсу. Таким чином, незважаючи на думку, 

що валютні інтервенції не слід використовувати у ―чистому‖ режимі інфляцій-

ного таргетування [5, с. 102], цей механізм став дієвим інструментом НБУ, що 

безпосередньо впливає на ліквідність міжбанківського валютного ринку та ди-

наміку вартості національної грошової одиниці. У свою чергу, баланс купівлі 

являє собою продаж іноземної валюти, що є позитивним у всіх трьох досліджу-

ваних роках (рис. 2), тобто НБУ виступає нетто-покупцем іноземної валюти. Це 

загалом відповідає меті поповнення міжнародних резервів України. 

 

Рис. 2 Обсяги валютних інтервенцій НБУ у 2013-2018 рр.* 
*Джерело: сформовано автором на основі опрацьованої літератури [3]. 

 

Проведений аналіз рис. 2 показав, що спостерігається найбільший обсяг 

продажу в 2014 році 10146,1 млн. дол. США, але поступово його обсяги змен-

шувалися починаючи з 2015 року. Спостерігається нерівномірний обсяг прода-

жу іноземної валюти в досліджуваному періоді. Найбільші обсяги купівлі іно-

земної валюти спостерігалися протягом 2016 – 2017 рр., для порівняння у 2013 

– 2014 рр. показник був в два рази менший. 

Важливим є те що у січні 2017 р. НБУ розпочав проведення валютних ін-

тервенцій за новою формою – запиту щодо найкращого курсу, запровадження 

якої передбачено Стратегією валютних інтервенцій на 2016 – 2020 рр.. Перева-

гою нової форми валютних інтервенцій є швидкість застосування, що робить її 

найбільш ефективним інструментом для згладжування коливань на міжбанків-
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ському валютному ринку. Також Національний банк продовжував нарощувати 

золотовалютні резерви; крім того, ситуація на ринках сировини на початок 

2017 р. суттєво поліпшила стан надходжень від зовнішньої торгівлі навіть за 

умов скорочення її обсягів [2, с.1181]. 

Рівень коливань валютного курсу є важливим не тільки для зовнішньое-

кономічної діяльності, він здійснює багатоаспектний вплив на всю національну 

економіку, деякі галузі, сектори, функціональні підсистеми. Саме тому регулю-

вання валютного курсу виступає важливою складовою частиною як державної 

економічної політики загалом, так і валютної політики центрального банку зок-

рема. Зупинимось на окремих факторах впливу на курс національної валюти в 

Україні (рис. 3)  

 

Рис. 3 Фактори впливу на величину валютного курсу* 

*Джерело: сформовано автором. 

 

Відтак, варто зазначити, що валютно-курсова політика Національного ба-

нку України повинна бути спрямована на розроблення й упровадження компле-

ксу заходів щодо повернення довіри до національної валюти, лібералізації ва-

лютного ринку та продовження режиму плаваючого курсоутворення. Саме в 

напрямі досліджень дорожньої карти майбутніх змін автори вбачають перспек-

тиви своїх подальших досліджень. Реалізація заходів стратегії валютної політи-

ки в Україні сприятиме вдосконаленню механізму регулювання валютної сфери 

та валютної політики держави загалом, стабілізації курсу національної валюти 

та зміцненню ситуації у сфері монетарної політики України. Перспективами 
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подальших досліджень у даному контексті є обґрунтування ефективної моделі 

валютного регулювання в умовах лібералізації фінансових ринків, оскільки, як 

свідчить світовий досвід, недостатньо міцна та нестабільна валютно-фінансова 

сфера може призвести до глибоких криз та потрясінь, які, на жаль, стали не-

від‘ємним атрибутом сучасної глобалізованої економіки. 
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доцент кафедри економіки та фінансів підприємства 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

Пасова Н.С. 

студентка факультету економіки, менеджменту та права 

Київський національний торговельно-економічний університет 

м. Київ, Україна 

Однією з важливих характеристик, яка визначає рівень конкуренто-

спроможності товару є його ціна. Особливо важливою вона стає для інновацій-

ного продукту, як товару, оскільки від її правильно обґрунтованої величини 

зaлежить ефективність реалізації інноваційного товару на ринку та формування 

попиту на нього.  

Обґрунтування ціни на інноваційну продукцію, на думку В. Кавецького, є 

досить складним і відповідальним завданням, що постає перед кожним підпри-

ємством. Труднощі формування ціни на інноваційний продукт пов‘язані з тим, 

що вони, майже завжди, унікальні і не відтворюються іншими підприємцями. 

Це не дає змоги визначити робочим часом суспільно необхідну працю конкрет-

ного об‘єкта інноваційної діяльності, тому що створена їм унікальна споживча 

ціна не повторюються в суспільній праці інших суб‘єктів. Через те, що об‘єкти 

інноваційної діяльності відрізняються новизною і носять індивідуальний харак-

тер, на них неможливо встановити фіксовані ціни, прив‘язані до величини ви-

трат на створення нового продукту, оскільки в інноваційній сфері часто відсут-

ня пряма залежність між величиною фактичної суми витрат і розміром прибут-

ку [1, с. 42].  

За словами Бокулєвої М. О., сьогодні спостерігається така ситуація, що 

ціноутворення на інноваційну продукцію приводить до того, що ріст вартості 
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нової техніки, як правило, випереджує приріст її продуктивності. В результаті 

нові вироби в розрахунку на одиницю продуктивності коштують дорожче, ніж 

та, що раніше випускалась, хоча на одиницю корисного ефекту вони дешевше. 

Наслідком цього факту є ріст фондомісткості і зниження фондовіддачі при ви-

користанні нової техніки, що здійснює негативний влив на фінансово-

економічні показники підприємства [2]. 

Саме тому при визначенні ціни на товари інноваційного характеру необ-

хідно враховувати низку факторів, які наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Фактори впливу на ціноутворення інноваційного продукту [3, с. 34] 

Фактори впливу  Основна характеристика 

1. Середня ціна ви-

робництва 

Базовий фактор для формування ціни, що включає собівартість вигото-

влення і збуту інноваційного продукту, а також середній прибуток для 

даної галузі. 

2. Співвідношення 

попиту і пропозиції 

Як правило, на інноваційні продукти попит перевищує пропозицію, що 

дозволяє коректувати ціну щодо базової у бік збільшення. 

3. Неринкове регу-

лювання ціни 

Включає монопольне і державне регулювання. При монопольному ста-

ні на ринку ціна на продукцію інноваційної діяльності формується з 

урахуванням платоспроможного попиту і фактора тимчасовості моно-

польного стану. Державне регулювання ціни визначається податковою 

політикою в цілому і конкретними ставками податків стосовно даного 

продукту.  

4. Стан грошової 

сфери 

На ціну інноваційної продукції впливає курс національної валюти від-

носно вільно конвертованих валют. Зниження курсу створює умови для 

збільшення ціни, а при зростанні - спаду цін.  

5. Обсяг постачання 

за даною операцією 

Чим вищий обсяг постачання, тим нижчі постійні витрати з розрахунку 

на одиницю продукту і, відповідно, повна собівартість.  

6. Цільовий сегмент 

ринку 

В умовах, коли відсутній навіть єдиний український ринок, існує мож-

ливість встановлювати ціни залежно від замовника. 

7. Конкурентоспро-

можність 

Визначається на основі встановлення ступеня задоволеності споживачів 

даним продуктом при даній ціні. Визначаються наступні параметри: 

нормативні, технічні і економічні.  

8. Умови постачання Ціна продукту залежить від частини витрат, що включаються до собі-

вартості і, відповідно, до ціни. Ціна на продукцію, яку покупець виво-

зить сам з місця виробництва, мінімальна в порівнянні з тою, яка утри-

мується на умовах його доставки на місце споживання. 

9. Тиражованість Унікальні інноваційні розробки, виконані за вимогами конкретного 

замовника, як правило, не можуть тиражуватися або вимагають вели-

ких витрат на адаптацію. Відносно стандартні науково-технічні проду-

кти можуть тиражуватися. 
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Продовження табл. 1 

Фактори впливу  Основна характеристика 

10. Умови платежу, 

форма розрахунків 

Формою розрахунку є поетапна оплата робіт. Залежно від того, як 

розподіляються суми між етапами і як, відповідно, фінансується ви-

конання робіт, хто бере на себе основні витрати з кредитування про-

екту, залежить кінцева ціна розробки. 

11. Імідж і репутація 

розробника 

Досвід і популярність організації в даній сфері, рівень фахівців, за-

лучених до виконання робіт, можуть істотно вплинути на вартість 

розробки. 

 

Аналіз чинників показав, що інноваційне ціноутворення формується з 

урахуванням впливу різноманітних факторів ділового середовища, рівня потен-

ційного попиту і поведінкової реакції покупців на новинку. 

У процесі ціноутворення інновацій, за словами І. Набок,  серйозною по-

милкою є ігнорування життєвого циклу при розробці стратегії оновлення асор-

тименту підприємства [3, с. 9]. Не можна допускати, щоб обсяг продажів на 

спадній частині кривої життєвого циклу товару суттєво знижувався (рис.1). 

Прибуток 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

         Роки 

 

Рис.1. Система цін відповідно до стадій життєвого циклу інноваційного про-

дукту [3, с. 10] 

 

Процес ціноутворення на інноваційний продукт повинен враховувати 

особливості стадій життєвого циклу технічного об‘єкту, якими є розробка, се-

рійне виробництво, експлуатація, капітально-відновлювальний ремонт, збері-

гання та утилізація. Особливості формування інноваційного продукту на різних 
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стадіях інноваційного процесу зумовлюють застосування відповідних підходів 

до формування повних витрат у процесі виробництва, реалізації та експлуатації 

продукції підприємств. При цьому слід передбачати диференційований підхід 

до визначення рівня ціни на інноваційний продукт, який дозволяє стимулювати 

або стримувати продажу різних новинок в декількох сегментах ринку за різни-

ми цінами [4]. 

Процес формування ціни на продукти інноваційної діяльності 

А.Гаврилова пропонує розглядати у вигляді наступного алгоритму (рис.2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм визначення ціни на інноваційний продукт [5] 

  

При формуванні ціни нового товару необхідно враховувати наявність 

конкурентних продуктів, його переваги і недоліки, ступінь новизни і наявність 

або відсутність подібного роду винаходів на ринку.  

Практика інноваційного підприємництва свідчить про доцільність визна-

чення ціни нового виробу за формулою [4]: 

  РдобРнІЦ                                          (1) 

де   І – витрати капіталу на створення продукту; 

     Рн – нормативний прибуток, розрахований на підставі дійсної вартості 

інноваційного проекту; 

     Рдоб – частка прибутку, обчислена пропорційно зарплаті персоналу. 

Як бачимо, не дивлячись на низку наявних напрацювань в сфері ціноут-

ворення на інновації, на сьогодні діюча система цін на інноваційні продукти 

Моніторинг наявності конкурентних продуктів в цільовому сегменті збуту 

Порівняльний аналіз продуктів-замінників 
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хуванням соціальної місії, отримання цільового прибутку 

Порівняльний аналіз продуктів конкурентів 

Наявність продуктів-замінників в цільовому сегменті 

Вибір методу визначення ціни ринкової участі 
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недостатньо ефективна. Це відповідним чином впливає на конкурентоспромо-

жність інноваційної продукції та рівень попиту на неї.  

Для того, щоб підвищити дієвість ціноутворення у стимулюванні іннова-

ційних процесів потрібно продовжувати удосконалювати методику ціноутво-

рення на інноваційні товари й підвищити обґрунтованість та достовірність ви-

користовуваних в розрахунках окремих техніко-економічних параметрів виро-

бів і значень показників їх ефективності. Економічне обґрунтування цін на ін-

новаційну продукцію розпочинається на стадії проектування. Саме на цьому 

етапі повинна активно проявлятися роль замовника і виробника у формуванні 

лімітних цін, собівартості і ефективності інноваційної продукції.  

Отже, при виведенні інноваційних товарів на ринок від правильно вста-

новленої ціни залежить їхній успіх чи провал на ньому. Крім того встановлення 

оптимальної ціни дозволяє забезпечити стабільні ринкові позиції підприємству 

і високу дохідність операцій з реалізації інновацій.  
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За останні роки особливу увагу приділяють аутсорсингу як новому бізне-

совому вектору економіки, який націлений на соціально-економічнгий підйом 

як окремого підприємства, ТНК так і країни в цілому за рахунок використання 

ресурсів замовників або власних ресурсів. Міжнародний аутсорсинг як основ-

ний тип партнерства допомагає фірмам узгоджувати пріоритети своєї конкуре-

нтоспроможності, концентрувати увагу керівництва на довгостроковому зрос-

танні та інноваційних можливостях, а також спрямовувати ресурси на ті 

зaвдання, які найкраще виконують фірми.  

Активне застосування схем аутсорсингу сприяє здійсненню економічної 

стратегії в умовах нестабільної економічної кон'юнктури. Аутсорсинг є інстру-

ментом, що дозволяє оптимізувати та налаштувати бізнес-системи, виходячи з 

компромісу між витратами, якістю продукції або послуг компанії та бажанням 

власників володіти виробничими активами. Активно розширюється аутсорсинг 

у зовнішньоекономічному просторі (рис.1).  

Масштаби ринку аутсорсингу, не враховуючи спадаючий показник у 2016 

році, році характеризується перспективами розвитку.  

Міжнародний ринок аутсорсингу представляють такі країни, наприклад, 

як Бразилія, Болгарія, Єгипет, Китай, Мексика, Малайзія, Польща, Турція, 

Україна,  Філіппіни та інші [1, 2, 3]. 

Широке застосування аутсорсингу сприяє підвищенню якості виробницт-

ва, більш активному залученню компаній до міжнародного поділу праці, під-



84 
 

вищенню ефективності бізнесу. 

 

Рис. 1 Розмір глобальних ринків послуг, що надаються стороннім органі-

заціям з 2000 р. по 2017 р. [3] 

 

Міжнародний аутсорсинг, будучи породженням ряду факторів, глобаліза-

ції світової економіки, формує нову бізнес-модель міжнародного підприємниц-

тва, поглиблює глобальні процеси в системі міжнародних економічних відно-

син, створює новий міжнародний економічний ландшафт і перспективи розвит-

ку світової економіки як глобальної системи. 

Слід зазначити, що основними важелями аутсорсингу є формування кон-

курентоздатних переваг бізнесу, його економічної безпеки шляхом забезпечен-

ня високих результатів діяльності бізнес-гравців, підвищення інноваційно-

інвестиційного рівня компанії, удосконалення або корегування бізнесових 

мoделей тощо. Тому, сьогодні міжнародний аутсорсинг є одним з основних 

iнструментів подолання кризових явищ бізнесу як міжнародного, так і націона-

льного, який необхідно розвивати. 
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                                              Одеська національна академія харчових технологій 
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Ефективність виробництва – це комплексне відбиття результатів викори-

стання засобів виробництва і робочої сили зав певний проміжок часу. Родовою 

ознакою ефективності може бути необхідність досягнення мети виробничо-

госоподарської діяльності підприємства з найменшими витратами одинці праці 

або часу. 

У кінцевому результаті тлумачення ефективності, яке економічної кате-

горії визначається об¢єктивно діючим законом економії робочого часу. 

Результативність виробництва, як найважливіший компонент для визна-

чення його ефективності, не варто тлумачити однозначно. 

Необхідно розрізняти: 

• кінцевий результат процесу виробництва; 

• кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства або ін-

шої інтеграційної структури як первинної автономної ланки економіки. 

Перший відбиває матеріальний результат процесу виробництва, що вимі-

рюється обсягом продукції в натуральній і вартісній формах. 

Другий включає не тільки кількість виготовленої продукції, а також її 

споживчу вартість. 
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Кінцевий результат процесу виробництва за живий період часу, а чиста 

продукція, тобто новостворена вартість, а кінцевим результатом комерційної 

діяльності – прибуток. 

Види ефективності виробництва виокремлюють переважно на підставі 

одержуваних результатів господарської діяльності підприємства. 

Економічну ефективність – відображають через різні вартісні показники, 

що характеризують проміжні та кінцеві результати виробництва на підприємст-

ві чи інші інтеграційні виробничій структурі. До таких показників належать: 

• обсяг товарної, чистої або реалізованої відповіді 

• величина одержаного прибутку 

• рентабельність виробництва економія тих чи інших видів ресурсів 

Соціальна ефективність – полягає у скороченні тривалості робочого тиж-

ня, збільшенні кількості нових робочих місць (рівня зайнятості людей, поліп-

шення умов праці, стану довкілля). 

Локальна – визначає конкретний результат виробничо-господарської чи 

іншої діяльності підприємства. 

Абсолютна ефективність – характеризує загальну або питому ефектив-

ність діяльності підприємства за певний проміжок часу. 

Первинна ефективність – це тимчасовий одноразовий ефект, що його 

здійснено в наслідок виробничо-господарської діяльності підприємства, запро-

вадження прибуткових, технічних, організаційних або економічних заходів. 

Деревинна ефективність – майже завжди примножується завдяки багато-

споживаному та багаторазовому використанню заходів не звільнена даному, а й 

на інших підприємствах, в інших сферах діяльності. 

Дифузійна ефективність – реалізується тоді, коли певне господарсько-

управлінське рішення, нововведення економічного або соціального характеру 

поширюється на інші галузі. 

Сенергічна ефективність – виражає вплив сукупності тих чи інших інно-

вацій на фінансово-економічний стан суб‘єктів господарювання, коли загаль-

ний ефект перевищує суму впливу на виробництво. 
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Процес вимірювання очікування чи досягнутого рівня ефективності дія-

льності підприємства методологічно пов‗язаний передусім із визначенням на-

лежного критерію і формування відповідної системи показників. 

Критерій – це головна відносна ознака і визначальна міра вірогідності пі-

знання суті ефективності продукції відповідно до якого здійснюється кількісна 

ознака рівня цієї особливості. 

Суть проблеми підвищення ефективності виробництва полягає в тому, що 

на кожну одиницю ресурсів матеріальних, технічних і трудових – досягати мак-

симального можливого збільшення обсягу виробництва. 

Кількісна визначеність і зміст критерій відображається в конкретних по-

казниках ефективності виробничо-господарської діяльності суб‗єктів господа-

рювання. 

Формуючи систему показників ефективності діяльності суб‗єктів госпо-

дарювання, необхідно дотримуватися певних вимог: 

- забезпечення організації взаємозв‗язку критерії та системи конкретних 

показників ефективності діяльності 

- відображення використання всіх видів застосування ресурсів 

- можливість застосування показників ефективності до управління різни-

ми ланками виробництва на підприємстві 

- використання провідними показниками стимулюючої функції в процесі 

використання наявних резервів зростання ефективності виробництва 

Система показників ефективності виробництва включає кілька груп: 

1) узагальнюючі показники ефективності виробництва 

2) показати ефективність використання праці 

3) показники ефективності використання виробничих та оборотних фондів 

4) показники використання фінансових показників. 

Конкретні види ефективності можуть відокремлюватися не лише за різ-

ними результатами діяльності підприємства, а й залежно від того, які ресурси 

беруь для розрахунків. 

Застосовані ресурси – це сукупність живої та уречевленої праці, а спожи-
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вані – це поточні витрати на виробництво продукції. 

Рівень економічної та соціальної ефективності залежить від багатьох 

чинників. У зв‗язку з цим виникає необхідність конкретизації напрямків дії та 

використання головних внутрішніх і зовнішніх показників підвищення ефекти-

вної діяльності суб‗єктів господарювання. 

Головним чинником зростання ефективності є: 

- Технологія. Технологія нововведення, особливо сучасні норми автома-

тизації та інтерпретації технологій справляють найістотніший вплив на рівень і 

динаміку ефективності виробництва продукції. 

- Устаткуванню належить провідне місце в програмі підвішеності ефекти-

вності передовсім виробничої, а також іншої діяльності суб‗єктів господарю-

вання. 

- Матеріали та енергія та позитивно впливають на рівень ефективності в 

діяльності, якщо розв‗язуються проблеми ресурсозбереження, зниження мате-

ріаломісткості та енергоємної продукції, раціоналізується управління запасами 

матеріальних ресурсів і джерел постачання. 

- Працівники. Основними джерелами, визначальним чинником зростання 

ефективності діяльності є працівники – керівники, менеджери, спеціалісти, ро-

бітники. 

- Стиль управління, що поєднує професійну компетентність, діловитість і 

високу етику взаємовідносин між людьми, практично впливає на всі напрямки 

діяльності підприємства. 

- Державна економічна політика з такими їїї елементами: 

• Практична діяльність владних структур 

• Різноманітні види законодавства 

• Фінансові інструменти 

• Економічні правила і корективи. 
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«Харківський авіаційний інститут» 

Проблема формування фінансового капіталу і пошуку додаткових  дже-

рел фінансування для забезпечення стабільної діяльності,  а також для реа-

лізації програм розвитку і модернізації суб‘єктів господарювання,  була завжди 

актуальною. Особливого загострення вона набуває в умовах системної кризи. 

Фінансові ресурси із різних джерел стають доступними підприємствам 

через використання різноманітних інструментів фінансування. При цьому з різ-

номаніття фінансових інструментів обираються найбільш привабливі і прийня-

тні, виходячи з особливостей діяльності конкретного суб‘єкта господарювання і 

його стратегічних цілей, а також з урахуванням таких факторів, як економічна і 

політична стабільність в країні, особливості національної фінансової системи, 

наявність інвестиційних ризиків, ситуація на ринку, де підприємство реалізує 

свою продукцію, надає послуги, або виконує роботи.   

В країнах з розвинутими економічними відносинами підприємства  мають 

у своєму розпорядженні широкий спектр джерел і інструментів фінансування, 
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що дозволяє їм успішно залучати додатковий фінансовий капітал у необхідних 

обсягах, на необхідні терміни і за прийнятною вартістю обслуговування. При 

цьому одним з головних джерел довгострокового інвестиційного фінансування 

підприємств виступає фондовий ринок, на якому цінні папери є інструментом 

залучення фінансових ресурсів. 

Цінні папери вважаються ліквідним і надійним інструментом, який надає 

можливість суб‘єктам господарювання забезпечити потребу у значних обсягах 

фінансових ресурсів, довгостроковий період фінансування, а також здешевити 

вартість залучення і обслуговування фінансових ресурсів..  

В Україні доступ до фінансових ресурсів  як довгострокового, так і коро-

ткострокового характеру для підприємств малого і середнього бізнесу достат-

ньо обмежений в силу різних об‘єктивних причин. Зазвичай, малі підприємства 

для фінансування використовують власні кошти, насамперед прибуток, що 

зaбезпечує тільки їх поточну діяльність і унеможливлює реалізацію програм 

розвитку і модернізації.  Середні підприємства мають значну потребу у додат-

кових фінансових ресурсах та більшу  зацікавленість у банківському кредиту-

ванні. Серед джерел фінансових ресурсів малого та середнього підприємництва 

банківські кредити за статистикою займають третє місце після доходів від дія-

льності суб‘єктів підприємництва та особистих коштів засновників [1]. Однак 

на сьогодні спостерігається тенденція до зниження попиту таких підприємств 

на банківські кредити внаслідок кризового стану країни, незадовільного фінан-

сового стану самих підприємств, неп рийнятних умов кредитування, фактичної 

відсутності можливості довгострокового кредитування. Все це заважає розвит-

ку фінансів суб‘єктів малого і середнього бізнесу. 

Доступність до використання такого інструменту фінансування як цінні 

папери має обмежене коло вітчизняних суб‘єктів господарювання. Залучення  

додаткового капіталу за допомогою цінних паперів здійснюється на фондовому 

ринку.   

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 

останні роки найбільш активними емітентами акцій є банки. Також залучають 
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фінансові ресурси шляхом випуску облігацій  великі  і найбільш потужні  підп-

риємства з достатньо значним обсягом власного капіталу.  

В цілому аналіз динаміки розвитку фондового ринку України у 2017 році 

характеризувався збільшенням обсягів випуску цінних паперів. Серед фінансо-

вих інструментів майже завжди провідну позицію за обсягами зареєстрованих 

випусків займали акції. У 2017 році відбулося зростання емісійної діяльності на 

ринку корпоративних облігацій. Слід зазначити, що важливу роль у відновленні 

економіки в довгостроковій перспективі повинен відігравати саме корпоратив-

ний сегмент ринку цінних паперів [2]. 

Разом з тим кількість випусків акцій, що допущено до торгів на біржово-

му ринку, знижується. Так само спостерігається зменшення обсягів торгів облі-

гаціями. Структура торгів цінними паперами свідчить про зростання сегменту 

боргових зобов‘язань та скорочення питомої ваги ринку пайових інструментів 

[3]. 

Обсяг випусків цінних паперів є одним з головних показників стану фон-

дового ринку України, розвиток якого стримується нестабільністю економіки, 

зниженням обсягів промислового виробництва, девальвацією національної ва-

люти, наявністю значних фінансових ризиків. 

Таким чином, в сучасних умовах питання розвитку бізнесу завжди тісно 

пов‘язано з проблемою забезпечення суб‘єктів господарювання достатнім рів-

нем фінансування. Удосконалення системи банківського кредитування, розши-

рення спектру банківських послуг, подальший розвиток і активізація фондово-

го ринку сприятимуть вирішенню цієї проблеми. 
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м. Чернівці 

Ефективне функціонування підприємства в сучасних економічних умовах 

неможливе без впровадження інновацій, які дозволяють забезпечити високу 

конкурентоспроможність підприємства, в тому числі у оцінку його фінансового 

стану. Серед існуючих підходів оптимальним є використання ціннісно-

орієнтованого управління фінансово-господарською діяльністю. Його перевага 

полягає, перш за все, у точному визначенні критерію оцінки результативності 

діяльності – за показником зростання вартості (цінності), який в сучасних реа-

ліях функціонування вітчизняних підприємств є найбільш адекватним показни-

ком та збігається із цілями щодо покращення фінансового стану. Саме показник 

цінності відображає в собі вплив на діяльність підприємства всіх зовнішніх і 

внутрішніх факторів.  

На думку Г.В. Ситник, в концепції ціннісно-орієнтованого управління дані 

постулати привели до розуміння того, що цінність повинна створюватися для 

всіх зацікавлених сторін, тобто як фінансових, так і нефінансових стейкхолдерів 

[2, с. 250]. При цьому, з позиції нефінансових стейкхолдерів цінність може розг-

лядатися як у вигляді прямих (економічних) вигод щодо отримання миттєвих 

виплат, так і непрямих (неекономічних) або відкладених у часі вигод [1, с.20]. 

https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/%20Річний-звіт-НКЦПФР-2017.pdf
https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/%20Річний-звіт-НКЦПФР-2017.pdf
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Функціонування сучасних підприємств включає взаємодію із значною кількістю 

стейкхолдерів, серед яких постачальники, споживачі, працівники, власники, 

фшнансові інститути, галузеві інституції, місцеві громади, аудитори, ЗМІ.  

Необхідність врахування інтересів усіх стейкхолдерів призвела до ускла-

днення моделей оцінки фінансового стану підприємства та появи нових її якіс-

них показників. Загальна сума цих рейтингів визначатиме якісний клас фінан-

сового стану підприємства в залежності від шкали, за якою він присвоюється. 

Такий підхід дозволить мінімізувати витрати часу на остаточні висновки у ході 

здійснення моніторингу.  

Отже ―вартість‖ кожного показника коливатиметься від 1 до 4 балів у за-

лежності від стану його виконання по відношенню до встановленого норматив-

ного значення. У свою чергу, якісні показники отримують свою ―вартість‖ у 

відповідності до чітко визначених умов, передбачених у самому показнику. 

У свою чергу, якісні показники не мають цифрового вираження по своїй 

суті, тому для кожного з них наведені характеристики, які відповідають визна-

ченій кількості балів. Такий підхід дозволяє чіткіше алгоритмізувати процедуру 

оцінки, максимально зменшити можливість впливу суб‘єктивних чинників на 

вказаний процес, а також спростити їхнє сприйняття як однієї з безпосередніх 

складових процесу якісної діагностики фінансового стану підприємства, що 

представлене в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Визначення показника ―Якість фінансового менеджменту підприємства‖ 

Характеристика Бали 

Менеджмент має значний досвід роботи в бізнесі, чітко визначає місію та цілі підп-

риємства, успішно реалізує фінансову стратегію 
5 

Менеджмент має значний досвід роботи в бізнесі, чітко визначає місію, проте нечі-

тко окресленні цілі підприємства, успішно реалізує фінансову стратегію 
4 

Менеджмент має достатній досвід, але місія та цілі компанії та її фінансова страте-

гія чітко не визначені 
3 

Менеджмент не має достатнього досвіду, місія, цілі та фінансова стратегія не зро-

зумілі 
2 

Менеджмент не має достатнього досвіду, цілі та стратегія не зрозумілі, компанія 

працює в агресивному середовищі, якість активів дуже погана 
1 

Джерело: запропоновано автором. 
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Аналогічним чином критерії оцінювання та цифрові еквіваленти вистав-

лені для наступного якісного показника оцінки фінансового стану ―Ринкова по-

зиція підприємства‖, що наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Визначення показника ―Ринкова позиція підприємства‖ 

Характеристика Бали 

Підприємство є лідером (одним з лідерів) на ринку, канали збуту налагоджені, клі-

єнти диверсифіковані 
5 

Підприємство є лідером (одним з лідерів) на ринку, канали збуту налагоджені про-

те клієнти не диверсифіковані 
4 

Підприємство не є лідером, але канали збуту налагоджені, клієнти диверсифіковані 3 

Підприємство не є лідером, клієнти не диверсифіковані, частка ринку зменшується 2 

Продажі не диверсифіковані, частка ринку та продажі різко зменшуються 1 

Джерело: запропоновано автором. 

 

В таблиці 3 визначені та описані ключові характеристики для показника 

―Наявність підтримки платоспроможності‖. 

Таблиця 3 

Визначення показника ―Наявність підтримки платоспроможності‖ 

Характеристика Бали 

Підприємство є основним бізнесом для власників, вони готові надавати підтримку, 

користуються підтримкою та авторитетом владних, контролюючих органів та фі-

нансово-кредитних установ 

5 

Підприємство є основним бізнесом для власників, вони готові надавати підтримку, 

користуються підтримкою та авторитетом владних, контролюючих органів, проте 

не мають підтримки фінансово-кредитних установ 

4 

Підприємство є важливим бізнесом для власників, вони готові надавати підтримку, 

користуються підтримкою владних органів, проте не мають підтримки фінансово-

кредитних установ та контролюючих органів 

3 

Підприємство не є ключовим активом для власників, підтримку надавати не готові 

ні владні і контролюючі органі ні фінансово-кредитні установи 
2 

Підприємство не є ключовим активом для власників, вони виводять прибутки і 

(або) активи з бізнесу 
1 

Джерело: запропоновано автором. 

 

Показник ―Якість обслуговування зобов‘язань‖ має наступні характерис-

тики, що у підсумку визначають його загальний рівень в цифровому еквівален-

ті, що наочно відображено в таблиці 4. 
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Таблиця 4 

Визначення показника ―Якість обслуговування зобов‘язань‖ 

Характеристика Бали 

Обслуговування зобов‘язань відмінне, порушення фінансової дисципліни не 

допускаються, ділова репутація надійна 
5 

Обслуговування зобов‘язань вчасне і на достатньому рівні, ділова репутація 

достатньо надійна 
4 

Обслуговування зобов‘язань не завжди вчасне, ділова репутація на достатньо-

му рівні 
3 

Допускаються окремі порушення фінансової дисципліни 2 

Обслуговування зобов‘язань не є пріоритетом підприємства, репутація нена-

дійна 
1 

Джерело: запропоновано автором. 

 

Отже, ми сформували систему показників якісної діагностики фінансово-

го стану, яка адаптована під конкретне підприємство з відповідними умовами 

його функціонування – специфіка виробничої та фінансової діяльності, обрана 

фінансова стратегія розвитку, особливості ринку тощо. 

Надалі формування загального рейтингу відбувається на основі простого 

математичного додавання – тобто сума балів за всіма показниками. Таким чи-

ном, найвищим показником якісного оцінювання фінансового стану підприємс-

тва  може виступати присвоєння класу 1 (25-21 балів), відповідно найнижчим – 

5 (5-0 балів). У випадку присвоєння класу 1(25-21 балів) або 2 (20-16) керівниц-

тво підприємства може робити висновки про стабільність функціонування, на-

томість клас 3 (15-11 балів) вимагає вживання заходів щодо покращення фінан-

сового стану. У свою чергу присвоєння класу 4 (10-6 балів) свідчить про наяв-

ність серйозних проблем в компанії, які вимагають негайного реагування з ме-

тою їх усунення, у той час як присвоєння класу 5 (5-0 балів) свідчить про пере-

бування суб‘єкта господарювання фактично на межі банкрутства, необхідність 

термінових, радикальних змін в господарсько-фінансовій політиці.  

Ключовою відмінністю аналізу якісних показників від кількісних висту-

пає обов‘язкова присутність суб‘єктивних чинників. Разом з тим, ця 

суб‘єктивність максимально обмежена чітко прописаними критеріями вибору, 

що дозволяє уникати неадекватних або тенденційних висновків стосовно фі-

нансового стану компанії, що підлягає оцінюванню.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКИ ЗАСОБИ НА ОСНОВІ 

ДОСВІДУ РІЗНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 

 

Прохнич О. В., 

Студентка,  

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 

м. Дніпро, Україна 

На теперішній час досить актуальним є питання цінової політики на лі-

карські засоби (ЛЗ), на які більше 80 % населення витрачає значну частку свого 

доходу, що робить їх найбільш витратною частиною сімейного бюджету. Саме 

в цьому секторі економіки відсутній баланс між метою бізнесу (продаж лікар-

ських засобів спрямований на максимізацію прибутку) та потребами населення, 

задоволення яких залежить, в першу чергу від їх можливостей та відсутньою 

прозорою системою соціального захисту населення. У свою чергу, політика 

держави сьогодення також  не враховує значущість того, що здорова нація – 

стимулятор високої продуктивності праці і соціально-економічного розвитку 

країни в цілому.  

Метою дослідження є вивчення особливостей систем ціноутворення на 

лікарські засоби, та виокремлення основних факторів, які необхідно враховува-

ти при формуванні ціни як з боку держави так і з боку приватного сектору. 

Ціноутворення на лікарські засоби  - державно-приватна політика, яка по-

винна будуватися з урахуванням неминучих факторів впливу, таких як, потре-
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ба, що визначається третьою особою (лікарем) без урахування  ціни, монополі-

зація сектору, бажання споживача отримати максимальний ефект за будь-яку 

ціну, нееластичність попиту на ЛЗ, наукові розробки тощо. 

Враховуючи вищезазначені фактори необхідно зосередити увагу на існу-

ванні декількох моделей ціноутворення на основі взаємозалежності двох проце-

сів: реалізації та фінансування (таблиця1) 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз моделей ціноутворення ЛЗ 

Модель Сутність Країни, які вико-

ристовують дану 

модель 

Недолік Перевага 

Державна Виробництво, 

закупівля, реалі-

зація відбуваєть-

ся централізова-

но 

Африки, Азії, Іс-

панія, Бельгія, 

Словенія, Словач-

чина 

Обмеженість 

бюджету, 

непрозорість 

Повний контроль 

Державно-

приватна 

Регулювання з 

боку держави, 

Вільна форма 

ціноутворення 

Китай, США, 

Японія, Індія, Ве-

ликобританія, 

Швеція, Франція 

Зростання рів-

ня монополіза-

ції 

Підвищення якіс-

ної характерис-

тики 

Джерело складено автором за джерелами [1, 2] 

У більшості країнах світу на теперішній час існує державно-приватний 

метод формування цінової політики на ЛЗ, в основу якого переважно закладено 

принцип реєстрацію цін, а також референтне ціноутворення. Представниками 

зазначених методів є такі країни як Швеція, Франція, Японія, Іспанія, Бельгія, 

Індія та Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Данія. 

Стосовно України, слід зазначити, що держава використовує методику 

референтного ціноутворення на ЛЗ на основі розрахунку оптово-реалізаційної  

(оптово-відпускної) ціни та граничних цін [3]. 

Референтне ціноутворення є доцільним при умові відсутності належного 

соціального медичного страхування, наявності формальної (бездієвої, на «папі-

рцях») компенсаційної системи щодо вартості фармдопомоги за пільговими та 

рецептурними програмами, низького матеріального стану населення, недоско-

налого нормативно-правового полю щодо здійснення усіх аспектів фармацев-

тичної діяльності – від виробництва до споживача. 
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Перевагою даного підходу є підтримання політики невисоких цін з боку 

виробників ЛЗ високої ціни, підвищення ціни з боку виробників ЛЗ низького 

цінового рівня (ефект граничної ціни). Слабкою стороною є обмеженість вибо-

ру ЛЗ з боку медичного робітника, обмеженість бюджету. 

Однак, запровадження такого підходу повинно будуватися на принципах 

прозорості, доступності, економічного та соціального обґрунтування. 

Таким чином, у світовому просторі не існує єдиного комплексного підхо-

ду до політики ціноутворення на ЛЗ, разом з тим питання набуває глобального 

характеру. Переважна більшість країн спрямовує свої дії на впровадження дер-

жавного регулювання цін, політики фінансової безпеки медицини шляхом вза-

ємодії фармустанов, держави та страхових структур  з метою розробки та реалі-

зації компенсаційних програм. Однак, даний напрямок повинен мати відповідні 

межі, щоб уникнути – повної компенсаційної програми власних витрат. Кожній 

країні при виборі методу ціноутворення необхідно враховувати особливості 

економічного, соціального фактору рівень розвитку фармацевтичної галузі, 

прозорість та дієвість державних контролюючих органів. 
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м. Ірпінь, Україна 

Важливим етапом діяльності комерційних банків є розвиток ресурсної ба-

зи, так як для проведення комерційної та господарської діяльності основною 

вимогою виступає наявність у своєму розпорядженні певної суми грошових 

коштів. Одним з провідних факторів підвищення конкурентоспроможності бан-

ківських установ являється депозитна стратегія, яка визначає стратегічні на-

прями розвитку їх діяльності і здатен забезпечити високий рівень ризику діяль-

ності та конкурентні переваги в умовах фінансової кризи. Вагома роль відво-

диться на питання формування даної стратегії у сфері депозитних послуг, яка 

має на меті забезпечити між вкладником та партнером стійкі і тривалі ділові 

стосунки і перетворити звичайного вкладника на надійного партнера банку. Ці 

питання набувають особливої актуальності, так як умовах відтоку депозитних 

коштів міжбанківська конкуренція набуває загострення. 

Дослідженню розвитку функціонування депозитної системи в Україні при-

діляли увагу чимало як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед них ми 

можемо виокремити наступних: Л.Г. Батракова, Н.І. Версаль,  М.О. Кужелєв, 

Р.В. Лавров, О.В. Моренко, М.В. Олексенко, Л.О. Примостка, Т.С. Смовженко та 

інші. Аналіз наукових публікацій свідчить, що ступінь вивчення даної проблеми 

не можна вважати достатнім і тому вона потребує подальших досліджень.  
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Під депозитною стратегією банку розуміємо сукупність інструментів та 

методів для створення депозитного портфеля банку, а також комплекс прийомів 

щодо зміцнення його конкурентних позицій на ринку депозитних послуг для 

покращення необхідних обсягів депозитних ресурсів. Ефективно організована 

депозитна політика може стати визначним фактором надійності банку, переду-

мовою досягнення показників платоспроможності та ліквідності, його фінансо-

вої стабільності.  

Існуючий механізм формування депозитної політики банку, навіть з ура-

хуванням високого професіоналізму менеджерів і застосування сучасних реко-

мендацій щодо ведення фінансових справ в Україні пов'язаний зі значними ри-

зиками. У багатьох наукових працях вітчизняних фахівців не розглядаються у 

комплексі питання розробки такої депозитної політики банку, що ув'язувала б 

економічні, соціальні, політичні цілі в управлінні банківською системою. Кри-

тичний аналіз робіт попередників, що досліджували сутність депозитної полі-

тики, зумовив необхідність систематизації існуючих уявлень щодо 

об‘єктивного  формування стратегії обґрунтованої депозитної політики банку у 

процесі акумуляції банківських ресурсів (рис. 1) [4, с. 172-173]. 

Депозитна політика зокрема та банківська політика в цілому комерційно-

го банку на нинішньому етапі залежить від двох груп факторів. До першої гру-

пи можна віднести зовнішні фактори, а саме: стан ринку, на якому функціонує 

банк, ризики, рівень інфляції, рівень конкуренції, попит на банківські операції 

та послуги та інше. До другої групи можна віднести внутрішні фактори, такі як: 

стратегічні та оперативні пріоритети банку з розвитку власної діяльності, при-

бутковість, ліквідність, збільшення клієнтури, освоєння нових сегментів ринку, 

впровадження нових видів депозитних операцій та додаткових послуг, 

пов‘язаних з ними.  



101 
 

 

Рис. 1. Стратегія вдосконалення залучення банками депозитних ре-

сурсів 

На основі результатів проведеного аналізу депозитної політики, керівни-

цтво банку може обрати одну із стратегій поведінки на кожному з виділених 

ринкових сегментів: [3, с. 170] 

 консервативна стратегія – надання існуючих послуг існуючим 

клієнтам;  
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 дезінвестиційна стратегія – скорочення або припинення надання даної 

послуги на даному сегменті ринку;  

 стратегія проникнення – робота в освоєному сегменті ринку щодо про-

сування існуючих банківських продуктів новим споживачам;  

 стратегія розвитку – передбачає продаж раніше розроблених послуг на 

новому сегменті ринку;  

 інноваційна стратегія – пропозиція якісно нових або модифікованих 

послуг на існуючих сегментах ринку;  

 стратегія диверсифікації – пропозиція нових послуг на нових ринках. 

В незалежній Україні не так вже й багато випадків, коли вкладники втра-

тили свої гроші. Але пересічному жителю країни дуже складно визначитися 

якому з банків довіритися. По телебаченню таких питань піднімають дуже ма-

ло, тому українці практично не обізнані в проблемах окремих банків. При ви-

борі фінансової установи експерти рекомендують звернути увагу на наступні 

аспекти: 

 Довірити свої гроші менш ризиковано іноземному банку. Але і тут є 

свої нюанси. Вони рідко працюють з фізичними особами. Якщо це і відбуваєть-

ся, то мінімальний внесок – досить велика сума для простого громадянина. Або 

процентна ставка настільки низька, що оформляти такий депозит практично не 

має вигоди. 

 Маленькі банки «лопають» частіше, ніж великі. 

 Ризикованіше довіряти свої гроші збитковому банку, ніж прибутково-

му. Хоча і тут бувають непередбачувані моменти і виключення. 

 В Україні краще вибирати ті банки, за якими стоять політики. 

 Короткі депозити менш ризиковані, ніж тривалі. 

Доцільно буде розглянути банки-лідери за зростанням депозитів фізичних 

осіб Рейтинг банків в Україні не завжди впливає на вибір вкладника. Багато 

громадян обирають для вкладу той банк, у якого депозитні ставки є вищими. 
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Рис.2. Банки-лідери за зростанням депозитів фізичних осіб за 2017-

2018 рр. 

Аналізуючи внутрішні фактори конкурентоспроможності банку, окремої 

уваги потребує конкурентоспроможність банківського продукту. Банківський 

продукт – це банківська послуга, яка задовольняє існуючі стандартні потреби 

клієнта банку і реалізується на ринку з метою отримання доходу. Фактори кон-

курентоспроможності банківського продукту пов‘язані з методами конкуренції, 

які прийнято поділяти на цінові та нецінові. 

Цінова конкуренція, передбачає пропозицію продуктів за зниженими ці-

нами або з нижчою вартістю обслуговування чи споживання. Рівень нижньої 

межі зміни ціни, визначається обсягом затрат банку на здійснення пропозиції 

тих чи інших видів послуг. Рівень верхньої межі ціни, визначається наявністю 

достатнього попиту на банківські послуги. Нецінові фактори конкурентоспро-

можності банківського продукту пов‘язані з використанням різноманітних при-

йомів заохочення клієнтів, які прямо не пов‘язані зі зміною ціни (реклама, по-

ліпшення рівня обслуговування, розширення асортименту, тощо). На думку 
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вчених, конкурентоспроможність продукту на 70–80% залежить від якості. 

Якість визначають як відповідність поставленим вимогам та очікуванням, а та-

кож як відсутність у певного предмета недоліків та вад. Слід приділити увагу 

саме неціновим факторам конкурентоспроможності, оскільки маніпуляції з ці-

нами мають ряд обмежень до застосування. Розглядаючи банківську систему, 

як фактор зовнішнього впливу, виділяють наступні фактори впливу: масштаб 

банківської системи, інтенсивність конкуренції, ефективність банківського ре-

гулювання та нагляду, тощо. Необхідність регулювання з боку Національного 

банку України, визначається особливістю банків у забезпеченні ефективності 

національної економіки. Банки як фінансові посередники, відіграють важливу 

роль в функціонуванні платіжної системи.  

Таким чином, фактори конкурентоспроможності банку слід розглядати як 

фактори внутрішнього та зовнішнього впливу. Внутрішні фактори формуються 

в банку, їх інтенсивність та характер прояву залежать від ефективності управ-

ління ними. Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх факторів не зале-

жить від діяльності банку, оскільки вони є неоднорідними за джерелами похо-

дження і є результатом впливу систем різного рівня. 

Таким чином, в умовах фінансової кризи основними складовими депози-

тної стратегії банку повинні бути стратегія розвитку та диверсифікації, страте-

гія проникнення та інноваційна стратегія. При цьому головне завдання депози-

тної стратегії полягає в поверненні довіри вкладників, що сприятиме збережен-

ню та нарощенню депозитних ресурсів банку. Досягнення цієї мети може бути 

забезпечено шляхом використання нецінових методів управління депозитними 

ресурсами із застосуванням маркетингових інструментів. Слід відмітити, що 

довіра до банківської системи була втрачена за кілька днів, процес же її повер-

нення набагато довший і потребує дій не лише з боку комерційних банків, але і 

з боку уряду та НБУ, які повинні бути спрямовані на формування стабільного 

економічного клімату в країні. Необхідно прикласти багато зусиль, щоб всі 

слова на папері та в рекламі були підтверджені роботою банку. 
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