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УДК 657 Економічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТРАТЕГІЧНОГО 

РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Зоря О.П. 

 к.е.н., доцент, 

доцент кафедри фінансів і кредиту 

Різниченко О.А., 

здобувач кафедри фінансів і кредиту  

Полтавська державна аграрна академія,  

м. Полтава 

Стан та особливості функціонування галузі сільського господарства, що є 

центральною ланкою агарного сектора України, не лише формує основу 

розвитку українського села, а й має значний вплив на продовольчу, екологічну 

та економічну безпеку країни, сприяє розвитку технологічно пов’язаних 

галузей економіки. Станом на кінець 2017 р. частка агропромислового 

комплексу України у загальному обсязі валового внутрішнього продукту 

становить близько 14,0 %. В той же час, саме аграрний сектор є одним із 

основних бюджетоутворюючих секторів національної економіки та займає 

основну частку у загальній структурі експорту країни, забезпечуючи ти самим 

постійне валютне надходження, що є досить важливим в контексті стабілізації 

курсу гривні та поповненні золотовалютних резервів НБУ.  

Враховуючи вище зазначене, в умовах інтеграційних процесів, саме 

агропромисловий комплекс є одним із найбільш перспективних напрямків 

структурної перебудови національної економіки. Формування ефективної 

стратегії розвитку агарного сектору України потребує ідентифікації наявних 

проблем та пошуку дієвих шляхів їх вирішення. 

В контексті прийняття стратегічно важливих рішень, що стосуються 

розвитку аграрного сектору України, важливе значення мають саме можливості 

даної галузі. Так, до потенційних можливостей галузі сільського господарства 

на нашу думку слід віднести наступне: 

1. Збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства за 
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рахунок впровадження високоврожайних сортів рослин, продуктивних порід 

тварин та перспективних агротехнологій. 

2. Вирощування нішових сільськогосподарських культур. При цьому, 

мова йде як про овочі, так і про ягоди та фрукти. До нішових культур, 

продиктованих зростанням попиту всередині країни, слід віднести наступні: 

батат, спаржа, гарбуз, порічка та чорна смородина, вишня, груші, солодкий 

перець, пекінська капуста, цвітна капуста та броколі. Виробництво даної 

продукції є досить перспективним для аграріїв не лише з позиції наявності не 

задоволеного попиту на внутрішньому ринку, а й зумовлене низькою 

собівартістю та високою рентабельністю їх виробництва. 

3. Ведення органічного землеробства. Правове регулювання розвитку 

виробництва органічної продукції в Україні здійснюється на основі Закону 

України «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини» [1]. Даним законом визначено основні напрямки державної політики 

у сфері виробництва та обігу органічної продукції, правові та економічні основи 

її виробництва, визначено порядок оцінки придатності земель для виробництва 

органічної продукції та сировини, а також підтвердження відповідності 

продукції стандартам органічної, сформовано основні вимогти до зберігання, 

перевезення та реалізації органічної продукції та сировини, особливості 

перехідного періоду та паралельного виробництва, встановлено основні вимоги 

до органу з оцінки відповідності, що проводить діяльність з оцінки відповідності 

виробництва органічної продукції (сировини), визначено основні напрямки 

міжнародного співробітництва у сфері виробництва та реалізації органічної 

продукції, а також визначено відповідальність за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу органічної продукції та сировини. 

Однією із найбільш складних системи виробництва органічної продукції 

сільського господарства є сертифікація – процедура, що дозволяє виробнику 

підтвердити відповідність методів, що запроваджуються на господарстві, 

вимогам органічних стандартів та дозволяє отримати доступ на ринок 

органічної продукції за преміальною ціною [2]. 
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4. Нарощення експорту продукції сільського господарства. Під 

експортним потенціалом аграрного сектора економіки слід розуміти реальну 

здатність економічного суб’єкта виробляти продукцію сільського господарства 

чи надавати послуги, що є конкурентоспроможними на ринку, за рахунок 

ефективного використання власних та залучених ресурсів та в результаті 

реалізуватися на потенційних зовнішньоекономічних ринках, не завдаючи 

шкоди вітчизняному ринку. Враховуючи зазначене, експортний потенціал 

аграрної сфери України ґрунтується на найбільшому показнику в Європі 

стосовно площі орних земель, значній частці світового чорнозему, наявності 

професійної робочої сили, широкій диверсифікації експорту, сприятливому 

кліматі та наявності природно-ресурсного потенціалу. 

За даними митної статистики, в Україні у 2017 р. баланс 

зовнішньоекономічної торгівлі продукцією сільського господарства склав 22,2 

млрд дол. США, що на 14,0 % більше в порівнянні з 2016 р. При цьому, обсяги 

імпорту збільшилися до 4,3 млрд дол. США (або на 10,0%), експорту – до 17,9 

млрд дол. США (або на 15,0 %). Таким чином, експорт аграрної продукції 

більш ніж у 4 рази перевищує імпорт [3]. 

5. Формування стратегії розвитку галузі сільського господарства. 

6. Формування соціально-економічних умов розвитку українського села. 

7. Інтеграція та диверсифікація виробництва. Одним із пріоритетних 

завдань підвищення економічних показників виробництва продукції сільського 

господарства є створення інтеграційних формувань (підприємств закритого 

циклу виробництва) та відповідно диверсифікація виробництва. 

Основною перевагою інтеграції виробництва продукції  сільського 

господарства поліпшення менеджменту на підприємствах, зменшення ризику 

виробництва, своєчасне гарантоване забезпечення сировиною, посилення 

позицій на ринку збуту, покращення використання виробничого потенціалу, 

можливість впровадження сучасних технологій. Замкнутий технологічний цикл 

дозволяє реалізувати без посередників значний обсяг продукції, отримувати 

додаткові доходи, забезпечувати рентабельність виробництва. 
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8. Державна підтримка галузі сільського господарства. Порядок 

державної підтримки агарного сектору визначається щорічно в законах України 

«Про Державний бюджет України» та низкою інших підзаконних нормативних 

актів. Дослідження сучасного стану державної підтримки аграрних 

товаровиробників слугує основою для розробки заходів з її удосконалення, 

перетворення аграрної політики на дієвий чинник сталого розвитку аграрного 

сектору економіки та гарантування продовольчої безпеки держави. 

Таким чином, на сьогоднішній день досить важливе значення має 

державна підтримка малих і середніх фермерських господарств, що повинна 

забезпечити створення прозорої системи розподілу державних коштів, 

прийняття законопроекту про передачу фермерських земель постійного 

користування у власність фермерам, що в результаті сприятиме подальшому 

розвитку сільського господарства в Україні. В свою чергу, досить актуальним є 

питання виведення фермерських господарств в окрему групу оподаткування, 

адже на сьогодні як малі так і великі форми господарювання знаходяться на 

четвертій пільговій групі оподаткування. 

Література: 

1. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та 

сировини : Закон України від 03.09.2013 р. № 425-VII/ URL:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18. 

2. Найда І. С., Запша Г. М. Органічне землеробство як пріоритетний 

напрямок соціоекономічного розвитку сільського господарства в Україні. 

БІЗНЕСІНФОРМ. 2015. № 1. С. 200–204. 

3. Державна фіскальна служба України. Офіційний портал. URL: 

http://sfs.gov.ua/ms/. 
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УДК 331 Економічні науки 

 

ВПЛИВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 

Кашель Я.С.,  

студентка факультету економіки та управління 

КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»  

м. Кривий Ріг, Україна 

В умовах постійних соціальних змін, посилення процесів глобалізації та 

європеїзації явище трудової міграції набуло величезних масштабів, та з різним 

рівнем інтенсивності позначилося на розвитку усіх сучасних суспільств, 

соціальних спільнот і груп. Трудова міграція як складний соціокультурний 

процес впливає на всі сторони суспільного життя, оскільки у більшості 

випадків український соціум виконує роль донора робочої сили для сусідніх 

держав та держав з найпривабливішими соціально-економічними умовами для 

роботи і життя. Щорічно кілька мільйонів людей виїжджають за кордон з 

метою заробітку, тим самим Україна втрачає значний інтелектуальний 

потенціал. Висококваліфіковані спеціалісти, на підготовку яких витрачалося 

чимало бюджетних коштів, згодні займатися за кордоном малокваліфікованою і 

непрестижною працею, тому що їхні заробітки у інших державах значно 

перевищують прибутки у рідній країні. 

Про причини виникнення нової хвилі української еміграції, та про соці-

ально-економічні наслідки стабілізації написано чимало праць вітчизняними 

вченими, серед яких особливу увагу заслуговують дослідження А. Круглашова, 

Е. Лiбанової, П. Мазурка, Т. Петрової, Т. Лупула, О. Малиновської, В. Макара, 

І. Маркова, О. Сича, В. Трощинського, К. Чернової, А. Шевченка, З. Смутчака. 

Поза їх увагою залишився аналіз та систематизація даних про трудову міграцію 

в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток країни. Це і є метою 

публікації. 

Трудова міграція в Україні - це складний процес переміщення громадян 

країни, який пов`язаний з перетинанням державного кордону, з метою 
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здійснення оплачуваної діяльності в державі перебування та реалізації їх 

соцільно-економічних, політичних прав, направлених на самоствердження. 

Необхідним чинником в оцінці наслідків трудової міграції є наявність 

достовірної інформації щодо реальних масштабів трудової міграції в Україну та 

за її межами. 

Таблиця 1 

Основні показники ринку праці у 2010-2018рр.
* [1] 
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2010 20894,1 63,6 19164,0 71,9 19180,2 58,4 17451,5 65,5 1 713,9 8,2 1712,5 8,9 

2011 20893,0 64,2 19181,7 72,6 19231,1 59,1 17520,8 66,3 1 661,9 8,0 1660,9 8,7 

2012 20851,2 64,5 19317,8 72,9 19261,4 59,6 17728,6 66,9 1 589,8 7,6 1589,2 8,2 

2013 20824,6 64,9 19399,7 72,9 19314,2 60,2 17889,4 67,3 1 510,4 7,3 1510,3 7,8 

2014 19920,9 62,4 19035,2 71,4 18073,3 56,6 17188,1 64,5 1 847,6 9,3 1847,1 9,7 

2015 18097,9 62,4 17396,0 71,5 16443,2 56,7 15742,0 64,7 1 654,7 9,1 1654,0 9,5 

2016 17955,1 62,2 17303,6 71,1 16276,9 56,3 15626,1 64,2 1 678,2 9,3 1677,5 9,7 

2017 17854,4 62,0 17193,2 71,5 16156,4 56,1 15495,9 64,5 1 698,0 9,5 1697,3 9,9 

2018 17939,5 62,6 17296,2 72,7 16360,9 57,1 15718,6 66,1 1 578,6 8,8 1577,6 9,1 

*
 
Дані за 2010-2014 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополя, з 2015 року – також без тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

 

З табл. 1 видно, що упродовж останніх шести років економічно активне 

населення у віці 15-70 років з 2013 до 2017 року скоротилося на 14,26%. Серед 

працівників працездатного віку спостерігається наступна ситуація: кількість 

даного населення коливалась в межах 19 мільйонів осіб, лише за останні три 

роки їх кількість скоротилась до 17 мільйонів осіб, що на 9,68% менше, ніж у 

2014 році. У 2010–2013 роках кількість зайнятого населення у віці від 15 до 70 

років була на позначці 19 мільйонів осіб, а до 2017 року знизилась до 16 
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мільйонів осіб. У працездатному віці у 2010-2014 роках кількість працездатного 

населення була в межах 17 мільйонів осіб і до 2017 скоротилась на 9,85% та 

становила 17 мільйонів осіб. Відповідно до кількості населення країни 

працездатного населення у 2017 році 64,5%. За даними Державної служби 

статистики (Держстату) України та Пенсійного фонду України, чисельність 

зайнятого населення у віці 15– 70 років у І півріччі 2017 р. становила 16,1 млн. 

осіб (у І півріччі 2016 р. – 16,2 млн. осіб). Рівень зайнятості становив 56,0% (у І 

півріччі 2016 р. – 56,2%). Зокрема, у міських поселеннях цей показник становив 

56,9%, а у сільській місцевості – 54,0%. Рівень зайнятості серед чоловіків був 

вище ніж серед жінок, відповідно 61,1% та 51,4%. Найвищий рівень зайнятості 

спостерігався у м. Києві (61,6%), Харківській (60,5%), Київській (58,3%) та 

Дніпропетровській (57,9%) областях, а найнижчий – у Волинській (48,8%), 

Донецькій (49,5%) та Тернопільській (50,8%) областях [2]. При цьому аналіз 

даних Держстату України свідчить, що останнім часом ситуація на вітчизняному 

ринку праці протягом І півріччя 2017 р. змінювалась несуттєво. Так, за 

результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності кількість зайнятого населення віком 15-70 років у ІІ 

кварталі 2017 р. становила 16,4 млн. осіб, а кількість безробітних – 1,6 млн. осіб. 

Рівень зайнятості населення віком 15-70 років становив 56,8%, що на 0,1 в.п. 

менше, ніж у ІІ кварталі 2016 р., водночас серед населення працездатного віку 

цей показник збільшився на 0,4 в.п. і становив 65,1%. Рівень безробіття серед 

економічно активного населення віком 15-70 років збільшився з 9,0% у IІ 

кварталі 2016 р. до 9,1% у IІ кварталі 2017 р. Зазначені зміни, найімовірніше, 

значною мірою обумовлені сезонними коливаннями на ринку праці. Адже саме у 

ІІ кварталі (квітень-червень) щорічно зростає рівень ділової активності у 

сільському господарстві, торгівлі, будівництві тощо.  

Трудова міграція в Україні призводить як до позитивних, так і негативних 

наслідків, які мають економічну, соціальну та культурну спрямованість. 

Перекази заробітчан покращують умови життя родин емігрантів, що, своєю 

чергою, підвищує платоспроможний попит. Негативним залишається той факт, 
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що більшість надісланих коштів витрачається на споживання і лише в 

поодиноких випадках може інвестуватися в розвиток бізнесу. Таким чином, 

рівень заробітної плати – це чи не найважливіший фактор, який сприятиме 

еміграції українців. Оскільки оплата праці навіть не висококваліфікованих робіт 

у країнах Євросоюзу є в рази вищою порівняно не тільки з Україною, а й з 

країнами СНД, можна припустити, що після спрощення візового режиму 

кількість емігрантів збільшиться. В умовах посилення конкуренції за людські 

ресурси одним із напрямів еміграційної політики багатьох країн стає заохочення 

повернення на батьківщину співвітчизників [3]. Залучення іноземної робочої 

сили призводить до зростання конкуренції на внутрішньому ринку праці, що 

певною мірою стимулює зростання продуктивності праці та ефективності 

виробництва в країні. Еміграційні процеси мають великі негативні наслідки 

внаслідок відпливу висококваліфікованої робочої сили. Важливість і значення 

«людського капіталу» підвищується практично в усіх країнах, які стали на шлях 

економічного реформування, особливо там, де економіка не дає можливості 

забезпечити відповідне працевлаштування фахівців, підготовлених у сфері вищої 

освіти, та наукових кадрів. 

Необхідно також зазначити, що працівники-іноземці, як правило, зазнають 

у країні – імпортері робочої сили різних форм дискримінації – від умов 

прийняття на роботу, оплати праці і до сфери медичного обслуговування, 

страхування. Варто зазначити, що за роки незалежності України дуже 

активізувалися процеси трудової міграції, зокрема міждержавної. У середньому 

на строк від одного місяця до одного року за кордон виїжджають на заробітки 

близько 5 млн. осіб. Останнім часом виїзд відбувається не тільки з міст, а також 

із сільської місцевості, особливо прикордонних областей. Як правило, покидають 

свою домівку особи в найбільш працездатному віці – 35-40 років, більш як 

половина з них (60-65%) – чоловіки. По суті, йде масштабний експорт праці. 

Вітчизняна наука ще не звернула належної уваги на це явище з усіма його 

позитивними і негативними особливостями і не виробила якихось 

конструктивних рекомендацій. А потреба в них величезна [4]. На заробітки до 
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країн СНД виїжджають переважно представники робітничих професій: шахтарі, 

будівельники, водії, трудівники сільського господарства; до країн далекого 

зарубіжжя – висококваліфіковані фахівці (науковці, програмісти, перекладачі), 

моряки, молодь, яка має вищу освіту і розраховує на роботу у сфері послуг. 

Найбільше трудових емігрантів з України працює в Греції, Чехії, Словаччині, на 

Кіпрі, у Німеччині, Швейцарії [4].  

Слід зауважити, що неврегульованість практичних питань міждержавної 

трудової еміграції спричинює соціальну незахищеність українських громадян, 

які працюють за кордоном, вони зазнають дискримінації з боку іноземних 

роботодавців щодо платні, умов, охорони праці тощо. Із загальної кількості 

емігрантів менш як 1% (28 тис. осіб) працюють легально, проте і вони дуже 

слабо захищені. Із 310 укладених міждержавних угод про регулювання трудової 

еміграції фактично виконуються лише угоди з Чехією та Словаччиною [5]. У 

зв’язку із запровадженням у низці сусідніх держав візового режиму 

оформлення в’їзних документів може стати для громадян України нереальним, 

а стихійне повернення нелегалів на батьківщину збільшить напруженість на 

регіональних ринках праці, особливо в прикордонних районах Львівської, 

Волинської, Чернівецької, Закарпатської, Луганської, Харківської областей. 

У 2017 році відповідними суб’єктами було працевлаштовано за кордоном 

83,8 тис. українських громадян України (у 2016 − 79,2 тис.; у 2015  – 76,9 тис.). 

Найбільшими потоки трудових міграцій були на Кіпр (17,8 тис. осіб), 

Польщу (12,4 тис. осіб), Німеччину (9,2 тис. осіб), Велику Британію (8,1 тис. 

осіб), Грецію (6,3 тис. осіб), Панаму (2,8 тис. осіб), США (2,6 тис. осіб), 

Нідерланди (2,6 тис. осіб). Серед працевлаштованих за кордоном громадян у 

2017 році, третина раніше працювали на транспорті, 10% -  у переробній 

промисловості та 10% -  на будівництві. 

Відповідно до модульного вибіркового обстеження Держстату кількість 

трудових мігрантів у віці 15 –70 років становила 1,3 млн осіб (4,5% населення 

відповідного віку), що на 10,3% більше, ніж за минулий період обстеження (у 

2010 – 2012 роках). 
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Важливість і значення «людського капіталу» підвищується практично в 

усіх країнах, які стали на шлях економічного реформування, особливо там, де 

економіка не дає можливості забезпечити відповідне працевлаштування фахів-

ців, підготовлених у сфері вищої освіти, та наукових кадрів. Незважаючи на 

низку переваг, головною проблемою залишається те, що нелегальний статус 

українців за кордоном знижує ціну їхньої праці, створює умови для численних 

зловживань, формує у свідомості роботодавців країн прибуття уявлення про 

Україну як недемократичну, неправову державу. Водночас нелегальна трудова 

еміграція не приносить доходів державі, не поповнює соціальні фонди, усклад-

нює взаєморозрахунки між державами з цього приводу. Оскільки більшість 

громадян виїздить на роботу за кордон не на підставі відповідної візи, а за 

допомогою туристичних, гостьових віз, ваучерів чи запрошень, розбіжність між 

статистичними й оціночними даними переконливо засвідчує необхідність поси-

лення уваги держави до цієї проблеми. Саме відсутністю такої уваги і користу-

ються роботодавці за кордоном, запрошуючи висококласних спеціалістів.  

Згідно з інформацією від Держстату за 2015-2018 роки, кількість 

трудових мігрантів досягла кількості 1,303 млн. чоловік. Частка трудових 

мігрантів в загальній чисельності населення - 4,5%. У порівнянні з 2010-2012 

роками цей показник збільшився на майже на 10%. 

Основні країни по «імпорту» нашої робочої сили є Польща (38,9%), 

Російська Федерація (26,3%), Італія (11,3%), Чеська Республіка (9,4%). 

Слід зазначити, що дані Держстату засновано на основі вибіркового 

обстеження населення (домогосподарств) з питань трудової міграції, тому 

вони можуть відрізнятися від реального стану справ. 

Наростання масштабів трудової міграції матиме наступні наслідки: 

Для України: 

- позитивні наслідки: збільшення грошових переказів від трудових 

мігрантів; скорочення безробіття на внутрішньому ринку; частина робочої сили 

повертається з новими знаннями та досвідом. 

- негативні наслідки: галузеві асиметрії ринку праці, зміна балансу 
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висококваліфікованих і низькокваліфікованих кадрів; «подорожчання» 

внутрішнього ринку праці; імпорт трудових ресурсів з-за кордону; додаткові 

витрати держави на підготовку нових фахівців; відбувається «старіння» нації; 

зниження темпів виробництва в країні. 

Для приймаючих країн: 

- позитивні наслідки: притік мігрантів заповнює незатребувані робочі 

місця; мігранти не потребують навчання;  «імпортована» робоча сила пришвид-

шує розвиток економіки; іноземні працівники знижують середньоринкову 

вартість оплати праці; мігранти стимулюють споживчий попит. 

- негативні наслідки: посилюється конкуренція з місцевим населенням; 

збільшується вірогідність зростання безробіття; можуть виникати конфлікти, 

крос-культурні непорозуміння; наростає ризик нелегальної міграції; місцева 

робоча сила починає шукати роботу в іншій країні, виникають асиметрії ринку. 

Згідно Держстату, частка трудових мігрантів, які повернулися в Україну 

складає 43,2%, частка короткострокових трудових мігрантів - 48,5%, 

працівників-емігрантів - 8,3%. 

Для держави пріоритетними цілями міграційної політики мають бути: 

- боротьба з нелегальною міграцією; 

- забезпечення соціального захисту національних працівників за 

кордоном; 

- забезпечення зворотності зовнішньої трудової міграції; 

- запобігання відтоку висококваліфікованих кадрів за кордон. 

Співпраця Міжнародної організації праці (МОП) з Україною за роки її 

незалежності стала системною та динамічною і спрямована на: 

- ратифікацію та практичне впровадження конвенцій МОП та сприяння 

гармонізації національного законодавства з міжнародними трудовими нормами 

МОП та європейськими стандартами. Україною ратифіковано більше 60 

конвенцій (за роки незалежності – 20), в тому числі 8 фундаментальних; 

- реформування трудового законодавства і підтримка реформ у сфері 

соціального страхування та соціального забезпечення; 



16 
 

- розроблення та реалізація програм забезпечення зайнятості, в тому 

числі молоді, людей з інвалідністю, осіб, постраждалих від торгівлі людьми; 

- реформування статистики праці; 

- сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації праці 

та її складових, в тому числі таких інституцій: державна інспекція праці, органи 

державного нагляду у сфері охорони праці, служба посередництва і 

примирення. 

      Отже, до позитивних наслідків міграції в Україні можна віднести: 

1. Модернізаційний аспект. Виїжджаючи за кордон, талановиті люди, 

зазвичай, не розривають зв’язки зі своїми родичами, вітчизняними 

професійними колегами, друзями. Тому, при можливості, передають 

набутий досвід зі створення подібних фірм за участю родичів чи друзів в 

Україні, створюють дочірні філіали чи спільні підприємства, сприяють 

кооперації закордонних установ з українськими. 

2. Промоційний та місійно-культурний аспект. Перебуваючи за кордоном, 

висококваліфіковані кадри створюють позитивний імідж Україні, 

допомагають у просуванні українських товарів на іноземні ринки, 

підвищують упізнаваність країни та українських торгових марок тощо.  

3. Мотиваційний аспект. Маючи намір легально емігрувати та 

працевлаштуватись в престижні установи, українці прагнуть підвищити 

свою кваліфікацію, набути досвіду. Працедавці, тим часом, щоб втримати 

спеціалістів, змушені покращувати умови праці. 

Негативи міграції виливаються у наступні виклики для України: 

1. Демографічний аспект. Зменшення кількості населення, особливо 

працездатного. Більшість емігрантів є працездатним населенням у 

репродуктивному віці, відповідно, окрім того, що виїжджають 

працездатні громадяни, країна-донор втрачає також і частку майбутнього 

населення – дітей емігрантів.  

2. Соціально-трудовий аспект. Надмірна трудова еміграція призводить до 

погіршення співвідношення між працездатним та непрацездатним 
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населенням, що в свою чергу спричинює недоотримання відрахувань у 

державні фонди соціального страхування.  

3. Моральний аспект. Емігранти поза межами своєї держави, зазвичай, не 

мають достатнього правового захисту, часто працюють у важких умовах, 

зазнаючи тиску з боку роботодавців, не отримують кваліфіковану 

медичну допомогу через брак коштів та, деколи, перебувають в іншій 

державі напівлегально. Унаслідок трудової міграції в Україні 

розпадаються сім’ї, залишаються без догляду діти та люди похилого віку.  

4. Юридично-правовий аспект. Імміграція із менш розвинених держав. 

Велику частку іммігрантів в Україну становлять громадяни із країн 

ризикової міграції (Туреччина, Китай, Ліван, Іран). Відсутність чіткої 

стратегії щодо міграції населення може призвести до збільшення частки 

нелегальних мігрантів.  

5. Інноваційно- та інтелектуально-безпековий аспект. «Відплив мізків». 

Ця проблема є, мабуть, найбільш гострою для України, оскільки молоді, 

освічені, впевнені в своїх силах люди не отримують на батьківщині 

належних мотивацій для розбудови власного суспільства. Відсутність 

перспектив належного матеріального забезпечення своєї сім’ї змушує їх 

емігрувати в пошуках покращання свого матеріального становища. 

6. Соціально-безпековий аспект. Нелегальна, зокрема транзитна, міграція 

є суттєвою проблемою для України. Загроза полягає у тому, що 

нелегальні мігранти часто можуть перевозити зброю, наркотичні та 

вибухонебезпечні речовини. Наявність чіткої державної політики щодо 

регулювання міграційних процесів – це вимога суспільного розвитку, 

котра рівнозначна безпеці громадян. 

Визначальними чинниками, на нашу думку, які впливатимуть на вибір 

тактики і засобів впливу на міграційну ситуацію в Україні, їх результативність, 

є, з одного боку, необхідність концентрації зусиль щодо ліквідації наслідків 

економічної та політичної кризи, зниження рівня безробіття, забезпечення 

мінімальних соціальних стандартів, з іншого – обмеженість фінансових та 
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економічних ресурсів. При цьому для держави пріоритетними цілями 

міграційної політики мають бути: боротьба з нелегальною міграцією; 

забезпечення соціального захисту національних працівників за кордоном; 

забезпечення зворотності зовнішньої трудової міграції; запобігання відтоку 

висококваліфікованих кадрів за кордон.  

 Таким чином, трудова міграція в Україні, при умовах глобалізації 

економічного розвитку є складним і масштабним явищем, яке викликає 

неоднозначні результати: ліквідуючи дефіцит робочої сили в ряді галузей та 

регіонів, вона загострює конкуренцію на ринку праці, даючи можливість 

отримання доходу, створює додатковий тиск на соціальну сферу приймаючих 

країн. Еміграція, з одного боку, відкриває можливості для взаємозбагачення 

культур, а з іншого – створює проблему збереження національної самобутності 

як іммігрантів, так і місцевого населення. Для країн-експортерів робочої сили, 

до яких відноситься і Україна, трудова міграція сприяє частковому вирішенню 

проблеми безробіття і, в той же час, повертається втратою якісно кращої 

робочої сили. Отже, вплив трудової міграції на соціально-економічний 

розвиток країн неоднозначний і в кожному окремому випадку потребує 

ретельного дослідження. Трудова міграція в Україні є об’єктивним і 

невід’ємним чинником ринку праці, якщо розглядати цей процес у динаміці, то 

він має тенденцію до зростання. Саме тому необхідно для більш ефективного 

використання трудових ресурсів слід запровадити систему моніторингу 

міграційних потоків населення і удосконалити українське законодавство, так як 

зупинити трудову міграцію неможливо, то варто використовувати її позитивні 

наслідки та намагатися зменшити негативні. 
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м. Запоріжжя, Україна 

Актуальність цієї теми обумовлюється постійним пошуком методів 

збільшення економічної вигоди від робити, більш ощадливе використання часу 

на виконання робочих операції, зниження відсотку браку. Це стає можливим 

завдяки застосуванню  методу 5S. 

5S – це метод організації робочого простору з метою створення 

оптимальних умов для виконання робочих операцій, економії зусиль та часу, 

підтримання чистоти та порядку. 

Назва є скороченням від п’яти японських слів: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

та Shitsuke.   

1) Seiri – сортування, видалення зайвого – чітке розділення речей на 

потрібні та непотрібні. Останні прибираються, а також сюди відносяться 

браковані речі та ті, що не використовуються. 

2) Seiton – дотримання порядку – знаходження місця для кожного предіету, 
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організації їх зберігання. Ергономічність робочого місця дозволяє економити час 

на пошук інструментів, виконувати завдання швидше та у безпечних умовах.    

3) Seiso – утримання у чистоті, систематичне прибирання – дотримання 

порядку та охайності в робочій зоні. Регулярне прибирання допомагає 

запобігти збоям у роботі та швидше знаходити проблему.   

4) Seiketsu – стандартизація – встановлення правил по утриманню в 

чистоті та порядку робочої зони. Розробити  контрольний лист, правила по 

обслуговуванню обладнання та техніку безпеки, що буде всім зрозумілим та 

простим у виконанні, здійснювати перевірку. Найефективніші рішення 

закріпити письмово для наочності та легкості запам’ятовування.  

5) Shitsuke – удосконалення – підтримання досягнутих результатів, 

прагнення до їх покращення. Виконувати роботу у відповідності до встановлених 

стандартів. Вести запис пропозицій по покращенню, впроваджувати їх [1]. 

Дотримання системи 5S дозволяє: 

- підтримувати порядок та акуратність; 

- створити комфортний клімат у колективі; 

-  стимулювати бажання працювати; 

- організувати робочий простір; 

- підвищити продуктивність праці; 

- оптимізувати час на виконання робочих задач;  

- підвищити керованість процесів; 

- збільшити рівень якості продукції, зменшення кількості дефектів; 

- забезпечити безпечність праці, знизити кількість нещасних випадків. 

Отже, 5S - це не просто система для організації робочого місця. Це 

культура для підвищення продуктивності, поліпшення безпеки і зниження 

витрат. При повному впровадженні, практика 5S приносить суттєві переваги, 

що впливають на успішність організації в цілому. 5S – своєрідна філософія 

управління, без якої неможливе ефективне виробництво. Щоб 5S привів до 

успішних результатів, її принципи повинен зрозуміти і постійно практикувати 

кожен співробітник. 
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У сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств одним із 

найбільш ефективних інструментів впливу на результат господарської 

діяльності є управління маркетингом. Зважаючи на значну конкуренцію 

виникає потреба у постійному вдосконаленні діяльності підприємства, загалом, 

і його маркетингової складової, зокрема.  Загострення умов конкурентної 

боротьби обумовлює необхідність пошуку нових підходів до забезпечення 

власного рівня конкурентоспроможності шляхом застосування маркетингових 

досліджень – як процесу націленого на збір та опрацювання інформації, яка є 

необхідною в момент прийняття управлінських рішень [1].   

Неефективна система управління маркетинговою діяльністю, на жаль, 

часто є причиною недостатньої прибутковості підприємства через що 

проведення досліджень щодо вдосконалення управління маркетингової 

діяльності підприємств та вироблення на цій основі необхідних методичних 

рекомендацій є досить актуальними та вимагають реалізації у практичній 
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діяльності функцій управління маркетингом таких як аналіз, планування, 

організація виконання, контроль, а також специфічних функцій  (розробка цілей 

і завдань підприємства, розробка маркетингової стратегії, визначення ринків, 

планування продукції, підготовка планів закупівель, планування й реалізація 

комплексу маркетингових комунікацій та їх структури, формування каналів 

розподілу, формування та реалізація цінової політики, планування фінансового 

забезпечення, формування та реалізація системи керівних впливів, організація 

збирання й обробки маркетингової інформації тощо) [2]. 

Динамічна конкуренція на ринках збуту продукції змушують переглядати 

стратегічні плани діяльності та роль державної влади в їхньому формуванні і, 

як показав аналіз, найважливішим інструментом у досягненні міцного 

становища на регіональному та міжрегіональних ринках посідає маркетинг. У 

зв'язку з цим одним із підзавдань державних органів влади є створення нових 

цільових ринкових структур [3]. 

В умовах ринкових відносин перед підприємствами виникають нові задачі, 

які обумовлені потребою повної взаємодії з виробниками в розрізі вивчення 

потреб споживачів на товари, прогнозування попиту, дослідження конкуренції,  

реклами нових товарів, пошуку більш сучасних методів продажу товарів та 

обслуговування покупців із використанням, до прикладу, методу опитування 

респондентів з метою вивчення попиту, рекламних заходів, продажу товарів та 

обслуговуванню покупців. Так, в магазинах ТОВ «Еко» у процесі проведення 

опитування респондентів було визначено не лише переваги але й недоліки, які 

пов'язані з тим, що недостатньо задовольняється попит споживачів за окремими 

товарами, немає системності у вивченні попиту та організації рекламних заходів. 

Отже, правління маркетинговою діяльністю – це поєднання різних інструме-

нтів та комплексів стратегічних заходів, направлених на максимізації прибутку та 

підвищення конкурентоздатності підприємства та задоволення потреб споживачів. 

Література: 
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Забезпечення доступності для населення медичного страхування та 

підвищення його ефективності є важливим і соціально значимим компонентом 

страхової діяльності. Щороку чисельність населення України зменшується, 

стан здоров’я осіб працездатного віку погіршується й кількість економічно 

активного населення скорочується. Така тенденція може призвести до значного 

фіскального тиску на вітчизняну систему охорони здоров’я у майбутньому. 

Тому, реформування медичної сфери за допомогою впровадження медичного 

страхування і закріплення його як фундаменту фінансування сфери охорони 

здоров’я – шлях, який зможе вирішити більшість проблем медичної галузі 

держави. 

На сьогоднішній день в Україні використовується бюджетне 

фінансування системи охорони здоров’я. Законодавством України визначено 

наступні джерела фінансування охорони здоров’я: 

 кошти державного та місцевих бюджетів, які спрямовуються на 

безоплатне надання гарантованого рівня медичної допомоги, фінансування 



24 
 

цільових програм, а також фундаментальних наукових досліджень у сфері 

охорони здоров’я; 

 кошти фондів медичного страхування, створення і функціонування 

яких забезпечується державою за рахунок державного бюджету, коштів 

підприємств, установ і організацій, а також внесків застрахованих громадян; 

 кошти благодійних фондів, фондів створених закладами охорони 

здоров’я на основі добровільних внесків підприємств, установ, організацій і 

громадян, крім того, заклади охорони здоров’я за погодженням із головним 

органом можуть встановлювати плату за додаткові (не гарантовані державою) 

медичні послуги [1, с.84]. 

У 2013-2018 роках видатки зведеного бюджету України на охорону 

здоров’я збільшилися на 75,10%, що має більше номінальний характер, який 

пояснюється темпами інфляції, а не реальним зростанням видатків, оскільки у 

відсотковому відношенні до ВВП та загальних видатків зведеного бюджету 

видатки на охорону здоров’я не демонстрували зростаючої тенденції  

Так, значне збільшення видатків державного бюджету на охорону 

здоров’я у 2017 році зумовлено спрямуванням значного обсягу бюджетних 

коштів на централізовані закупівлі ліків і медичних виробів через міжнародні 

організації. Незважаючи на відсутність стрімкої спрямованості до збільшення, у 

2013-2018 роках частка видатків місцевих бюджетів на охорону здоров’я у 

загальних видатках зведеного бюджету на охорону здоров’я в середньому 

становила 80,47 – 82,32% і мала тенденцію до зростання. Така ситуація 

пов’язана із тим, що Бюджетним кодексом України за місцевими бюджетами 

закріплено проведення видатків, що забезпечують населення життєво 

необхідними суспільними благами та послугами, серед яких чільне місце 

посідає охорона здоров’я. Так, протягом 2013-2017 років найбільше зростання 

спостерігалося за видатками на охорону здоров’я, що здійснюються із бюджетів 

об’єднаних територіальних громад, що зумовлено проведенням реформи 

фінансової децентралізації в Україні (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Динаміка видатків на охорону здоров’я в розрізі ланок бюджетної 

системи України у 2013-2017 роках, млрд. грн. 

 

Ланки бюджетної системи 
Роки 

Темп приросту, 

% 

2013 2014 2015 2016 2017 
2017/ 

2013 

2017/ 

2016 

Державний бюджет 12,88 10,58 11,45 12,46 16,73 29,89 34,27 

Республіканський (АРК), обласні, міські (міст 

Києва та Севастополя) бюджети 
23,74 23,53 29,11 29,88 39,41 66,01 31,89 

Бюджети міст республіканського (АРК) та 

обласного підпорядкування 
13,16 11,77 15,76 17,1 23,32 77,20 36,37 

Районні бюджети 11,73 11,25 14,67 15,73 22,07 88,15 40,31 

Селищні бюджети 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 –75,00 0 

Сільські бюджети 0,02 0,01 0 0 0,01 –50,00 100,0 

Бюджети об’єднаних територіальних громад 0 0 0 0,32 0,84 100,0 162,5 

Зведений бюджет 61,57 57,15 71,00 75,50 102,4 66,30 35,62 

Джерело: складено на основі: [2]. 

Видатки загального фонду зведеного бюджету на охорону здоров’я 

збільшилися на 57,09%, тоді як видатки спеціального фонду зведеного бюджету 

на охорону здоров’я зросли на 158,01%. Причому частка видатків спеціального 

фонду у загальних видатках зведеного бюджету на охорону здоров’я в 

середньому становила 13,06% і мала тенденцію до скорочення, хоча саме 

видатки спеціального фонду бюджету мають найбільші резерви до зростання. 

Певна законодавча неврегульованість, а саме відсутність єдиної методики 

розрахунку вартості медичних послуг, обмежує можливості більш широкого 

застосування переліку платних послуг, а тому потенційного збільшення обсягу 

надходжень спеціального фонду. 

Одним з основних інструментів стратегічного управління, який оцінює в 

комплексі внутрішні й зовнішні чинники, що впливають як на розвиток окремої 

страхової компанії, так і на розвиток ринку медичного страхування в цілому, є 

SWOT-аналіз. З метою визначення перспектив побудови ефективної системи 

медичного страхування в Україні ми дослідили вплив внутрішнього та 

зовнішнього середовища на окрему медичну страхову компанію і на розвиток 

ринку медичного страхування в цілому за допомогою SWOT-аналізу (табл. 1.2). 



26 
 

Таблиця 1.2 

Матриця SWOT-аналізу системи медичного страхування в Україні 

Зовнішнє середовище 

Сильні 

сторони 

Можливості Загрози 

введення обов’язкового медичного страхування 

та розвиток добровільного медичного 

страхування, розвиток страхового 

посередництва; 

зростання обсягу страхових операцій, інтеграція 

до світового ринку страхування; 

зацікавленість іноземних інвесторів, 

партнерські відносини з медичними закладами; 

формування бренду і репутації надійного 

страхового партнера, створення системи 

інвестування страхових резервів 

політична, економічна нестабільність, інфляційні 

перешкоди; 

зниження інвестиційної привабливості; 

розвиток інвестиційної діяльності страховиків; 

відсутність динамічного зростаючого попиту на 

страхові послуги; 

поступове витіснення з ринку національних 

страховиків; 

конкуренція з боку іноземних страхових компаній; 

гірша якість надання страхових послуг; 

невідповідність європейським стандартам. 

Слабкі сторони удосконалення нормативно-правової бази 

медичного страхування; 

недостатність фінансових інструментів для 

інвестування; 

низька конкурентоспроможність національних 

страховиків, створення конкурентного ринку; 

збільшення рівня капіталізації вітчизняних 

страхових компаній; 

відсутність єдиної інформаційної бази; 

нерозвинута регіональна мережа. 

високий рівень збитковості медичного страхування; 

зростання страхового шахрайства на вітчизняному 

ринку; 

втрата інтересу з боку інвесторів; 

зниження рівня фінансової безпеки; 

втрата платоспроможного попиту з боку 

страхувальників; 

збільшення частки «псевдострахування»; 

входження ринку в стан рецесії. 

Джерело: складено на основі [3, с.1096] 

Таким чином, потрібна перебудова економіки охорони здоров’я і вона 

повинна починатися з укріплення фінансової основи галузі, із зміни загальної 

схеми фінансування, що передбачає обов’язковий перехід від бюджетної 

системи фінансування до змішаної бюджетно-страхової системи, що 

фінансується при активній участі підприємств, установ, організацій різних 

форм власності з елементами добровільного медичного страхування населення.  
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В процесі своєї діяльності керівництву підприємства доводиться приймати 

ряд рішень, що стосуються питань: який товар або номенклатуру товарів слід 

випускати; на які ринки потрібно виходити з цим товаром і як зміцнювати там 

свої позиції; як вибрати оптимальну структуру виробництва; які матеріали 

необхідно купувати і як їх використовувати; як розподіляти наявні фінансові та 

людські ресурси; яких показників діяльності підприємство повинно досягти. 

Планування – це процес встановлення цілей підприємства та вибору найе-

фективніших способів їх досягнення. Мета планування - ліквідувати негативний 

вплив на підприємство мінливості середовища, в якому воно функціонує [1, с.115]. 

Розглядаючи побудову плану Г.П. Столяров, Р.П. Пєнова вказали основні 

складові, які забезпечать його ефективність: 

1) оцінка зовнішнього середовища підприємства;  

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richna-zvitnist
https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richna-zvitnist
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2) оцінка можливостей підприємства з урахуванням сприятливих і 

несприятливих чинників впливу зовнішнього середовища; 

 3) визначення та формулювання цілей;  

4) визначення поточних оперативних завдань, що відповідають меті;  

5) методи аналізу та контролю за виконанням плану, забезпечуючи 

зворотний зв'язок з наступним циклом планування[3, с.88]. 

На даному етапі функціонування підприємств бренд займає одне  

основних місць у конкурентоспроможності. Добре продумана і впорядкована 

архітектура бренда слугує платформою для ефективного формування стратегії 

розвитку брендів.  Планування заходів щодо бренду включає[2, c.21]: 

- вивчення результатів аналізу конкурентного середовища і визначення 

показника конкурентоспроможності бренда, стадії життєвого циклу 

бренда; 

-  визначення інсайту споживача ; 

- визначення цілей і завдань, які можна вирішити за допомогою бренда; 

-  визначення цільових аудиторій і вибір засобів комунікацій;  

- аналіз процесу здійснення покупки та виявлення споживчих переваг і 

цінностей;  

-  цінове позиціонування бренда;  

-  створення ключового повідомлення бренду;  

- аналіз рекламної активності конкурентів;  

- медіа-планування та розроблення медіа-тактики різних каналах 

комунікацій;  

- розрахунок бюджету;  

-  прогнозування ефективності і можливих результатів;  

-  розроблення детального календарного плану реалізації;  

- вибір виконавця. 

Планування діяльності підприємств виступає основою їх економічної 

незалежності, дозволяючи управляти бізнесом і запобігати ситуацію, коли 

обставини управляють бізнесом. Розглядаючи досвід зарубіжних компаній 
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необхідно звернути увагу на основні елементи управління в умовах кризових 

ситуацій, оскільки в даному випадку ефективне планування дозволило 

компаніям втриматись на ринку та поширити свій бренд на світовій арені: 

- «Chrysler» - поява нових прогресивних лідерів; 

- «UnitedTechnologies», «BamiffAirlines» - оптимальний перерозподіл 

кадрового потенціал в процесі змін; 

- «GeneralMotors», «Caterpilla»)- впровадження нових (революційних) 

стратегій; 

- « UnionCarbide" – реструктуризація підприємства; 

- «BankofBoston» - система раннього попередження в майбутньому; 

- «Levies», «Coca-Cola» – нові здатності і умови після виходу з кризи; 

- «Procter&Gamble» , «DalkonShield» – орієнтація на ті проблеми, яким 

раніше не приділялось уваги. 

 При плануванні зменшується ступінь невизначеності ринкового середови-

ща - плануючи, підприємство прояснює внутрішні і зовнішні умови діяльності, 

майбутнє стає більш визначеним. Важливу роль відіграє планування і в 

узгодженні діяльності всіх структурних підрозділів підприємства, так як за-

безпечує спрямованість їх діяльності до єдиної мети. Завдяки плануванню раціо-

нально використовуються обмежені ресурси, забезпечується ритмічність роботи. 

Отже, господарювання підприємств економічно розвинених країн в 

умовах вільного ринку вказує, що досягти ефективної роботи підприємства 

неможливо без управління на основі планування. При цьому повинна бути 

забезпечена не формальна розробка планів в авральному варіанті, а системний 

підхід, який, по-перше, полягає в тому, що процес планування і система 

планування розглядаються як єдине ціле, і, по-друге, системність планування 

розглядається з позиції ціле-орієнтованого безлічі процесів планування, аналізу 

та контролю, між якими існують специфічні зв'язки. 
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Під час здійснення своєї діяльності суб’єктів господарювання можуть 

очікувати найрізноманітніші обставини. Такі фактори впливу можуть бути як 

позитивними, так і негативними. Саме тому кожен суб’єкт намагається 

зневолювати дію негативних факторів у будь-який підвладний йому спосіб. У 

цьому велику роль відіграють страхові компанії, адже саме вони приймають на 

себе частину ризиків. Завдяки цьому суб’єкти господарювання зазнають не 

такої великої руйнівної сили та мають змогу більш швидко реагувати на 

негативні чинники. Проте для стабільної та ефективної діяльності страхового 

сектору необхідно пам’ятати і про саме його фінансову безпеку.  

Негативні чинники можуть впливати і на діяльність страхових компаній, 

тому необхідно пам’ятати про міри їх захисту. Саме цьому дана тема надзвичайно 

актуальна, особливо в теперішні часи, коли посилюється дія несприятливих 

факторів і суб’єкти господарювання як ніколи потребують зовнішньої підтримки.  

Кажучи про фінансову безпеку неможливо уникнути питання її факторів. 

Адже для того, щоб обрати інструмент захисту, необхідно звідки саме йде 
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загроза. Тому метою даної роботи є дослідження факторів фінансової безпеки 

страхових компаній. 

Фінансова безпека страхового сектору відображається в фінансовій 

стійкості діяльності страхових компаній та у протидії настанню загроз і 

швидкому реагуванні на них в певний період часу і майбутньому. Таку безпеку 

можна охарактеризувати як комплекс взаємопов’язаних факторів, які 

визначають стан функціонування і результативність діяльності страхових 

компаній [1].  

У світовій практиці спираються на певні принципи, що дають змогу 

вивчити, описати та згрупувати фактори фінансової безпеки, такі як [2, с.46]: 

 принцип сегментації: фактори розподіляються залежно від секторів, на 

які вони мають вплив; 

 принцип суттєвості: фактори розподіляються залежно від кількості 

елементів фінансової безпеки, на які вони мають вплив; 

 принцип динаміки: під час розподілу враховуються тенденції, що вже 

простежуються та певні прогнози на майбутнє;  

 принцип об’єктивності: фактори розподіляються на основі певних 

показників (наприклад, статистичних), опису дії чинників, тощо; 

 принцип повноти: фактори розподіляються залежно від усіх можливих 

негативних наслідків. 

 Загалом провідні економісти  фактори фінансової безпеки страхових 

компаній поділяють на економічні, фінансові, політико-правові, кадрові, 

організаційні, інформаційно-аналітичні та соціально-психологічні [1]. 

 Для більш ширшого і точного уявлення про фактори, вивчають також їх 

джерела походження і взаємозв’язки між ними. Беручи до уваги цей метод, 

фактори можна розподілити на [3, с.187]: 

 за джерелом виникнення: 

а) внутрішні (наприклад, здійснення протиправних дій особами 

(страхувальниками чи страховиками); 

б) зовнішні (кризові явища в національній чи світовій економіці, 
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несприятлива соціально-політична ситуація в країні, тощо); 

 за характером виникнення: 

а) стихійні (дія певних факторів, що не залежать від дій суб’єктів стра-

хового сектору); 

б) організовані (наслідки, що залежать від дій суб’єктів страхового сектору); 

 за властивостями процесів: 

а) якісні (наприклад, стан довіри людей до страхових компаній, якість 

надання страхових послуг, тощо); 

б) кількісні (наприклад, обсяг страхових виплат чи страхових премій, тощо); 

 за рівнем сформованості: 

а) реальні (дія чинників, що проявляється у сьогоденні); 

б) потенційні ( дія чинників, що може проявитися у майбутньому). 

Звичайно цей список значно ширший, а вище наведено лише певні 

сегментації. Проте загалом виділимо, що фактори фінансової безпеки страхових 

компаній можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивні фактори 

зазвичай має проваджувати сама страхова компанія за для ефективнішої її 

діяльності. Проте і уряд країни повинен на належному рівні підтримувати 

діяльність страхового сектору за допомогою відповідних законів та 

нормативно-правових актів [3, с.187]. 

Ретельну увагу слід приділити вивченню негативних факторів, адже їх є 

велика кількість і вони мають дуже згубну дію на страховий сектор. Неспри-

ятливі фактори можуть виникати в результаті невірних дій саме певної 

страхової компанії чи, наприклад, нестабільності зовнішнього сектору.  

 Таким чином виявлено велику кількість факторів фінансової безпеки, 

проте головним завданням страхових компаній є ретельне їх вивчення та вчасне 

реагування за для ефективної діяльності. 
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У тезах я хотів би проаналізувати господарську діяльність комунального 

підприємства ПриватБанк за 2018 рік. ПриватБанк на даний момент є 

найбільшим та найпрогресивнішим банком в Україні. Я висловив цю думку, 

опираючись на офіційну статистику.  

  Чисті активи ПриватБанку станом на 1 січня 2018 року становили 259 

мільярдів гривень (19,3 % від активів усіх банків в Україні). ПриватБанк 

володіє другою за чисельністю мережею відділень та найбільшою мережею 

банкоматів і терміналів серед банків України. На початок 2018 року в мережі 

працювало близько 7,2 тис. банкоматів, 13,3 тис. платіжних терміналів та 141 

тис. торговельних POS-терміналів. Національна мережа банківського 

обслуговування ПриватБанку включає в себе близько 2240 відділень. 

ПриватБанк є найбільшим емітентом і еквайром платіжних карток в Україні. На 

початок 2018, банком емітовано понад 30 мільйонів карток, що становить 

більше половини від усієї кількості випущених українськими банками 

платіжних карток. Банку належить система грошових переказів «PrivatMoney» 

та найпопулярніший в Україні інтернет-банкінг і платіжна система «Приват24». 

Також банк виступає екваєром електронної платіжної системи LiqPay. 
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  За даними дослідження GFK Ukraine у IV кварталі 2018 року з 

ПриватБанком співпрацюють 53,4% українців – фізичних осіб старше 16 років. 

Вважають ПриватБанк основним банком 45,9% користувачів банківських 

послуг – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних банків двадцяти банках 

разом взятих. 

Серед корпоративних клієнтів у 2018 році цей показник для ПриватБанку 

становить: 

1. юридичні особи: 57,4% співпрацюють, а 37,8% вважають своїм 

основним банком; 

2. суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи (СПД ФО): 

72,9% співпрацюють, 66,1% вважають своїм основним банком. 

  Для аналізу господарської діяльності ПриватБанку, я аналізую такі 

показники: 

1. Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 

2. Процентні доходи та витрати 

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви 

Грошові кошти - це найліквідніші активи, які постійно перебувають в 

обігу. 

До них належать: 

1. готівкові кошти в національній та іноземній валютах і дорожні 

чеки; 

2. кошти на кореспондентських рахунках у Національному банку 

України та в інших банках. 

Якщо говорити про готівкові кошти, то згідно з міжнародними стандар-

тами в балансі банку показують загальну суму банкнот і монет, незалежно від 

того, в якій валюті фізично вони є в його розпорядженні на даний час. Система 

обліку має бути організована таким чином, щоб у будь-який момент можна 

було перевірити наявність грошової готівки. 

Для фінансової звітності не є важливим місцезнаходження грошей, але ду-

же важливі при проведенні аналізу дані про наявність грошових коштів окремо: 
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• У національній валюті; 

• Вільно конвертованій валюті; 

• Неконвертованій валюті. 

  Станом на 31 грудня 2018 року обов’язкові резерви на рахунках філії Банку 

на Кіпрі зберігалися в Центральному банку Кіпру на загальну суму 96 мільйонів 

гривень (на 31 грудня 2017 року: 100 мільйонів гривень). Крім того, станом на 31 

грудня 2018 року кошти в філії Банку на Кіпрі в сумі 1 586 мільйонів гривень (на 

31 грудня 2017 року: 1 675 мільйонів гривень) були обмежені у використанні 

аналогічним чином як обов'язкові резерви і були не доступні для операційної 

діяльності. Оскільки відповідні ліквідні активи не можна використовувати для 

фінансування поточної діяльності Банку, для цілей складання окремого звіту про 

рух грошових коштів 1 682 мільйона гривень таких коштів було виключено зі 

складу грошових коштів та їх еквівалентів (на 31 грудня 2017 року: 1 775 

мільйонів гривень). Станом на 31 грудня 2018 року залишок на рахунку в НБУ, 

наданий у забезпечення кредиту рефінансування, отриманого від НБУ, становив 1 

294 мільйона гривень (на 31 грудня 2017 року: 1 294 мільйона гривень). Ці кошти 

були доступні для фінансування поточних операцій Банку. Для цілей визначення 

очікуваних кредитних збитків Банк оцінює всі фінансові активи у складі грошових 

коштів та їх еквівалентів та обов’язкових резервів на індивідуальній основі із 

використанням рейтингів та показників імовірності дефолтів, оприлюднених 

міжнародними рейтинговими агентствами Fitch Ratings, Moody's і Standard&Poor's, 

які мають безперервну, цілісну та багаторічну історію щодо дефолтів. 

  Протягом 2018 року, у зв'язку з отриманням додаткової інформації Банк 

повернув на баланс заборгованість за кредитами та авансами клієнтів та, 

відповідно, відкоригував (зменшив) балансову вартість майна, що перейшло у 

власність банку як заставодержателя у сумі 5 613 мільйони гривень. 

  Відповідно до аналізу кількості грошових коштів та їх резервів. Можна 

зробити висновок про те, що їх кількість зросла. Якщо на кінець 2017 році 

кількість коштів становила 25 296 млн. грн, то на кінець 2018 року вона 

становила 27 360 млн. грн. Відбулося зростання на 2064 млн. грн. Але також 
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потрібно враховувати рівень інфляції за 2018 рік, який за офіційними даними 

становив 9,8 %, на основі цього можна зробити наступні підрахунки 

відсоткового зростання кількості коштів у 2018 році: 

((27 360 млн. грн / 25 296 млн. грн)*100)-100% = 8,2% 

Враховуючи інфляцію можна зробити висновок, що кількість коштів у 

національній валюті у 2018 році зменшилася на  

8,2 % - 9,8 % = -1,6 % 

 Аналіз свідчить про те, що фактично кількість коштів зменшилася, хоч і 

незначно. Це викликано декількома факторами:  

1) Управління банком визначає певну кількість грошових коштів на 

рахунках, а іншу частину залучає до фінансування нових напрямів розвитку та 

вдосконалення існуючої системи.  

2) Це пов`язано із нестабільним політичним та економічним становищем 

країни на міжнародній арені, через що, є недоцільним залишати грошові кошти 

на рахунках.  

Процентні доходи та витрати 

    Комерційна основа здійснення банківських операцій полягає у тому, 

що вони проводяться з метою одержання прибутку. 

 Доходи банку — це зростання економічних вигод упродовж звітного 

періоду у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що 

призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу 

за рахунок внесків акціонерів). 

 Витрати банку — це зменшення економічних вигод упродовж звітного 

періоду у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до 

зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 

вилучення чи виплати власникам). 

 Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної 

операції банку. 

 Доходи і витрати розглядаються як такі, що отримані банком у результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності 
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  Процентні доходи і витрати — операційні доходи і витрати, отримані 

(сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що 

заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно до 

часу та суми активу чи зобов'язання зі застосуванням ефективної ставки процента. 

  Розрізняють такі види процентних доходів (витрат): 

1) доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших 

банках (залученими від інших банків); 

2) доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) 

юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у 

тому числі за цінними паперами; 

3) доходи у вигляді амортизації дисконту (премії) за борговими цінними 

паперами. 

  Аналізуючи дані із офіційної статистики ПриватБанку можна зробити 

висновок, що у 2017 році процентний дохід становив 24 485 млн. грн., тоді як у 

2018 році він становив 30 754 млн. грн. Якщо проводити процентний аналіз 

зростання доходу, отримаємо такі данні, на основі наших розрахунків: 

 ((30 754  млн. грн / 24 485 млн. грн)*100)-100% = 25,6% 

Враховуючи офіційні данні про інфляцію, яка у 2018 році становила 9,8 % 

можна зробити висновок, що кількість коштів у національній валюті у 2018 

році зменшилася на  

25,6% - 9,8 % = 15,8 % 

 Чистий процентний дохід у 2017 році становив 6 111 млн. грн, а у 2018 

році він становив вже 16 752 млн. грн. Тобто чистий процентний дохід зріс на 

10 641 млн. грн. Якщо проводити процентний аналіз зростання доходу, 

отримаємо такі данні, на основі наших розрахунків: 

 ((16 752 млн. грн / 6 111 млн. грн)*100)-100% = 174,2% 

Враховуючи офіційні данні про інфляцію, яка у 2018 році становила 9,8 % 

можна зробити висновок, що кількість коштів у національній валюті у 2018 

році зменшилася на  

174,2% - 9,8 % = 164,4 % 
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 Аналіз свідчить про те, що фактично дохід збільшився на 164,4 %.  Я 

вважаю, що це дуже значний показник успішної діяльності управління банком. 

Таке значне зростання доходу може бути викликано багатьма факторами:  

1)  Бачимо значне зростання доходів по таким позиціям, як «Кредити та 

аванси фізичним особам» та «Кредити підприємствам малого та середнього 

бізнесу (МСП)», вони зросли на 4235 млн. грн та на 1263 млн. грн відповідно. У 

відсотковому зростанні із урахуванням інфляції бачимо зростання: 

«Кредити та аванси фізичним особам» 

((15 934 млн. грн / 11 699 млн. грн)*100)-100%-9,8% = 26,4% 

«Кредити підприємствам малого та середнього бізнесу (МСП)» 

((1 112 млн. грн / 471 млн. грн)*100)-100%-9,8% = 126,3% 

2) Процентні витрати у 2018 році складали 14 002 млн. грн., а у 2017 році 

складали 18 374 млн. грн. Тобто вони зменшилися аж на 4 372 млн. грн. 

  ((14 002 млн. грн / 18 374  млн. грн)*100)-100%+9,8% = -14% 

З урахуванням інфляції витрати скоротилися на 14 %. 

На основі цього аналізу можна зробити висновки, що банк за 2018 різ 

збільшив свій дохід на 164,4 %. Я вважаю, що це колосальне збільшення за 

такий короткий проміжок часу. Таких результатів вдалось досягти за 

допомогою грамотного управління. За 2018 рік були такі продуктивні рішення, 

як по перше зменшення процентних витрат на 14%, по друге це збільшення 

процентного доходу на 15,8 %. В сукупності ці показники і є результатом 

успішного управління банком.   

 На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що ПриватБанк 

є одним із найуспішніших і найстабільніших банків України. 

Література: 

1.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р 

2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. 

3. Фінансова звітність - https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost 

4.Індекс_інфляції_/Мінфін._URL:_https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/  

https://privatbank.ua/about/finansovaja-otchetnost
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НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ УКРАЇНИ ТА ТЕНДЕНЦІЯ ЇХ РОЗВИТКУ 

 

Кравченко С.В., 

Студент фінансового факультету 

 Університет Митної Справи та Фінансів 

м. Дніпро, Україна 

Система недержавного пенсійного страхування – це складова частина 

системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах 

добровільної участі фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених 

законами, у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками 

недержавного пенсійного страхування пенсійних виплат. В незалежній Україні 

перші недержавні пенсійні фонди з’являються в 1991-х роках. Створювалися вони 

на основі ухваленого в 1991 р. Закону України ― Про господарські товариства як 

акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю або прийняв-

того у 1993 р. Декрету Кабінету Міністрів України ― Про довірчі товариства [1]. 

Система недержавного пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) становить 

третій рівень пенсійної системи. Її розбудова здійснюється починаючи з 2004 

року після набрання чинності Законом України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». Основу такої системи становлять недержавні пенсійні фонди. 

Основною метою інвестування пенсійних активів є отримання учасниками 

недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового 

державного пенсійного страхування пенсійних виплат разом із забезпеченням 

дохідності пенсійних активів вище рівня інфляції та залучення довгострокових 

інвестиційних ресурсів, необхідних для модернізації економіки.  

На 30.06.2018 в Державному реєстрі фінансових установ містилася 

інформація про 62 недержавних пенсійних фонди [2]. 

Станом на 30.06.2018 адміністраторами недержавних пенсійних фондів 

укладено 63,7 тис. шт. пенсійних контрактів, що менше на 4,2% (2,8 тис. шт.) 

порівняно зі станом на 30.06.2017. Структура пенсійних контрактів станом на 
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30.06.2018: - з вкладниками – фізичними особами – 56,7 тис. шт.; - з 

вкладниками фізичними особами-підприємцями – 0,1 тис. шт.; - з вкладниками 

– юридичними особами – 6,9 тис. шт. 3 Зменшення кількості пенсійних 

контрактів пов'язане зі зменшенням пенсійних контрактів з фізичними особами. 

Так: - порівняно зі станом на 30.06.2017 зменшення кількості контрактів з 

фізичними особами станом на 30.06.2018 становило 3,9% (2,3 тис. шт.) та з 

юридичними особами – 6,8% (0,5 тис шт.); - порівняно зі станом на 30.06.2016 

збільшення кількості контрактів з фізичними особами станом на 30.06.2018 

становило 6,6% (3,5 тис. шт.) та зменшення кількості контрактів з юридичними 

особами – 6,8% (0,5 тис. шт.). Пенсійні контракти станом на 30.06.2018 

укладено з 57,4 тисячею вкладників, з яких: - юридичні особи – 1,8 тисячі, або 

3,2% від загальної кількості вкладників, - фізичні особи – 55,6 тисячі, або 

96,8%. Кількість вкладників станом на 30.06.2018 зменшилася порівняно з 

аналогічним періодом 2017 року на 4,0% (2,4 тис. вкладників) та станом на 

30.06.2017 порівняно з аналогічним періодом 2016 року кількість вкладників 

збільшилася на 9,3% (5,1 тис. вкладників) [2]. 

Згідно з даними Державного реєстру фінансових установ недержавні 

пенсійні фонди зареєстровано у 8 регіонах України (Рис.1). Найбільша кількість 

НПФ зосереджена у м. Києві – 44, або 71,0% від загальної кількості 

зареєстрованих НПФ [2]. 
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Загальна вартість активів, сформованих недержавними пенсійними 

фондами, станом на 30.06.2018 становила 2 536,7 млн. грн., що на 12,8%, або на 

288,0 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року та на 

26,8%, або на 536,4 млн. грн. більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 

року [2]. 

Станом на 30.06.2018 переважну більшість учасників НПФ становили 

особи віком від 25 до 50 років, а саме 60,7%, та особи вікової групи від 50 до 60 

років, що становили 27,0%. Частка учасників НПФ вікової групи старше 60 

років становила 11,1%, вікової групи до 25 років – 1,2%. 

Щодо проблем державного рівня, вперше про НПФ і створення в Україні 

трирівневої пенсійної системи йдеться в указі Президента від 1998 року. Якщо 

брати сьогоденні реалії, то можна сказати що більша кількість населення думає, 

що пристойне пенсійне забезпечення людина може отримувати від держави. У 

європейських країнах, ще з початку 90-х років виявили, що держава може 

забачити лише прожитковий мінімум. І система другого і третього рівнів 

почала розвиватись величезними темпами.  

 

За останні роки система недержавного пенсійного забезпечення в Україні 

почала розвиватися, до цього можна було вважати її взагалі відсутньою. 

Кількість вкладників була найнижчою у Європі. В Україні рівень фінансової 

грамотності населення залишається дуже низьким, відповідно і ступінь поши-

рення фінансових послуг серед населення в Україні залишається мінімальним. 
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Населення не використовує інвестиційні послуги, а саме такі фінансові 

інструменти: акції, облігації або інвестування в недержавні пенсійні чи інвес-

тиційні фонди. Українці не мають бажання цікавитися новими фінансовими 

інструментами, це пояснюється багатьма причинами: нестабільною політичною 

ситуацією у країні, недовірою до державних та комерційних інвестиційних 

фондів, а найголовніше через брак коштів для здійснення інвестицій у 

фінансові продукти [3]. 

Проте згідно з даними державного статистичного бюро 2016-2018 рр. ми 

бачимо тенденцію постійного зростання не тільки надходжень до недержавних 

пенсійних фондів, але й постійне збільшення кількості осіб, які підписують 

контракти із даними фондами. Це свідчить про те, що серед населення зростає 

освідомлення нинішньої ситуації та бажання забезпечити стабільні виплати під 

час пенсійного віку.  

Опираючись на статистику 2016-2018 рр. ми бачимо, що найбільшу 

частку вкладників становлять люди в категорії 25-60 років. Ми вважаємо, що у 

майбутньому це зіграє визначну роль не тільки у матеріальному забезпеченні 

цих людей, але й також матиме позитивний вплив на економіку нашої держави. 

Через 25-20 років пенсійні витрати держави можуть зменшитися у  декілька 

разів і ці незадіяні гроші можна буде використати для інвестування у розвиток 

перспективних галузей нашої економіки. 

Пишучи ці тези, я мав на меті проаналізувати і визначити причину через 

яку більшість наших громадян не мають довіри до недержавних пенсійних 

фондів. Проаналізувати зміни у статистиці кількості підписаних контрактів за 

останні роки із недержавними пенсійними фондами в Україні. Можна зробити 

висновок, що в основному контракти із фондами укладають особи, вік яких не 

перевищує 50 років. Це означає, що люди які укладають контракти усвідомили 

неможливість забезпечення державою достойних пенсій і тому піклуються про 

своє майбутнє. Основна мета держави забезпечити інформаційну обізнаність 

населення о інвестиційних інструментах, це у майбутньому зменшить 

фінансове навантаження держави майже на 30 %. 
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Викладач відділеннятуристично-ресторанного  

Обслуговування та харчовихтехнологій 

Чернівецького кооперативного  
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Реалізація функціонально-господарської діяльності в туризмі ґрунтується 

на спеціалізованих підприємствах, функціонування яких визначається взаємо-

дією різних галузевих комплексів господарства країни. Специфіка і складність 

такої взаємодії зумовлюються комплексним характером туристичних послуг і, 

відповідно, туристичного продукту. На сучасному етапі функціонування 

індустрії туризму загострюється[1, с.172].   

Слід ураховувати, що індустрія туризму належить до галузей 

невиробничої сфери та її функціонування характеризується високим рівнем 

суспільних вимог. Цс визначає: 

— необхідність значних та довгострокових капіталовкладень; 

— високу трудомісткість галузі та особливі вимоги до професійної 

підготовки зайнятих (не тільки рівень спеціалізованої кваліфікації, а й 

володіння іноземними мовами, загальний культурно-інтелектуальний 

потенціал, знання способу життя клієнтів тощо); 

https://www.nfp.gov.ua/
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— значні проблеми, пов'язані з тим, що індустрія туризму як реалізатор 

відносно високого класу послуг уразлива до виявів політичної, економічної 

нестабільності та різних природних змін. Саме тому останнім часом усе менше 

експертів схиляються до того, щоб вважати статтю доходів "вид туризму" 

результатом швидкої та дешевої експлуатації ресурсів. 

Туристична індустрія — це міжгалузевий соціально-економічний 

комплекс зі складною структурою і багатьма компонентами, які включають 

виробничі, транспортні, сервісні підприємства й організації. Усі елементи 

індустрії туризму взаємопов'язані і взаємозалежні [1, с.178]. 

Складна будова, багатоаспектні зв'язки, специфіка туристичного обслуго-

вування потребують зваженого ставлення до планування, організації, мотивації, 

контролю функціонування туристичної індустрії, її окремих складників, у т. ч. 

підприємств. Саме це становить основу інституційно-організаційної підсистеми 

індустрії туризму, яка бере на себе відповідальність за управління, менеджмент 

і ґрунтується на відповідному правовому, фінансовому, науковому та іннова-

ційному забезпеченні. 

У такому разі менеджмент туризму визначається як управління соціаль-

но-економічними явищами і процесами, які мають місце в індустрії туризму. 

При цьому мають враховуватися якісно-змістовна різноманітність 

складників організаційного процесу та широкий спектр об'єктивних відношень 

і зв'язків між ними. Це зумовлює і різні аспекти вивчення управлінсько-

організаційного процесу в туристичній сфері: 

— логічну схему функціонального призначення (надання і споживання 

туристських послуг) — технологічний; 

— наявність складових компонентів і елементів як ринкових агентів — 

економічний; 

— організацію з огляду на належність за правом власності, ієрархічне 

підпорядкування — адміністративно-управлінський. 

Важливого значення в сучасних умовах суспільного розвитку і вимог 

стійкого (сталого) розвитку набуває визначення закономірностей територі-
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альної організації туристичної діяльності, управління її комплексно-

пропорційним розвитком та набуття конкурентних переваг. 

Сучасні дослідники проблеми конкурентних переваг виділяють два підходи 

введення інновацій, які базуються на різних предметах для нововведень: 

структурний підхід та ресурсний. Структурний підхід акцентує увагу на продукті 

компанії, тобто на зменшення витрат його розробки і виробництва, диверсифікації 

цього продукту та сегментації споживача, зосередженні на певній фокус-групі. 

Ресурсний підхід базується на використанні нових ідей, послуг, продуктів, які є 

унікальними і викликають труднощі для відтворення конкурентами [1, с.174]. 

Існує внутрішня мотивація та зовнішня. Внутрішня мотивація передбачає 

зосередження сил для інноваційної діяльності в середині самого підприємства. 

Активізація внутрішньої мотивації може забезпечуватися різноманітними 

засобами. На різних рівнях управління використовуються різні методи 

стимулювання інновацій. Наприклад, через фінансове стимулювання, надання 

премій, винагород, опціонів на придбання акцій. Зовнішня мотивація регулюється 

державною інноваційною політикою. В США та в деяких країнах Європи є 

практика надання підприємству пільг на ведення економічної діяльності, якщо 

воно розвиває важливі для держави нові напрямки в туризмі. Зменшення 

бюрократичних процедур, надання грантів. Державні венчурні фонди можуть 

фінансувати приватний сектор, мати частку в акціонерних товариствах. Так, 

наприклад, в Угорщині існують пільги для підприємств, що працюють у сфері 

сільського туризму та знаходяться в слаборозвинених регіонах [2, с.293]. 

Мотивація інноваційної діяльності ділиться на три функції. Виявлення потреб 

компанії, їх значимості, факторів виникнення, шляхів задоволення — це функція 

планування. Функція реалізації передбачає введення економічних, організаційних 

та психологічних умов для реалізації цих шляхів задоволення потреб. Функція 

контролю забезпечує порівняння очікуваних результатів з наявними, коригування 

нововведених заходів при виявленні помилок.  

Для того, щоб здійснювати інноваційну діяльність в туризмі, а саме на 

туристичних підприємствах, необхідно чітко усвідомлювати, які існують види 
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інновацій. Саме усвідомлення того, що може стати предметом інноваційного 

розвитку дає можливість організувати роботу з реорганізації або модифікації 

підприємства. По-перше, як вже вказувалося вище, інновація може бути у вигляді 

впровадження на туристський ринок нового продукту (туру, послуги, товару). 

Його новизна повинна бути очевидна для виробників, постачальників, споживачів 

і конкурентів. Наприклад, пропозиція на ринку нової події - фестивалю, форуму, 

нового туру. По-друге, інновація процесу - впровадження нових або істотно 

інновації, бренди, дестинації» , поліпшених техніки і технології в процес надання 

послуги. Такі інновації можуть комбінуватися з продуктовими інноваціями. Як 

приклад, інтегровані системи управління готелем, автоматизовані системи 

бронювання та продажу авіаквитків, електронне оформлення квитків [2, с.296].  

Інновація в управлінні - впровадження більш ефективних структур і 

порядку організації діяльності фірми, системи співпраці, нових профілів 

робочих місць і професійних вимог. Управлінські інновації часто комбінуються 

з інноваціями в процесах. Інновація бізнес-моделі - нові способи ведення 

бізнесу, що підвищують його вартість і цінність для споживача; розвиток нових 

підходів у відносинах між клієнтом і фірмою, між фірмами виробниками 

послуг. Зокрема, створення клієнтських баз і банків даних, що дає можливість 

індивідуального підходу до обслуговування, створення умов для формування 

лояльності споживачів. Маркетингова інновація - розвиток нових маркетинго-

вих підходів, пов'язаних з удосконаленням в системі ціноутворення, пропозиції, 

просуванні, оплаті турпродукту. Наприклад, пільгове ціноутворення для 

постійних клієнтів авіакомпаній або система продажів «все включено» 

(allinclusive). Інновація в логістиці - нові рішення в системах і ланцюгах 

постачання, розподілу, доставки, в тому числі туристів. Ресурсні інновації - 

використання нового виду ресурсів для організації туризму і розробки нових 

турів і послуг. Сектор туризму починає активно включати нові ресурси в свою 

економіку і використовувати їх для створення нової пропозиції [3, с.29].  

Інноваційна діяльність дуже ризикована, вона може приносити позитивні 

результати, а також негативні. Негативні результати пов’язані з неможливістю 
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повністю передбачити ефективність інноваційних заходів, через їх невипробу-

ваність. Але стимулом для введення інновацій може бути трендовий 

стратегічний та економічний аналіз на майбутнє, який висвітлить перспективи 

підприємства, і визначить міру необхідності нововведень (доля ринку, рівень 

конкурентоспроможності товарів та підприємства, об’єм продажів та рівень 

прибутковості) [3, с.30] .  

Функціонально інноваційний менеджмент являє собою сукупність 

економічних, мотиваційних, організаційних і правових засобів, методів і форм 

управління інноваційною діяльністю конкретного об'єкта управління з метою 

одержання найоптимальнішим способом економічних результатів цієї 

діяльності.  

До основних функцій, які відображають зміст інноваційного менеджмен-

ту як процесу, належать: прогнозування; формування інноваційних цілей 

(планування); організація; координація (керівництва); мотивація і стимулю-

вання; контроль[4, с.49]. 

Сучасний туризм характеризується підвищенням інтерактивності, тобто 

туристи і відвідувачі вже не задоволені роллю тільки глядачів і слухачів – 

пасивних споживачів. Тому дуже важливим є залучення їх до пізнавально-

виховного процесу в ролі учасників.  

Специфіка реалізації має включати такі завдання інноваційного менедж-

менту: 1) встановлення статусу і пропозицій щодо режиму охорони території; 

2) відновлення і реконструкція пам’яток історії і культури; 3) створення 

туристично-дозвільно-рекреаційного комплексу. Реалізація перерахованих 

завдань дозволить забезпечити перспективний розвиток території пам’ятки 

(комплексу пам’яток), заснований на принципах унікальної історичної 

території. На мою думку, підвищення рівня місцевого туризму не лише значно 

наповнить бюджет, але і зіграє свою роль у вихованні патріотизму серед молоді 

і притягне увагу до культурної спадщини регіонів нашої країни. Для вирішення 

поставленого завдання необхідно розробити і втілити в життя нові, сучасні 

форми роботи. Наприклад, продумана політика «зеленого» туризму спроможна 
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привести до поступового розвитку в регіонах інших видів екотуризму (науково-

пізнавального, гірськолижного, велосипедного туризму, рафтингу, 

спелеотуризму, екстремального туризму). Така туристична діяльність стимулює 

розвиток й інших галузей. Все це може дати значний імпульс розвитку 

економіки і росту добробуту місцевих жителів, особливо для районів з 

традиційно низьким рівнем економічного розвитку[4, с.59].  

Таким чином, реалізація перерахованих завдань дозволить забезпечити 

ефективність менеджменту туристичної галузі через процес впровадження 

нових туристичних продуктів серед потенційних клієнтів. Нині проводяться 

періодичні туристичні ярмарки, що організовані у визначеному місці експозиції 

туристичного продукту. Ці експозиції незамінні для представлення різних 

інновацій. Як правило, вони не нав’язують новий туристичний продукт, а 

тільки створюють атмосферу сприятливого ставлення до нього відвідувачів 

шляхом професійного представлення. Велике місце на туристичних ярмарках 

займають виставки – презентації регіонів, що займають іноді декілька стендів 

під нову інформацію про маршрути і тури [5, с.99]. 
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У зв’язку із зростанням впровадження наноматеріалів в хімії, біології та 

медицині, підвищення ефективності їх синтезу є актуальним завданням. Зокрема, 

світовою тенденцією у промисловому та лабораторному синтезі наноматеріалів є 

мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище. Незважаючи на 

наявність великої кількості традиційних хімічних підходів для синтезу, у 

переважній більшості з них в якості відновників використовуються небезпечні 

реагенти (прекурсори), що не відповідає сучасним екологічним та технологічним 

вимогам. Все більшого розвитку набуває використання «зеленого»/фітохімічного 

методу синтезу з використанням органічних сполук, що отримують екстракцією з 

відходів переробки рослинної сировини агропромислового комплексу [1].  

Для визначення переваг та недоліків рослинних екстрактів та порівняння 

цих екстрактів з відомими відновниками (галова кислота) авторами застосовано 

варіант експертного оцінювання (метод Шонфільда). Фактори успіху відновлю-

вальної здатності рослинних екстрактів визначалися шляхом опитування 

експертів – фахівців у сфері отримання наноматеріалів. Вагомість факторів визна-

чалася як середньозважений показник експертних переваг при виборі рослинної 

сировини. Оцінка сировини за обраними критеріями (факторами) визначалася 
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шляхом електрохімічних досліджень отриманих екстрактів. Результати 

систематизовано у вигляді таблиці і візуалізованоз урахуванням коефіцієнтів 

вагомості факторівна рисунку. 

 

Таблиця  – Оцінка факторів порівняння для запропонованих типів 

рослинних екстрактів. 

№ Характеристика 

Вагомість 

фактору при 

виборі сенсора 

Оцінка екстракту при 

електрохімічних 

дослідженнях 

Екстракт 

винограду 

Галова 

кислота 

1 Відновлювана здатність 0,35 4,0 4,5 

2 Доступність 0,2 5,0 2,0 

3 Токсичність 0,2 5,0 2,0 

4 Антиоксидантні властивості 0,15 3,5 4,5 

5 Ціна 0,1 5 3 
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Рис.  – Візуалізація факторів вибору сировини для синтезу наночастинок. 

Дослідження показали, що кожен із запропонованих видів сировини може 

бути використаний як відновник для отримання наночастинок. Але за такими 

параметрами як доступність, токсичність та ціна екстракт винограду переважає 

над галовою кислотою, що показує доцільність подальших досліджень відновних 

властивостей рослинних екстрактів та їх використанню при синтезі наночастинок. 

Література: 

1. Кузьменко О., Васильєв Г. С., Воробйова В. І. Визначення відновлюва-

ної здатності рослинних екстрактів методом циклічної вольтамперометрії. 
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 безпеки, обліку і аудиту 

Харківський національний університет  

міського господарства 

мені О.М. Бекетова 

Господарська діяльність підприємства залежить від багатьох чинників, 

зокрема економічних і організаційних заходів держави у галузі регулювання 

мікроекономіки. У той же час, рівень забезпечення фінансової стійкості держа-

ви багато у чому залежить від рівня успішності суб’єктів господарювання, що 

діють на її території. Така діалектична залежність і обумовлює необхідність 

дослідження взаємообумовленості фінансової безпеки підприємства та 

фінансової безпеки держави. 

Проблеми фінансової безпеки на макро- та мікро- рівнях були предметом 

зацікавленості вчених: О. Барановського, І. Бінька, О. Василика, М. Єрмошенка, 

Т. Кузенко, В. Мунтіяна, Г. Пастернак-Таранушенка, А. Сухорукова, В. Шлемка 

та ін. Проте, сучасна економічна думка досі  характеризується недостатньою 

глибиною висвітлення питаннь взаємозалежності та взаємообумовленості 

фінансової безпеки підприємства та фінансової безпеки держави, що визначає 

актуальність дослідження.  

Сутність економічної безпеки країни визначається станом економіки та 

інститутів влади, за якого забезпечується гарантований захист національних 
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інтересів, достатній оборонний потенціал і соціально спрямований розвиток 

країни в цілому. Найважливішою складовою економічної безпеки є фінансова 

безпека держави, тобто такий стан національної фінансової системи, що 

характеризується високим рівнем розвитку, стійкістю і конкурентоспромож-

ністю, забезпечує необхідну основу для здійснення ефективної фінансової 

політики з метою забезпечення національної безпеки і захисту найважливіших 

інтересів особистості, суспільства і держави у фінансовій сфері.  

Особливу роль в активізації сфери фінансів відіграє процес глобалізації, 

пов'язаний із зниженням рівня державного регулювання і обмежень, що 

обумовлене інтересами окремих національних економічних структур. Процеси 

дерегуляції і глобалізації, доповнюючи один одного, особливо активно вплива-

ють як на негативні так і на позитивні процеси у фінансовій сфері, перетворю-

ючи їх та модифікуючи, тим самим забезпечуючи колосальну концентрацію 

фінансового капіталу, не обмеженого рамками національних територій [1]. 

Розмір фінансових ресурсів держави обумовлений надходженнями, що у 

значній мірі формуються за рахунок відрахувань з боку суб’єктів господарював-

ня, а витрачання яких пов’язано зі ступенем зайнятості населення, соціальною 

відповідальністю бізнесу, інвестиційно-інноваційною політикою приватних осіб, 

адже за умови негативних явищ у цих сферах держава повинна залучати власні 

кошти для поліпшення кон’єктури на ринку праці, реалізації додаткових 

соціальних програм, фінансового стимулювання розвитку нових надбань у 

прикладній сфері наукових досліджень, виробництві тощо.  

У стратегічному баченні рівні фінансової безпеки підприємства і держави 

неможливо поділити, бо здійснення як індивідуальних процесів відтворення, так 

і суспільних відтворювальних процесів, можливе лише тоді, коли органічно 

об'єднуються інтереси держави, господарюючих суб’єктів і громадян. Зважаючи 

на той факт, що фінансовою основою функціонування держави як інституту є 

надходження від податків, зборів й інших загальнообов’язкових платежів до 

держбюджету, то стає цілком зрозумілою зацікавленість держави у створенні 

умов для довгострокової фінансової безпеки підприємств як платників податків. 
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Фінансова безпека на  рівні підприємства є складовою фінансової системи 

держави і виступає: як ступінь інтеграції фінансової системи підприємства в на-

ціональну фінансово-кредитну сферу; як певною мірою незалежна від фінансово-

кредитної сфери країни. Така подвійна роль фінансової системи  підприємства 

має наступні прояви : можливість проведення власної фінансової політики в 

межах чинного законодавства; спроможність реагувати на кризові зміни у 

фінансово-кредитній сфері країни; здатність до здійснення фінансових заходів з 

невідкладних фінансових ситуаціях на підприємстві, пов`язаних з локальними 

фінансовими прорахунками на центральному рівні; можливість стабільно 

підтримувати відповідність існуючих на даному підприємстві фінансових 

нормативів загальноприйнятим у світовій практиці чи затвердженим для себе 

даним підприємством  на певний період часу, виходячи з обраної місії і цілей [2]. 

Взаємозв`язок і взаємовплив систем забезпечення фінансової безпеки на 

рівнях держави і підприємства здійснюється шляхом функціонування механізму 

забезпечення фінансової безпеки держави, до складових якого відносять: 

організаційну структуру (системну сукупність органів законодавчої, виконавчої і 

судової влади, суб`єктів господарювання та громадських інституцій, які задіяні у 

забезпеченні фінансової безпеки); сукупність принципів забезпечення фінансової 

безпеки держави; методи забезпечення безпеки фінансово-кредитної сфери; 

основні функції щодо підтримання фінансової безпеки на належному рівні; 

правові засади, що регламентують відносини у сфері розвитку та функціону-

вання системи забезпечення фінансової безпеки (закони та нормативні акти); 

підсистему моніторингу стану фінансово-кредитної сфери країни; підсистему 

інформаційного та аналітично-прогнозного забезпечення; повноваження і задачі 

основних суб`єктів системи забезпечення фінансової безпеки [2]. 

Забезпечення фінансової безпеки на рівні підприємства залежить від 

економічних, організаційних та інших заходів держави щодо підтримання її на 

належному рівні. Простежується зв'язок між ринковими перетвореннями у 

фінансово-кредитній сфері країни та зростанням рівня забезпеченості фінансової 

безпеки підприємств. Сукупність основних взаємозв`язків фінансової безпеки 
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держави і підприємства наведено на рис. 1. 
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Рис. 1. Взаємозалежність фінансової безпеки держави і підприємства [2] 

Вплив держави на стан фінансової безпеки підприємства реалізується 

через: політику держави: економічну, грошово-кредитну, бюджетну, податкову, 

інвестиційну; збалансованість національних фінансових інтересів та фінансових 

інтересів підприємств; функціонування секторів фінансово-кредитної сфери 

країни: бюджетного, грошово-кредитного, валютного, банківського, інвестицій-

ного, фондового, страхового;  національну Стратегію забезпечення фінансової 

безпеки держави; чинне законодавство у фінансово-кредитній сфері країни; 

контрольну функцію держави з боку Державної податкової адміністрації, Рахун-

кової палати Верховної Ради України, Національного банку, Державного 

казначейства, Державної контрольно-ревізійної служби, Державної комісії з 

цінних паперів і фондового ринку, Державної комісії з регулювання послуг 

фінансових ринків, Державної митної служби, Пенсійного фонду, тощо. Підпри-

ємство, здійснюючи свою діяльність, також впливає на стан фінансової безпеки 

держави. Такий вплив забезпечується завдяки здійсненню відрахувань у формі 
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податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету держави і позабюд-

жетних фондів, зміні чисельності працюючого персоналу, інвестиційно-іннова-

ційній політиці, що провадиться, а також деяким іншим напрямкам впливу.  

До функціональної структури фінансової безпеки підприємства, за складо-

вими якої здійснюються зв`язки підприємства і держави, належать:  бюджетна – 

взаємовідносини підприємства з бюджетом (податки і збори до бюджетів, бюд-

жетні кредити, бюджетне фінансування); грошово-кредитна – кредити під опера-

ційну діяльність, виплата заробітної плати працівникам, розрахунки з постачаль-

никами і отримання грошових коштів від покупців продукції та послуг; валютна – 

в разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності (купівля і продаж валюти, 

кредити в іноземних валютах, розрахунки з іноземними контрагентами); 

банківська – взаємовідносини підприємства з банками по кредитах і депозитах; 

інвестиційна – капітальні вкладення у розвиток підприємства, у тому числі за 

рахунок довгострокових кредитів; фондова – випуск підприємством власних акцій 

і купівля акцій інших підприємств; страхова – страхування майна підприємства 

або результатів його діяльності, безпечної праці, збереження здоров`я працівників 

[3]. Так, наприклад, стабільність на внутрішньому фінансовому ринку пов’язана зі 

ступенем розвитку фондового сектору, де реалізуються корпоративні права госпо-

дарюючих суб’єктів, які створені у вигляді акціонерних товариств, а також з 

характером експортно-імпортної діяльності господарюючих суб’єктів у рамках 

зовнішньоекономічної діяльності, що провадиться (остання впливає на валютний 

сектор внутрішнього фінансового ринку). Поміркована розрахункова політика між 

підприємствами, установами, організаціями сприяє укріпленню фінансово-кредит-

ної сфери держави, оскільки остання пов’язана з фінансовою безпекою окремих 

підприємств, установ, організацій, які є основною складовою ланкою економічної 

системи загалом у будь-якій країні світу. Своєчасні розрахунки сприяють покра-

щенню термінів перерахування до державного бюджету та цільових фондів 

податків, зборів й інших обов’язкових платежів, тобто, сприяють підвищенню 

ступеня фіскальної ефективності [4]. 

Фінансова безпека підприємств і держави аналізується за допомогою 



56 
 

наскрізних індикаторів стану фінансової безпеки і має забезпечувати: оцінку 

кризових ситуацій у фінансовій діяльності держави і підприємства; оцінку впливу 

загальнодержавних і регіональних кризових ситуацій у фінансово-кредитній сфері 

на стан фінансової безпеки підприємства; виділення пріоритетів і траєкторій 

фінансового розвитку підприємства та їхню відповідність національним інтересам 

країни у фінансово-кредитній сфері; розробку й обґрунтування програмно-цільо-

вих заходів на рівні країни щодо забезпечення фінансової безпеки підприємства. 

Принциповими вимогами до системи наскрізних параметрів є: можливість 

одночасного використання параметру фінансової діяльності підприємства у цент-

ральних і регіональних органах виконавчої влади; сумісність даного параметра 

фінансової безпеки підприємства на центральному і регіональному рівнях з дію-

чою в країні системою обліку, статистики і прогнозування; достатній ступінь кон-

кретності  і визначеності параметра, що дозволяє давати однозначну оцінку факти-

чному стану фінансової безпеки підприємства в цілому з позицій забезпечення 

фінансової безпеки держави і регіону; можливість здійснювати моніторинг і прог-

нозування чинників на рівні підприємства, які впливають на рівень загроз фінансо-

вій безпеці держави і регіону. Отже, усвідомлення основних аспектів взаємного 

впливу фінансової безпеки держави і підприємства надає можливість з більш систе-

мно забезпечувати фінансову безпеку на означених ієрархічних рівнях її існування. 
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 фінаснсів, баківс ької справи та страхування 

Національний університет  

державної фіскальної служби України 

м. Ірпінь, Україна 

З моменту проголошення Україною незалежності пройшло вже майже 28 

років, протягом яких в суспільстві безперервно відбувалися реформи: 

економічні, соціальні, політичні, правові. В той же час, бюджетний процес й 

досі має ряд невирішених проблем, зокрема, не вироблено єдиної досконалої й 

ефективної системи управління дохідною та видатковою частинами державного 

бюджету, розв’язання яких могло б позитивно вплинути на розвиток економіки 

країни. Така ситуація обумовлює актуальність теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням бюджетного процесу 

присвячені праці багатьох науковців. Серед вітчизняних учених значний доробок 

у цьому напрямі мають такі вчені, як: О. Береславська, О. Василик, А. Гальчинсь-

кий, В. Геєць, Л. Клець, К. Павлюк, Ю. Пасічник, С. Юрій, В. Федосов, С. Фролов 

та ін. Їх праці доводять, що державний бюджет є найважливішою складовою 

функціонування держави, оскільки він є головним фінансовим джерелом держави, 

а від ефективності організації бюджетного процесу залежить стан економіки, 

рівень життя людей і, з рештою, позиція України в світових рейтингах. 

Бюджетний процес – це регламентований законодавством порядок, при 

якому здійснюється складання, розгляд та затвердження (планування) бюджетів 

усіх рівнів, контроль за виконанням бюджетів, затвердження звітів про 

виконання бюджетів[1]. 

Найважливішою проблемою в управлінні бюджетним процесом є неефек-

тивність використання коштів. Наприклад, фактична частина витрат на 
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адміністративні соціальні програми складає до 90%, тобто соціальна політика 

працює на адміністративний апарат. А не на тих хто потребує захисту[5, c.41].  

Головні проблеми сучасного бюджетного процесу в Україні можуть бути 

вирішені шляхом [3, c.34]: 

-    об'єктивного бюджетного планування, яке б забезпечило реальні 

надходження до бюджету; 

-    складання та виконання цільових бюджетних програм; 

-   підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних 

коштів; 

-    забезпечення дійового бюджетного контролю на кожній стадії 

бюджетного процесу. 

Одним з напрямків вдосконалення бюджетного процесу в Україні є 

використання позитивного зарубіжного досвіду. Заслуговує на увагу методика 

бюджетного планування, що використовується у розвинених країнах світу. 

Починаючи з 50-60-х років XX ст. у США, Австралії, Канаді, Франції та інших 

країнах постала потреба удосконалення управління бюджетним процесом з 

урахуванням оптимізації системи державних видатків. З цією метою було 

розроблено різноманітні методи бюджетного планування, спрямовані на 

перетворення бюджету в ефективний інструмент досягнення цілей державної 

політики, підвищення якості управління державними фінансами та досягнення 

вагомих для суспільства результатів. Серед найвідоміших методів є 

бюджетування "з нуля", програмне бюджетування та інші. Внаслідок удоскона-

лення цих методів було розроблено та використовується в сучасних умовах 

бюджетування, орієнтоване на результати (БОР) [2, c.209]. 

Бюджетування орієнтоване на результати - метод планування, виконання 

та контролю за виконанням бюджету, який забезпечує розподіл бюджетних 

ресурсів відповідно до цілей, завдань і функцій держави з урахуванням пріори-

тетів державної політики й суспільного значення очікуваних безпосередніх та 

кінцевих результатів використання бюджетних коштів. 

Застосування цього методу потребує впровадження відповідних правил та 
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процедур у бюджетний процес, зокрема [4, c.67]: 

-   удосконалення стратегічного державного планування; 

-    посилення відповідальності розпорядників шодо прогнозування та 

виконання бюджету. 

Значною проблемою для України є здійснення стратегічного планування, 

визначення пріоритетів державної економічної, фінансової, соціальної політики 

урядом на законодавчій основі. Мають бути розроблені стратегічні завдання 

держави на довгострокову (10-15 років) та середньострокову (3-5 років) 

перспективу. 

Отже, використання методу бюджетування орієнтованого на результати 

при формуванні бюджетів, чітка визначеність бюджетних повноважень, 

раціональний розподіл функцій, консолідація зусиль, тісна взаємодія усіх 

учасників бюджетного процесу в ході виконання бюджетів, реорганізація 

бюджетів нижчого рівня та ефективний фінансовий контроль - сприятиме 

підвищенню ефективності управління фінансовими ресурсами держави, 

прискоренню перебудови фінансової системи відповідно до вимог ринкової 

економіки та сучасної стратегій розвитку суспільства. 
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Використання дронів в логістичному ланцюзі - стало одним з основних 

завдань компаній-гігантів таких, як Google, Amazon і DHL. Кожна з них вже 

спроектувала свій власний літальний перевізник і вже проводить випробування. 

У чому ж основна причина використання дронів в ланцюзі поставок? Чи 

вигідно це з економічної точки зору або це просто новий спосіб привернути до 

себе клієнтів? Або ж дрони - це оптимальний спосіб доставки вантажу на 

останній милі (шлях від складу / магазину до кінцевого споживача)? Відповісти 

на це питання, можна тільки проаналізувавши всі «за» і «проти» використання 

дронів в логістиці [1]. 

ПЕРЕВАГИ 

1. Економія коштів. 

Співзасновник компанії Kiva Systems, що займається розробкою БПЛА, 

оцінив вартість доставки дронами вантажу не більше 2 кг «на останній милі»: 

вона становить $ 0,1. У порівнянні - наземна доставка вантажу, аналогічного за 

параметрами складається від $ 2 до $ 8. Однак, існують інші оцінки: ARK 

Investment Management - дослідницька компанія, яка оцінила вартість доставки 

вантажу за 30 хвилин в $1. 

При цьому, враховувалися такі змінні: витрати на розгортання БПЛА - 

групування, технічну та інформаційну підтримку, а також % від замовлень, які 
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можуть бути оброблені, використовуючи БПЛА. З економії виходить більший 

прибуток, навіть при величезних вкладеннях. Компанії будуть конкурувати 

один з одним, застосовуючи технологію безпілотників, відповідаючи на ство-

рюваний попит швидкої доставки. 

2. Виключення «людського фактора» 

Військові вже регулярно використовують літаки-безпілотники. Тому 

поява безпілотних вантажних літаків - це реальність. Подібні апарати не 

потребуватимуть дорогих систем життєзабезпечення. До того ж дрони можуть 

бути більш безпечними, якщо врахувати, що більшість аварій літаків відбува-

ється через «людський фактор». Автоматизація виробничих і логістичних 

ланцюгів – ось головна мета використання безпілотників. 

3. Екологічність 

Транспортні засоби дуже сильно забруднюють навколишнє середовище. 

Уряд США вже давно лобіює «зелене виробництво», стимулюючи розвиток 

цього напрямку шляхом введення високих податків на промислові відходи. На 

противагу цьому, використання дронів - це абсолютно екологічний процес. 

Електроенергія - єдиний ресурс, який необхідний для їх функціонування. 

4. Гнучкість в ланцюзі постачань 

Автономність безпілотних апаратів дозволяється коригувати курси в разі 

необхідності, форс-мажорних обставин або за певних вимог клієнта. Швидкість 

реагування на зміну умов замовлення дуже висока. 

НЕДОЛІКИ 

1. Політика конфіденційності 

Використання дроном для доставки товару по місту (перша і остання милі) 

- це найбільш відчутне і вражаюче майбутнє в галузі логістики. Але також 

доведеться зіткнутися з великою кількістю проблем. Через те, що 

конфіденційність та безпека множаться в густо населеному міському 

середовищі, найскладнішим, з точки зору норм моралі і моральності, є створення 

необхідних умов для логістичної інфраструктури - особливо інтеграція в існуюче 

міське життя. БПЛА - є основною загрозою інформаційної безпеки не лише 
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громадян, а й компаній, адже їх висота польоту дуже велика, і в нашій дійсності 

закон не сприяє розширенню/ поширенню одного з найефективніших видів 

оптимізації логістичних процесів та зниження витрат [2]. 

2. Законопроекти 

Існує ряд законопроектів, які обмежують польоти безпілотників в 

повітряному просторі. Так само необхідно реєстрація цих апаратів на 

державному рівні, причому, ця процедура необхідно для дронів, що належать 

людям, які використовують їх для розваги. Знову ж таки - є деяка межа 

технічних характеристик апарату, яка звільняє необхідності в реєстрації. Проте, 

як і в США, так і в Україні законодавчий рівень - це основне обмеження при 

розгортанні логістичних процесів з використанням дронів. 

Крім вищевказаних обмежень також забороняється використовувати біля 

аеропортів і в темний час доби. Скидання з дронів на землю будь-яких об'єктів 

забороняється, при цьому, сам пристрій має постійно бути в межах видимості 

людей, що відповідають за нього. 

Це створило безліч недоліків ряду компаній, зокрема, компанії Amazon, в 

якій логістичний процес не передбачав стеження за дроном, а, навпаки, дистан-

ційний моніторинг. Однак компанія Amazon продовжить свої дослідження і 

розробку проекту і в майбутньому не полишає надії зробити спроби до спону-

кання Федерального управління авіації США внести зміни в дані правила [3]. 

Прогноз: 

• обов'язкова реєстрація літального апарату. 

• право управління тільки для особи не молодше 17 років. 

• спеціальний тест на знання правил повітряного руху 

3. «Проблеми в повітрі» 

Є яскравий приклад використання дронів в ланцюзі постачань в Російській 

дійсності: одна компанія вирішила піти за компанією «Amazon», доставляючи 

піцу за допомогою дронів. Однак, дрони не врізалися в стіну і навіть не 

зіткнулися із законодавчою базою, а з птахами. Птахи можуть потрапити в лопаті 

дронів, при цьому загине як птах, а так само пошкодитися БПЛА разом з 
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вантажем. З цього відразу три проблеми виникає, які потрібно буде вирішити: 

заподіяну шкоду живій природі, лагодження апарату та незадоволеність клієнта. 

При цьому найбільш вагомою проблемою є шкода живій природі [4]. 

4. «Проблеми на землі» 

Вандалізм - головна проблема держав. Викрадення дрону, стрілянина по 

ним - це ризики, які виникнуть, тому що виникали завжди. Ці ризики є 

невід'ємною частиною життя. І головне, що відстежити дрон при викраденні, 

можна буде тільки за останнім місцем розташування, тому що завжди є сліпі 

зони за умови використання камери. 

5. Зіткнення з природою 

Автомобіль, поїзд і людина можуть долати погодні умови в тій чи іншій 

мірі. На жаль, маса безпілотників дуже маленька, щоб протистояти вітру або 

дощу. Зміна погодних умов тягне за собою зміну в часі і швидкості польоту. 

Необхідно буде прогнозувати дні можливих поставок, якщо клімат країни є 

мінливим. Потрібно буде вжити заходів щодо можливого збільшення ваги 

дронів без втрати технічних характеристик, захист від вологи, і, в кінцевому 

рахунку, підвищення стійкості до погодних умов. 

ВИСНОВОК 

Як видно проблем багато: законодавча база, великий обсяг вкладень. Але 

переваги колосальні: економія на масштабі в довгостроковій перспективі, а також 

автоматизація логістичних процесів. Найближчим часом дрони не з'являться в нас 

над головою. Однак, напрямків розвитку дуже багато. І наступні 5 років безпілотні 

літальні апарати все-таки будуть доставляти найнеобхідніше людям. 
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студентка хіміко-технологічного факультету 

Підлісна О.А., 
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Діоксид вуглецю СО2 застосовується для очищення поверхонь у 

машинобудуванні, легкій, целюлозно-паперовій і харчовій промисловості, у 

будівництві, для водоочистки, у комунальному господарстві. Основними 

методами його отримання є розклад природних карбонатів, вловлювання з 

природних та технічних джерел. Отримання СО2 як побічного продукту з 

пічних газів через проміжний гідрокарбонат вимагає виділення окремого 

технологічного процесу і додаткового нагрівання, подальшого закачування у 

балони. При транспортуванні СО2 балон є оптимальним місцем зберігання газу. 

Дослідження показали, що 70% газу використовується не за місцем 

отримання. І 30% СО2  використовується для подальшого застосування в межах 

території його виготовлення. Таким чином, актуальним стає виробництво газу 

за місцем його використання. 

У роботі запропоновано застосування кулонометричного методу для  

отримання діоксиду вуглецю в генераторі шляхом електролізу розчину 
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оксалатної кислоти з отриманням газу високої чистоти (близько 90 %) [1,2]. 

Таблиця – Вартість використання у виробничому процесі діоксиду 

вуглецю, придбаного у балоні і отриманого кулонометричним методом (за 

допомогою генератора) 

Витрати використання СО2 з балону 
Витрати на отримання СО2 за 

допомогою генератора 

Найменування Ціна, грн Найменування 
Ціна (на 40 л 

СО2), грн 

Балон (на 40 л газу) 2000,00 

Скляна ємність 

(на 100 мл 

розчину) 

110,00 

Редуктор
 

615,00 Газовий шланг
 

50,00 

Регулятор витрати газу 810,00 
Електродні 

матеріали
 239,18 

Газовий шланг 340,00 
Оксалатна 

кислота 
103,00 

Вентиль для 

регулювання подачі газу 
150,00 Джерело струму 2500,00 

Всього 3915,00 Всього 3002,18 

 

Аналітичні розрахунки показали, що використання СО2 за місцем його 

генерування дає прямий економічний ефект ≈ 900,00 грн./ на 40 л СО2. При 

масовому застосуванні СО2 економічний ефект збільшується пропорційно.  

Розроблені у КПІ ім. Ігоря Сікорського газові генератори є мобільними, 

що дозволяє застосовувати їх за місцем подальшого використання СО2. 

Запропоновані пристрої зменшують  ціну СО2 з 97,87 грн/л  (при придбанні 

газового балону) до  75,05 грн/л (при генерування електрохімічним шляхом). 

Література: 

1. Matveev O.M., Mazanka V.M., Kosohin O.V., A carbon dioxide generator 

for  calibrationof electrochemical sensors, in: Promising Materialsand Processesin 

Technical Electrochemistry, ed. by V.Z.Barsukov, Kyiv, KNUTD, P. 177-181, 2016. 

2. Kushmyruk A.I., Kosohin O.V., Miroshnychenko Yu.S., Linyucheva O.V. 

Electrochemical properties of titanium-based catalytically active electrodes in 

perchloric acid, Materials Science, 48 (2), P.139-146, 2012. 
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Якість і конкурентоспроможність нерозривно пов'язані між собою. У 

сучасних умовах якість стає найважливішим фактором успіху в просуванні 

продукції та послуг для підприємств і організацій, що ставлять собі за мету 

надійно закріпитися на ринку. Однак досягнення потрібної якості - процес не 

швидкий, він вимагає системного підходу. 

Метою роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів 

управління якістю, а саме такого його аспекту, як премії якості - які є міцнім 

стимулятором роботи підприємства. 

Дієвий засіб стимулювання робіт з поліпшення якості - установа 

національних і міжнародних премій якості, що представляють собою одну з 

форм подальшого розвитку системного підходу до управління якістю. Премії 

якості користуються великою популярністю. В даний час національні конкурси 

на здобуття премій в області якості проводяться більш ніж в 30 країнах світу. 

Відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 9000:2015, «якість - 

ступінь відповідності сукупності власних характеристик об'єкта вимогам» [1]. 

Питання якості вивчене багатьма науковими діячами, серед яких найважливішу 

роль відіграли такі гуру як: Е. Демінг, Дж.Джуран, Ф.Кросбі, К.Ісікава, 

А.Фейгенбаум, Т.Тагуті та інші. 

Премія якості - це конкурс, що проводиться з метою виявлення організа-

ції, яка найкращим чином, у порівнянні з іншими організаціями-учасниками 
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конкурсу, забезпечує якість вироблених товарів, надання послуг або виконання 

будь-яких робіт. З матеріальної точки зору, премія якості безпосередньо нічого 

не дає [3]. Це не грошова премія, а своєрідний бренд - відзнака організації. 

Тому, для багатьох організацій найважливішою причиною участі в конкурсі є 

популярність і публічність, яку може принести перемога. 

В історії національних нагород якості ключову роль грають три широко 

відомі і визнані в усьому світі премії: Премія Демінга (заснована в Японії в 

1951 р.); Європейська нагорода за якість - нагорода EFQM за досконалість 

(заснована 14 великими європейськими компаніями в 1988 році.); Національна 

нагорода за якість Мелкона Болдріджа (заснована в 1987 році Національним 

інститутом стандартів і технологій США). На базі даних провідних світових 

премій, у багатьох країнах, були засновані власні премії якості. Основним 

поштовхом у створенні премій якості в різних країнах було - поліпшення 

показників діяльності та підвищення конкурентоспроможності підприємств в 

країнах, де проводяться конкурси якості - цей факт привернув особливу увагу 

до премій з боку бізнес-спільноти. 

В Україні зародження руху за якість пов'язують із створенням в 1989 році 

Української асоціації якості (УАЯ). УАЯ - це всеукраїнське неурядове 

професійне громадське об'єднання і це перша національна громадська 

організація в сфері якості на території колишнього Радянського Союзу. Головна 

мета УАЯ - формування громадської думки і політики в області якості, 

виявлення перспективних підприємств України і надання їм всебічної допомоги 

по формуванню позитивного іміджу та підвищенню конкурентоспроможності, 

узагальнення та поширення кращої світової та вітчизняної практики ведення 

бізнесу, підвищення ділової досконалості, поліпшення якості [2]. 

З метою поширення в Україні концепцій Загального управління якістю 

(TQM), а також для відпрацювання технологій безперервного вдосконалення 

підприємств і організацій в 1996 році з ініціативи УАЯ і Українського союзу 

промисловців і підприємців (УСПП) в Україні була введена Національна 

нагорода за якість. Український національний конкурс якості, який проводиться 
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на основі Моделі досконалості Європейської нагороди за якість (ЄФУЯ), 

занесений до реєстру "Національні нагороди за якість європейських країн". 

З огляду на важливість європейського ринку для вітчизняних підприємств 

і організацій, критерії української премії гармонізовані з європейськими, 

надаючи зацікавленим організаціям можливість орієнтуватися на єдині 

принципи організації роботи з якості з багатьма зарубіжними компаніями, і тим 

самим підвищити їх конкурентоспроможність на європейському ринку. Крім 

того, подібна практика полегшує можливість підготовки організацій до участі в 

конкурсах на здобуття Європейської премії якості. Однак модель української 

премії не є точною копією європейської, вона створювалася з урахуванням 

реальних умов, в яких працюють підприємства нашої країни. 

Сьогодні перед українськими організаціями стоїть складне завдання - 

утвердитися на вітчизняному ринку і вийти на міжнародний. Премії якості 

відіграють значну роль в поставленому завданні, так як дають організаціям 

можливість оцінити рівень своєї діяльності, порівняти себе з лідерами, визначити 

свої сильні і слабкі сторони, спланувати заходи щодо поліпшення діяльності та 

контролю ефективності їх виконання, залучити до цієї роботи персонал. 

Виходячи із зазначеного, можна сказати, що не дивлячись на те, що 

премії якості набирають все більшого оберту в Україні, на нашу думку, для 

більшої популяризації, як серед підприємств, так і серед споживачів необхідно 

впровадити наступні заходи: 

- запровадити грошові винагороди, суми якої будуть залежить від 

займаного місця підприємством; 

- запровадити систему лояльного оподаткування, для трійки лідерів; 

-  розробити систему інформування споживачів про існуючі премії, для на-

дання розуміння важливості, споживачам, наявності у підприємства премії якості; 

- впровадити систему винагород для працівників підприємств-лідерів; 

- влаштовувати конференції з зарубіжними спеціалістами з якості, для 

керівників вітчизняних підприємств, з метою переймання світового досвіду в 

досяганні високого рівня якості.  
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Виконання описаних заходів дасть мотивацію підприємствам системати-

зувати і структурувати менеджмент компаній на основі філософії якості, щоб в 

результаті підвищити конкурентоспроможність і продуктивність бізнесу як 

усередині країни, так і на світовому ринку. 
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Розрахунки між підприємствами здійснюються в безготівковому порядку 

через банки (державні, комерційні), а також готівкою через касу підприємства в 

межах встановлених в законодавчому порядку лімітів. 

Сучасні науковці намагаються критично оцінити позиції НП(С)БО та 

нормативні документи НБУ щодо визначення бухгалтерської суті грошей. Так 

О. В. Костюник зазначає, що питання сутності грошових коштів на даному 

етапі розвитку економіки в Україні є досі дискусійним. Автор зазначає, що в 

умовах діяльності підприємства необхідна прив’язка розрахункових показників 

https://studylib.ru/doc/4100259/o-razvitii-voprosov-kachestva-v-ukraine
https://studylib.ru/doc/4100259/o-razvitii-voprosov-kachestva-v-ukraine
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до діючої системи бухгалтерського обліку і статистичної звітності, а в них 

немає такого показника, як «гроші», а є – «грошові кошти». В бухгалтерському 

обліку «грошові кошти» враховуються дискретно, тобто на певну дату в 

системі фінансового обліку [1, с. 102]. 

В даний час активно обговорюється питання про перспективи і значенні 

готівки в економіці в умовах бурхливого розвитку електронних технологій. З 

точки зору ряду економістів, готівкові гроші будуть в значній мірі заміщені 

електронними грошима, а деякі навіть пропонують функціонування платежів 

системи виключно в безготівковому вигляді. В останні десятиліття в провідних 

промислово-розвинених країнах, а з середини 90-х років в нашій країні стали 

застосовуватися пластикові карти, вважається, що вони в більшій ступеня 

гарантують їх власникові збереження грошових коштів. Якщо вчасно виявиться 

їх пропажа і послано повідомлення про це в банк, операції з даною карткою 

будуть заблоковані і гроші збережуться. 

Однак при цьому виникають інші проблеми із забезпеченням збереження 

грошових коштів. Будь-яка техніка дає збій. Можливі відмови в роботі, в робочу 

програму може бути запущений вірус, становлять небезпеку хакери. Крім того, 

технічні засоби, що забезпечують виконання платежу, до теперішнього часу не 

навчилися працювати без електрики. Таким чином, забезпечення безпеки 

електронних грошей, виливається в серйозну проблему. Ризики втрати, крадіжок 

і підробок електронних грошей в ряді випадків не менш високі, ніж у готівки. 

Проблема також полягає в тому, що готівкові гроші – це зобов'язання 

Нацбанку країни, який, за визначенням, не може збанкрутувати. 

Діюче Положення № 148 регламентує обсяги готівкових розрахунків суб’єк-

тів підприємницької діяльності між собою протягом одного дня за одним або декі-

лькома платіжними документами. [2] Новацією в обліку готівкових операцій є мо-

жливість використання електронних платіжних засобів і видача за ними готівки. 

Електронні гроші - це головним чином, зобов'язання комерційних банків і 

інших фінансових структур. У разі їх банкрутства власники відповідних карт 

можуть залишитися без коштів. Однак, можуть збанкрутувати і власники 
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готівки коштів через інфляційних процесів внаслідок зростання цін. Нацбанк в 

деяких випадках теж не може виконати зобов'язання перед своїми клієнтами, в 

чому не раз можна було переконатися. 

Ще одна важлива якісна відмінність готівки, від електронних - їх 

анонімність. Операції з використанням електронних грошей, супроводжувані 

напрямком інформації двом сторонам угоди – продавцю  та кредитній 

організації, не можуть гарантувати покупцю і продавцю, що його партнер по 

угоді не зафіксує ситуацію і не спровокує надалі, наприклад, розголошення 

конфіденційної інформації. Можна відзначити, що це є чимало важливої 

проблемою застосування електронних розрахунків. 

Практика показує, що готівкові гроші залишаються самим конкурентним 

засобом платежу в секторі роздрібної торгівлі. Електронні платіжні засоби, 

безумовно, мають певні позитивні сторони при порівнянні з готівкою. Однак, 

вони мають свої істотні недоліки. Висловлюючи свою думку, хочеться відзначи-

ти, що готівкові гроші і безготівкові електронні гроші повинні існувати, причому 

як ті, так і інші. Так як вони мають свої достоїнства і недоліки, а правильне 

поєднання їх дозволить досягти максимуму ефективності в розрахунках. 

Література: 

1. Костюнік, О. В. (2018). Грошові кошти та особливості їх функціону-

вання у фінансово-господарський діяльності підприємства. Сучасні проблеми 

економіки і підприємництво, с. 101-104.; 

2. Верховна РадаУкраїни (2017). Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті України. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/v0148500-1. 



72 
 

____________________________________________________________________ 

УДК 330.341.1                                                                                Економічні науки 

 

ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕСПУБЛІКОЮ 

КОРЕЯ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Марцинівська Л.В.,  

студентка факультету  

міжнародної економіки та менеджменту 

Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана 

Науковий керівник:Олійник В.В., 

к.е.н., доцент кафедри  

міжнародного менеджменту 

Київський національний економічний  

університет імені Вадима Гетьмана 

м. Київ, Україна 

В сучасному світі інноваційна спроможність країни стає рушієм 

економічного зростання та вказує на стабільність соціально-економічного 

розвитку. Досить часто поштовхом до інноваційного успіху стає креативна 

економіка, як один з найбільш динамічних секторів світової економіки, спро-

можний якісно трансформувати взаємозв’язки між економікою, культурою, 

технологіями та соціальними аспектами.  

За Глобальним інноваційним індексом 2018[1], який виступає 

узагальненим показником виміру рівня інновацій за рівнем ВВП, Україна 

посіла 43 місце з поміж 126 країн, при цьому вона є лідером в галузі інновацій 

серед країн з рівнем доходів нижче середнього. Основою української інновацій-

ної конкурентоспроможності став розвиток людського капіталу, НДДКР та 

інфраструктури ІКТ. Значних успіхів було досягнуто за рахунок створення 

промислових зразків, розвитку торгівельних марок та інжинірингових послуг. 

Проте креативна економіка в Україні формується нерівномірно, що підтверджу-

ється слабкістю кіноіндустрії, ринку розваг та медіа. Натомість в останні роки 

значних здобутків було досягнуто у видавничій діяльності, рекламі та 

маркетингових дослідженнях. Безумовним є успіх Art Nation, Fedoriv Company, 
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UAPR та IZONE. Для порівняння у рейтингу за Глобальним інноваційним 

індексом 2018 Південна Корея займає 12 місце з розміром експорту креативних 

товарів та послуг у 3,4% та 0,3% від загальних показників країни відповідно. 

Згідно з Глобальним індексом креативності 2015[2] Україна займала 45 

місце зі 139 країн (0,518), що свідчить про беззаперечні перспективи поступово-

го розвитку сектору креативної економіки в Україні. Південна Корея на відміну 

посідала 31 місце значною мірою за рахунок розробки передових технологій.  

Нову модель розвитку, засновану на інноваціях та підприємництві, 

Республіка Корея почала впроваджувати з 2013 року та вже досягла значних 

результатів, зокрема за результатами випуску креативної сфери країна зберігає 

за собою 17 місце[1]. Конкретні заходи, що забезпечували формування в 

Республіці Корея креативної економіки, були представлені в 3-му Базовому 

плані розвитку науки і технологій (The 3rd Science & Technology Basic Plan) [3], 

котрий передбачає вміле використання наявних людських ресурсів, зайнятих у 

сфері наукових досліджень і впровадження технологій, забезпечення трансферу 

технологій і їх комерціалізацію, управління інтелектуальною власністю її 

охорону і захист, інтенсифікацію діяльності різних фондів підтримки інновацій.  

Планом передбачалося п’ять ключових стратегій розвитку Республіки 

Корея: збільшення обсягів внутрішніх інвестицій в НДДКР і підвищення їх 

ефективності; розвиток власних стратегічних технологій; розширення довго-

строкових креативних можливостей; заохочення створення нових виробництв; 

формування нових робочих місць в області наукоємних виробництв та 

інноваційних технологій. У 2015 році план інноваційного розвитку Республіки 

Корея отримав високу оцінку з боку експертів МВФ і ОЕСР.   

Ключова ідея креативної економіки в Південній Кореї - в створенні нових 

галузей і нових продуктів (як товарів, так і послуг), які забезпечили б не тільки 

можливості для нарощування експорту, а й створення нових якісних робочих 

місць. Величезне соціальне і економічне значення в концепції креативної 

економіки відіграє підтримка традиційної та сучасної культури. Розвиток 

об'єктів культури сприяє формуванню нових галузей з високою доданою 
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вартістю, поширенню корейської культури в усьому світі, створенню 

привабливих для молоді робочих місць.  

Для трансформації уряд Республіки Корея спрямував зусилля на 

стимулювання малих і середніх підприємств та венчурних фірм, фінансування 

ранніх стадій корейських стартапів, розвиток краудфаундингу з податковими 

пільгами, введення університетів в процес розвитку інновацій.  

В просуванні нових економічних ідей керівництво країни активно 

використовує інформаційні технології, як наприклад, портал «Креативне 

місто», який представляє собою платформу для консультативної допомоги 

людям, які мають цікаві ідеї. В роботі платформи беруть участь приватні особи, 

підприємства та інші економічні  суб'єкти, які вільно пропонують ідеї, 

допомагають з їх практичною реалізацією, сприяючи тим самим досягненню 

спільної мети - розвитку креативної економіки[4, с.149-150]. 

Досвід Південної Кореї у впровадженні креативної економіки є 

актуальним для України у зв’язку з потребою розроблення національної 

стратегії інноваційного розвитку, яка б забезпечувала комплексне застосування 

усіх доступних важелів економічної політики, запобігаючи конфлікту між 

їхніми впливами і між вирішенням стратегічних та поточних завдань, оскільки 

Україна не в повному обсязі  використовує свій інтелектуальний, творчий та 

інноваційний  потенціал. 

У жовтні 2018 року МОН України запропонувала до громадського 

обговорення проект Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 

року[5], який значною мірою ґрунтується на механізмах реалізації політики, 

викладеної у «Доктрині збалансованого розвитку: Україна-2030» [6], та містить 

спільні риси з південнокорейським баченням креативної економіки. Зокрема, 

стратегією передбачено створення територій із високою концентрацією 

креативних фахівців, започаткування комунікаційного механізму технологічних 

платформ, створення сприятливих умов для діяльності венчурного бізнесу та 

розвитку стартапів, сприяння створенню кластерів, які об’єднають промислові 

підприємства із закладами професійної освіти, запровадження державної 
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підтримки патентування інтелектуальної власності українських інноваторів за 

кордоном на умовах співфінансування та інші. Усе з вищезазначеного знайшло 

реалізацію у політиці уряду Південної Кореї. 

З вересня 2014 по липень 2015 року з метою зміцнення  бази для 

створення нових підприємств через державне та приватне партнерство у Кореї 

були створені Центри креативної економіки та інновацій в 18 містах і 

провінціях країни. Так, станом на кінець 2016 року Центри креативної 

економіки та інновацій підтримали і розвинули 3870 стартапів і залучили 

інвестицій на суму 432,9 млрд. дол. США. 

З початком впровадження нової стратегії значно швидше стали 

розвиватися організації професійного сектора: Корейська асоціація виробників 

програмного забезпечення (KOSA), Корейська асоціація з просування ІКТ 

(KAIT), Корейська асоціація Інтернет та цифрових розваг (K-IDEA), Конверген-

тна контентна галузева асоціація (NOIA), Асоціація звукозапису Кореї (RIAK), 

Корейська асоціація авторських прав на музику (KOMCA), Федерація корейсь-

ких музикантів, Корейська федерація організацій авторського права, Федерація 

художніх і культурних організацій Кореї, Корейська асоціація міжнародної 

торгівлі (KITA) та Корейська федерація проектних асоціацій (KFDA). 

Крім того до роботи долучилося багато громадських агентств: 

Національне агентство інформаційного суспільства (NIA), Корейське агентство 

кібербезпеки (KISA), Національним агентством з розвитку Інтернету (NIDA), 

Корейське агентство міжнародного співробітництва в ІТ (KIICA), Національне 

агентство з просування ІТ-індустрії (NIPA), Корейський фонд сприяння 

розвитку науки і творчості (KOFAC), Агентство творчого контенту Кореї 

(KOCCA), Корейська рада з кіно (KOFIC) та Агентство з просування 

промисловості Кореї (KPIPA). 

Значною мірою розвитку креативної економіки в Республіці Корея 

сприяла співпраця між науково-дослідними інститутами, вченими, інженерами, 

дизайнерами, підприємствами та університетами. Країна значно випереджає 

Сполучені Штати у відсотковому відношенні молодих науковців з вищою 
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освітою – 63% проти 41%, більш того 1 з 4 південнокорейських студентів має 

інженерну спеціальність, порівняно зі співвідношенням 1 до 20 у США, що 

безумовно сприяє масштабуванню, запропонованих студентами та винахідника-

ми інноваційних рішень, які потім стають основою для власного інноваційного 

бізнеса та поштовхом до виникнення нових малих та середніх підприємств у 

креативних галузях[7].  

Більш того Республіка Корея спрямовує значні кошти на НДДКР з метою 

їх подальшої комерціалізації. Ключовими технологічними напрямами, за якими 

було подано найбільшу кількість патентних заявок у Південній Кореї, є: 

електричне устаткування, апаратура, енергетика; комп’ютерні технології та 

напівпровідники[8, с.78]. 

Діаграма 1. Динаміка витрат на НДДКР у 2012-2016 рр., % ВВП [9]
 

 

Отже, у формуванні стратегії інноваційного досвіду для України слід 

спиратися на світовий досвід впровадження креативної економіки, зокрема 

Південної Кореї, як країни, що розвивається. Хоча Україна має низу перешкод 

для просування креативної економіки, переваги від її впровадження можуть 

вирішити ряд інших соціально-економічних проблем, посприявши зменшенню 

рівня безробіття, збільшенню ВВП, диверсифікації економіки та поліпшенню 

загальної якості життя населення країни. 
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«Київський політехнічний інститут  

ім. Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Моніторинг навколишнього газового середовища, викидів шкідливих 

речовин базується на застосуванні газових електрохімічних сенсорів 

амперметричного типу. Ці сенсори характеризуються надійністю, простотою 

обслуговування, низьким енергоспоживанням і доступністю. Хлор, у вигляді 

газу та у зрідженому стані використовується в гідроелектрометалургічних 

виробництвах; на станціях водопідготовки; у хімічній промисловості та інших. 

Хлор є шкідливою речовиною, має максимальну разову гранично допустиму 

концентрацію (ГДК) 0,1 мг/м
3
, середньо добову ГДК – 0,03 мг/м

3
, клас 

небезпечності – другий. Тому виробництва де застосовується або виробляється 

хлор потребують  постійного моніторингу повітря у виробничих приміщеннях 

[1]. Співробітниками кафедри ТЕХВ КПІ ім. Ігоря Сікорського під керівниц-

твом Лінючевої О.В. розроблені газові електрохімічні сенсори для визначення 

концентрації хлору. Базові напрацювання висвітлено у працях провідного 

автора. Запропоновано два типи газоаналізаторів: засновані на матричному 

(тобто рідкому) та на твердому протонпровідному електроліті [2]. 

Для визначення переваг та недоліків амперметричних сенсорів 

запропонованих типів авторами застосовано варіант експертного оцінювання 
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(метод Шонфільда). Фактори успіху сенсорів визначалися шляхом опитування 

експертів – фахівців у сфері застосування газових сенсорів. Вагомість факторів 

визначалася як середньозважений показник експертних переваг при виборі 

сенсору. Оцінка сенсору за обраними критеріями (факторами) визначалася 

фахівцями шляхом дослідно-виробничого застосування розробок. Результати 

систематизовано у вигляді таблиці і візуалізовано з урахуванням коефіцієнтів 

вагомості факторів на рисунку. 

Таблиця  – Оцінка факторів порівняння для запропонованих типів 

сенсору на хлор. 

№ Характеристика 

Вагомість 

фактору при 

виборі 

сенсора 

Оцінка сенсору при 

застосуванні електроліту 

Матричного Твердого 

1 
Час встановлення вихідного 

сигналу 
0,3 3,5 4,5 

2 
Верхня межа визначення 

концентрації 
0,25 4 3 

3 
Нижня межа визначення 

концентрації 
0,25 4,5 5 

4 
Межа лінійності за струмовим 

сигналом 
0,1 3 5 

5 Ціна 0,1 5 3 

 

 
Рис.  – Візуалізація факторів вибору сенсорів із застосуванням різних 

типів електролітів. 
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Дослідження показали, що кожен із запропонованих електролітів може 

формувати специфічну сферу застосування сенсора. Так твердий електроліт 

комфортний при встановленні вихідного сигналу, визначенні хлору низької 

концентрації і визначенні межі лінійності за струмовим сигналом. 

У той же час матричний електроліт дозволяє зменшити ціну сенсора, що 

робить його доступним. І має перевагу при роботі з високими концентраціями 

хлору. 

Таким чином, застосований метод порівняння дозволяє визначити 

перспективні напрями удосконалення запропонованої інновації. 
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магістратури фінансового факультету 
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м. Дніпро, Україна 

Страховий бізнес функціонує успішно при умові, що інвестиційна 

діяльність страхових компаній генерується в різних сферах ринку. Страховики 

знаходяться в постійній залежності від цієї ситуації на ринку. Відповідно, 
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надійність, дохідність, диверсифікація та ліквідність — головні критерії 

ефективної інвестиційної політики страхової організації. Таким чином, в 

сучасних умовах економічної та політичної нестабільності проблема інвести-

ційної діяльності страхових компаній в Україні потребує подальшого вивчення. 

Сьогоднішній страховий ринок України демонструє зростання, 

покращуються його якісні характеристики, збільшується частка страхових 

послуг у ВВП, що сприятиме зростанню ролі страхових компаній у 

національній економіці. Недостатність внутрішнього капіталу є серйозною 

проблемою, тому збільшення обсягу інвестиційних можливостей вітчизняних 

страховиків є одним із найважливіших чинників. Володіючи значними 

фінансовими ресурсами, страхові компанії можуть надати свої кошти для 

реалізації найрізноманітніших проектів загальнодержавного значення, 

забезпечуючи цим самим фінансування пріоритетних галузей економіки. 

Основною проблемою інвестування коштів є нерозвинений фондовий 

ринок України та мала кількість фінансових проектів, куди можна було б 

вкласти гроші. У розвинених країнах Європи і в США частка інвестованих 

коштів страхових компаній становить близько 20–25%, при тому, що в Україні 

цей показник в рази менше. В Україні основна частина коштів представлена 

короткостроковими активами. До того ж, участь вітчизняних страховиків в 

інвестиційному процесі часто носить спекулятивний характер, а у середніх і 

дрібних страхових компаній немає прагнення виходити на фондовий ринок 

самостійно, так як вони не володіють достатнім інвестиційним потенціалом [1].  

У 2018 році набуло чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг від 

07.06.2018 № 850 «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і 

нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика». Положення 

покликане підвищити надійність українського страхового ринку. Зокрема, 

страхові компанії будуть зобов'язані на будь-яку дату дотримуватися 

встановлених критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів, нормативів 

платоспроможності і достатності капіталу, ризикованості операцій. Цей 
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норматив визначається як сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату не 

повинна бути меншою за нормативний обсяг активів [2]. 

Розпорядження сприяє фінансовій стійкості страховиків та посилює 

забезпечення виконання ними своїх зобов'язань перед страхувальниками і не 

містить істотних негативних наслідків по конкуренції на ринку страхових 

послуг, як для споживачів страхових послуг, так і для державного бюджету 

України.  

Проаналізуємо структуру активів страхових компаній за 2015-2018 роки 

(табл. 1). Так активи страхових компаній України протягом 2015-2018 років 

мають тенденцію збільшення, зросли на 4млн.грн. Найменшу частку в їх 

структурі займають банківські метали - нарівні 1%, така тенденція залишається 

незмінною останні чотири роки. Слід зазначити зменшення питомої ваги 

низьколіквідних і ненадійних активів. Наприклад, питома вага акцій 

зменшилась майже в два рази, порівнюючи з 2015 роком - з 33% до 12,5%. 

Питома вага державних цінних паперів навпаки зросла до 13%. Також зростає 

питома вага депозитів і грошей на поточних розрахункових рахунках. 

Таблиця 1 

Активи страхових компаній України, які представлені інвестиціями  

в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України 

 за 2015-2018 рр., млн. грн. [3] 

Структура активів 2015 2016 2017 2018 

Активи, визначені ст.31 Закону України «Про 

страхування», у тому числі: 
36418,8 35071,9 36084,6 40 666,5 

Грошові кошти на поточних рахунках 2531,3 2925,4 2757,4 2968,5 

Банківські вклади (депозити) 12603,8 11528,6 12238,2 14101,8 

Банківські метали 36,9 30,4 39,9 32,2 

Нерухоме майно 2216,4 2601,0 2655,1 3014,0 

Акції 11901,4 7968,6 6653,6 5077,3 

Облігації 735,1 853,9 898,3 908,2 

Іпотечні сертифікати 38,6 89,6 88,2 87,3 

Цінні папери, що емітуються державою 2604,3 5540,2 6572,1 5418,1 

Права вимоги до перестраховиків 3740,6 3471,9 4054,5 3365,3 
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Інвестиції в економіку України за 

напрямами, визначеними Кабінетом 

Міністрів України * 

0,9 31,9 99,0 1 131,8 

У тому числі 1) розроблення та 

впровадження високотехнологічного 

устаткування, іншої інноваційної продукції, 

ресурсо - та енергозберігаючих технологій; 

0,4 2,1 3,0 101,9 

2) розвиток інфраструктури туризму; 0,5 29,8 30,7 22,4 

3) добування корисних копалин; 0,0 0,0 0,0 0,003 

4) перероблення відходів гірничо-

металургійного виробництва; 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5) будівництво житла 0,0 0,0 5,8 899,3 

6) розвиток транспортної інфраструктури, у 

тому числі будівництво та реконструкція 

автомобільних доріг; 

0,0 0,0 53,2 60,0 

7) розвиток сектору зв’язку та 

телекомунікацій 
0,0 0,0 6,3 48,2 

8) розвиток ринку іпотечного кредитування 

шляхом придбання цінних паперів, 

емітованих Державною іпотечною 

установою. 

0,0 0,0 0,0 0,0 

* - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1211 «Про затвердження 

напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів».  

 

Основними напрямками інвестицій українських страховиків за останні 

чотири роки залишаються: розроблення та впровадження високотехнологічного 

устаткування, іншої інноваційної продукції, енергозберігаючих технологій та 

будівництво житла. У першому випадку частка активів в загальній структурі 

збільшилась майже в 250 разів, і становить 101,9 млн. грн. Починаючи з 2017 

року, українські страхові компанії інвестують в будівництво житла. Дані 

інвестиції зросли від 5,8 млн. грн. в 2017 році, до 899,2 млн. грн. у 2018 році. 

Інвестиції в розвиток інфраструктури туризму мають нестабільну 

тенденцію, від 0,5 до 22,4 млн. грн., при чому спостерігаємо спад по даному 

активу за останні два роки. Але, провівши аналіз, можна стверджувати, що 

вкладення інвестицій страховими компаніями в економіку України майже 

зупинилося. Також страхові компаній змінили свої пріоритети інвестування в 

банківські установи через високий ризик втрати коштів. В той же час страхові 

компанії за рахунок своєї ефективної інвестиційної політики, при умові 
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розвитку страхового та фінансового ринків мають можливість суттєво впливати 

на рівень економічного розвитку країни. 

Розглянемо більш детально динаміку інвестиційного доходу страхових 

компаній України за 2014-2018 роки (табл.2). 

Таблиця 2 

Динаміка і склад інвестиційного доходу страхових компаній України  

За 2014-2018 рр., млн. грн.  

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

Участь у капіталі 103,6 95,6 44,8 94,4 116, 1 

Облігації 346,3 413,5 482,8 584,4 722, 3 

Депозити 882 1 112,0 1 391,9 1 193,6 1 428, 6 

Акції 368,6 6,5 1,2 1,4 8,4 

Інше 135,2 99,6 100,8 130,3 106,1 

Усього 1 835,7 1 727,2 2 021,5 2 004,2 2 381,4 

Розраховано автором на основі [3] 

Зміна регуляторної бази сприяло не тільки посиленню 

платоспроможності страхових компаній, але й поліпшенню результативності їх 

інвестиційної політики. Так за 2018 рік страховики отримали інвестиційний 

дохід в розмірі 22 381,4 млн. грн. В цілому, інвестиційний дохід українських 

страхових компаній за аналізований період збільшився на 545,7 млн. грн., і 

склав у 2018 році 2 381,4 млн. грн. Що стосується складу доходу, спостерігаємо 

стрімке падіння по акціям - з 368,6 млн. грн.. у 2015році до 8,4 млн. грн. у 

2018р. Також стрімко зросла в загальній структурі доходу частка по облігаціям 

та депозитам. Дохід по облігаціям за останні роки збільшився майже в два рази, 

і в 2018 році становив 722,3 млн. грн. Дохід по депозитам також мав позитивну 

тенденцію, збільшився на 546,6 млн. грн. у 2018 році. 

Таким чином, можемо стверджувати, що гальмування інвестиційної 

активності страхових компаній зумовлено низкою проблем, основними з них є: 

українська нормативно-правова база у сфері страхування є недосконалою та не 
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відповідає європейським стандартам; рівень капіталізації українських 

страхових компаній є низьким; ліквідні фінансові інструменти є недостатніми 

для проведення ефективної інвестиційної політики; недосконале нормативно-

правове врегулювання діяльності страхових посередників; непрозорість 

фінансової звітності страхових організацій.  

На нашу думку, основний акцент потрібно зробити на активізації 

інвестиційного потенціалу страхового ринку. Враховуючи, те що в Україні 

вільні кошти страховиків у силу специфіки вітчизняного законодавства не 

повною мірою перетворюються в інвестиційні ресурси, вирішення вказаних 

вище проблем знаходиться, перш за все, в правовій площині. Законодавство з 

даного питання потребує реформування та приведення його у відповідність до 

європейських стандартів.  

У даному аспекті доцільним є реалізація таких основних заходів 

нормативно-правового, організаційно-методичного та інформаційного 

характеру:  

− своєчасна та широка адаптацію українського страхового ринку до 

світових вимог фінансового регулювання та нагляду, активна співпраця з 

європейськими та міжнародними організаціями;  

– удосконалення моніторингу діяльності страховиків і посилення 

контролю за дотриманням ними вимог щодо забезпечення платоспроможності, 

фінансової стійкості та розміру чистих активів;  

– створення правового поля для повноцінного впровадження 

інвестиційного та пенсійного страхування; 

– розробка нормативної бази, що уможливлює співпрацю страхових 

організацій та компаній з управління активами у сфері ефективного 

інвестування активів страховиків. 

Отже, можна зробити наступні висновки, необхідною умовою 

ефективного розвитку інвестиційної діяльності страховиків в Україні є 

вдосконалення законодавчої бази та визначення місця і ролі інвестиційної 

діяльності в страхових компаніях. Сприяти зростанню інвестиційного ринку 
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України значною мірою може ефективне використання резервних ресурсів 

страховиків. У порівнянні з зарубіжними державами згаданий напрям 

діяльності страховиків в Україні залишається нерозвинутим і використовується 

не на повну потужність. При цьому неналежна увага приділяється 

стимулюванню вкладання потужних фінансових ресурсів, мобілізованих 

страховими компаніями в інноваційно-інвестиційні проекти, які сприятимуть 

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Проте 

подальший його розвиток здатен забезпечити піднесення національної 

економіки. У цьому контексті важливого значення набуває вирішення проблем 

економічного, функціонального, інформаційно-аналітичного, кадрового 

характеру, що стримує розвиток українського страхового ринку та ефективну 

інвестиційну діяльність страхових компаній. 
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Кредитні ресурси відіграють надзвичайну велику роль в існуванні усіх 

економічних суб’єктів, адже існування можливості їх залучення дозволяє 

активізувати свою підприємницьку діяльність, покращити економічне становище 

та рівень життя. Одним з основних видів кредитних ресурсів є іпотечний кредит. 

Безпосередньо в українських реаліях, ефективне функціонування іпотечного 

дозволяє вирішити проблеми соціального характеру та фінансового ринку. Однак 

на сьогодні іпотечне кредитування знаходиться на дуже низькому рівні через 

негативні тенденції в економіці, низьку платоспроможність позичальників тощо. 

Іпотечний кредит являється кредитними відносинами між кредитором і 

позичальником, що пов’язані з задоволенням потреб позичальників у 

кредитуванні на купівлю нерухомого майна або право на власність у 

майбутньому на нерухоме майно на первинному або вторинному ринку у 

фізичних або юридичних осіб під заставу цієї ж нерухомості [1]. 

Протягом 2007-2009 рр. в Україні спостерігався значний ріст іпотечного 

кредитування, причиною цьому послужила агресивна банківська політика, 

можливість кредитувати в іноземній валюті, падіння цін на ринку нерухомості 

та інше. Однак фінансова криза 2008-го року призупинила цей, на перший 

погляд, ефективний розвиток банківської системи України. Далі, незначне 

пожвавлення спостерігалося в 2011-2012 рр. коли були внесені поправки до 

відповідного законодавства, було заборонено кредитування в іноземній валюті. 

Банки жорсткіше підходили до оцінки платоспроможності позичальників. 
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У 2017 році ринок іпотечного кредитування значно пожвавився, особливо 

в І кв. 2018-го року. 

Основною причиною зростання стали партнерські програми банків із 

забудовниками, які пропонують пільгові ставки. Їхня частка в загальному обсязі 

нового кредитування збільшується. Нове кредитування зосереджене у вузькому 

колі банків, тож необхідно знімати юридичні перешкоди для повернення на 

ринок великих банків з іноземним капіталом. Банкам варто консервативніше 

оцінювати достатність доходів позичальників та ставитися до ризиків, 

пов’язаних із надлишком пропозиції житла, під час визначення параметрів 

запропонованих кредитних угод[2]. 

Згідно останнього опитування НБУ 24-х провідних банків - обсяги 

кредитування зростають. Протягом 2017 ‒ 2018 років 15 із 24 опитаних банків 

надавали населенню кредити на придбання, будівництво та реконструкцію 

нерухомості. За весь минулий рік вони видали нових кредитів на нерухомість 

на суму 1.48 млрд. грн. (+62% р/р). У І кварталі 2018 року обсяг нових кредитів 

виріс у 3.9 рази р/р і склав 565 млн. грн., кількість укладених договорів зросла 

майже втричі. Понад 80% обсягів нового кредитування припало всього на п’ять 

банків. Деякі з опитаних фінансових установ надають кредити на придбання 

житла або як виняток для своїх клієнтів, або тільки співробітникам[3].  

У 2017 році і в І півріччі 2018 року купівля житла на вторинному ринку 

переважала за кількістю договорів і обсягом кредитування, також зростають 

обсяги та кількість кредитів, виданих у рамках партнерських програм проте, все 

ж переважають кредити на стандартних умовах.  

Умови кредитування поліпшилися порівняно з ситуацією річної давнини 

Стандартні умови більшості банків містять фіксовану відсоткову ставку на весь 

термін договору або фіксовану на перший рік і гнучку після цього. Фіксована 

ставка зазвичай становить 18 – 24% річних. У рамках партнерських програм із 

забудовниками пропонується пільгова ставка на перші 1 ‒ 5 років, її розмір 

здебільшого залежить від першого внеску і становить від 0.01% на перший рік 

без урахування комісії за надання кредиту. Максимальний заявлений термін 
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кредитів у більшості банків становить 20 років, у декількох – 25 ‒ 30 років. 

Середньозважений за обсягом строк, на який видають кредити, становив 13.3 

років на кінець І кварталу 2018 року та 13 років – у 2017 році. 

Більшість експертів стверджують, що головною проблемою для віднов-

лення кредитування нерухомості ‒ дефіцит платоспроможних позичальників з 

офіційно підтвердженими доходами. Далі, значними перешкодами залишається 

відсутність джерел довгострокового фінансування, присутня юридична 

нерегульованість та непрозорість ринку первинного житла. 

Для подолання даних явищ, які негативно впливають не тільки на 

іпотечний ринок, а й на економіку країни в цілому, необхідно запровадити 

декілька дієвих заходів, а саме: 

1. Значно знизити ставки за іпотечними кредитами, які є основними обме-

женнями для запуску масового кредитування. За нинішніми ставками в 25%, абсо-

лютній частці потенційних позичальників важко обслуговувати заборгованість. 

Отже, відтворення масового попиту на іпотечні кредити можливе лише за ставки в 

11-12% річних у гривнях. В сучасних умовах такого рівня можна досягти лише 

при субсидуванні певної частки кредитних портфелів банків державою, або 

наявності у них довгострокових  фінансових ресурсів під 6-8% річних[4]. 

2. Збільшити строки надання кредитів. 

3. Удосконалити законодавчу базу, щодо іпотечного кредитування. 

4. Створити злагоджену інфраструктуру, яка б охоплювала ріелтерські 

та страхові компанії і на договірних засадах з банком забезпечувала пошук 

нових клієнтів для іпотечного кредитування[5]. 

Висновки Отже, іпотечне кредитування відіграє помітну роль у динаміч-

ному функціонуванні економіки. За умов ефективного макроекономічного 

розвитку воно вирішує велику кількість проблем, зокрема: зменшує соціальну 

напругу,  забезпечує прискорений розвиток реального сектору економіки, а 

саме дає поштовх до розвитку іншим галузям, пов’язаних з будівництвом. 

Проте, незважаючи на те, що кредитування житла продовжує зростати, його 

обсяги є незначними порівняно з ринком роздрібно кредитування (у 2017 – І пів-
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річчі 2018-го р. обсяг кредитів ФО зріс на 34 млрд. грн.). Видані менше ніж 3000 

кредитів на рік не можуть значно вплинути на ринок нерухомості. Для прикладу, в 

одному Києві на рік укладається більше ніж 30 000 угод купівлі-продажу. 

Кількість іпотечних кредиторів є досить обмеженою. Нове кредитування 

зосереджене переважно в державних банках, а більшість великих банків з 

іноземним капіталом, які до кризи працювали в сегменті іпотеки, досі не 

повернулися до цього виду діяльності. Навіть коли на рику іпотеки і 

з’являються нові суб’єкти, то це малі або середні банки з вітчизняним 

капіталом, які працюють з забудовниками. 

Наразі, однією з основних причин, що заважають розвитку іпотечної 

сфери є високі ризики, що пов’язані з недобросовісністю забудовників, високі 

відсоткові ставки, а також відсутність можливості стягувати та реалізовувати 

заставлене майно. Тож, покращення законодавчої бази, діючі партнерські 

програми іпотечного кредитування, відчутне зменшення відсоткової ставки 

стане поштовхом для пожвавлення та подальшого розвитку іпотечного ринку та 

економіки України в цілому. 
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Сьогодні фондовий ринок України знаходиться на етапі  пожвавлення 

діяльності та  модернізації основних організаційних процесів, але все ще значно 

відстає у розвитку від фондових площадок промислово розвинутих країн. 

Аналіз  та  дослідження сучасних особливостей та тенденцій розвитку фондової 

біржової торгівлі та інфраструктури України стає для національної економіки 

надзвичайно актуальним [1, c. 2]. 

 В Україні мережа фондових бірж як цілісна система не існує, біржова 

структура характеризується помірною фрагментарністю. На кінець 2018 року 

діяльність з організації торгівлі представлена 5 фондовими біржами (табл. 1), 

основну частку ринку займають такі біржі: 

 Перспектива – 46,48%; 

 ПФТС – 53,51%. 

За даними звітності НКЦПФР, що оновлюється кожного місяця бачимо, що 

зараз 95% торгів на організованому фондовому ринку  здійснюються через 

біржі ПФТС та Перспективу.  

Аналіз звітності за видами ринку дозволяє зробити висновок, що 97% 

торгових операції здійснюється на вторинному ринку,  зокрема йдеться про 

операції з РЕПО - 16% від всіх торгових операцій;, та операції на спотовому 

ринку – 81% від усіх операцій [3]. 
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Таблиця 1 

Загальні обсяги торгівлі на організованому ринку станом на січень 

кожного року, 2017-2019 рр. 
Січень 2017 Січень 2018 Січень 2019 

Назва 

біржі 
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Перспек-

тива 
7 368 63,22 

Перспек-

тива 
11 193 52,09 

Перспек-

тива 
12 354 46,48 

ПФТС 3 972 34,00 ПФТС 6 383 29,73 ПФТС 14 225 53,51 

УБ 315 2,72 УБ 3 912 15,92 УБ 2,6 0,01 

УМВБ 0 0 УМВБ 3,02 0,012 УМВБ 0,00 0 

ІННЕКС 0,03 0 ІННЕКС 3,96 0,016 ІННЕКС 0,00 0 

Всього 11 656 100 Всього 21 489 100 Всього 26 581 100 

*Складено автором на основі [3] 

З питомої ваги операцій на спотовому ринку  можемо зробити логічний 

висновок про мінливість економічних умов всередині країни, які стосуються 

коливання курсі валют. Для своєрідного кредитування під заставу цінних папе-

рів учасники фондового ринку використовують переважно операції з РЕПО.  

Лише 13 %  торгових операції здійснюється на первинному ринку, основна 

частина таких операцій також здійснюється на спотовому ринку для захисту від 

коливання курсу валют.  

Зменшення кількості торгових операцій, що проводяться на первинному 

ринку, може пояснюватись посиленням контролю за якістю емітентів на 

первинному  ринку, адже НКЦПФР вимагає прозорої звітності від емітентів, 

чіткого проспекту емісії та встановлює контроль за діяльністю таких емітентів.  

Якщо розглянути обсяги торгів у розрізі фінансових інструментів, 

відзначимо, що найбільшу питому вагу займають операції з державними 

облігаціями, а після них операції з облігаціями підприємств( табл.2).  

Аналізуючи цифри, бачимо, що облігації – як інструмент кредитування для 

емітента, та інструмент інвестування для інвестора, є найбільш привабливим 

фінансовим активом.  
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Таблиця 2 

Обсяг біржових контрактів на організаторах торгівлі з розподілом за 

видом фінансового інструменту за 2018 р., млн. грн. 

Організатор 

торгівлі 
Акції 

Облігації 

підприємств 

Державні 

облігації 

України 

Інвестиційні 

сертифікати 

Дерива-

тиви 
Усього 

ПФТС 373,93 3823,76 108118,43 202,05 0,00 112518,20 

Перспектива 29,96 4654,02 121777,68 65,71 797,60 127324,98 

УБ 776,66 1789,21 16578,55 4,22 1843,52 20992,16 

УМВБ 34,91 0,00 0,00 0,00 0,03 34,94 

Іннекс 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 

Усього 1215,95 10267,00 246474,66 272,01 2641,15 260870,78 

*Складено автором на основі [2] 

Дані цифри свідчать, що головним емітентом на фондовому ринку є 

держава, яка за рахунок ОВДП намагається залучити кошти для покриття 

дефіциту державного бюджету. 

Для інвестора ОВДП є найкращим фінансовим активом через такі переваги: 

- держава гарантує виплати по 100% придбаних ОВДП; 

- дохід, отриманий від ОВДП, не оподатковується прибутком( що 

стимулює інвестора); 

можливість дострокового продажу ОВДП на вторинному ринку. 

Головним чином дані показники свідчать про великий дефіцит коштів 

емітентів, як держави, так і підприємств.  

Щодо основних показників діяльності фондового ринку за аналізований 

період, зазначимо наступне. Показники емісії ЦП за попередні періоди 

ображені на рисунку 1.  

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у січні-грудні 

2018 року, становив 60,32 млрд грн, що менше на 292,84 млрд грн порівняно з 

відповідним періодом 2017 року (353 млрд грн) [5].  

Протягом січня-грудня 2018 року Комісією зареєстровано 93 випусків 

акцій на суму 22,26 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом 2017 року 

обсяг зареєстрованих випусків акцій зменшився на 324,84 млрд. грн. Значні за 

обсягом випуски акцій, спрямовані на нарощування статутного капіталу 

здійснили АТ «СБЕРБАНК» та АТ « БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». 



94 
 

 

Рис.1. Обсяги емісії цінних паперів фондового ринку за 2014-2018рр. 

Комісією протягом січня-грудня 2018 року зареєстровано 110 випусків 

облігацій підприємств на суму 15,46 млрд грн. Порівняно з аналогічним 

періодом 2017 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств 

збільшився на 7,1 млрд грн. 

Отже для інвесторів приваблива перспектива вкладення коштів і облі-

гації, здебільшого державних установ, та ОВДП, через надійність та вигідність. 

Фондовий ринок в тій чи іншій країні характеризується, насамперед, 

обсягом біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних паперів, що 

перебувають в обігу на фондових біржах.  

Протягом січня-грудня 2018 року порівняно з даними аналогічного періоду 

2017 року обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах 

торгівлі збільшився на 26,7% (або на 55,1 млрд грн) (січень-грудень 2017 року – 

205,8 млрд грн) [5]. Отже у порівнянні з попередніми періодами відбувається 

значне пожвавлення на фондових ринках, головним чином за рахунок спотових 

угод з державними облігаціями. 

Якість випущених ЦП оцінюється за допуском до торгів на фондовому 

ринку. Аналіз наведених показників свідчить про нестабільність ситуації на 

ринку,. У 2015 році  зафіксовано  погіршення показників, станом на кінець 2018 

року ситуація є ще гіршою, кількість цінних паперів зросла, але допущено до 

торгів на ринку було недостатньо.(табл. 3) [3]. 
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Таблиця 3 

Інформація щодо кількості випусків фінансових інструментів, що 

перебувають в обігу на фондовому ринку, шт 

Інструмент 
Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Станом на 

31.12.2016 

Станом на 

31.12.2017 

Станом на 

31.12.2018 

Кількість випусків цінних 

паперів, що перебувають в 

обігу на фондовому ринку 

22 683 22 343 20 559 20 274 25 900 

Кількість випусків цінних 

паперів, які допущено до 

торгів на фондових біржах 

2 442 2 794 2 814 2 294 2 603 

Кількість випусків цінних 

паперів, які не допущено до 

торгів на фондових біржах 

20 199 19 468 17 745 17 980 23 297 

*Складено автором на основі [2,3] 

 Отже, на основі аналізу показників функціонування фондового ринку 

України серед позитивних чинників розвитку можна виділити такі:  

  все ще  наявна висока фрагментарність біржової та депозитарної 

структури, велика кількість неактивних бірж; 

 обмежена кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансо-

вих інструментів, відсутність ліквідних цінних паперів публічних 

акціонерних компаній; 

 зменшення емісії цінних паперів; 

 недостовірність інформації щодо загального обсягу торгів на 

біржовому ринку (зокрема, стосовно позалістингових цінних паперів), що 

не сприяє прозорості та відкритості ринку, а отже, знижує довіру до 

вітчизняних цінних паперів [4, с. 130]. 

Для вирішення низки проблем даного типу доцільно запропонувати такі 

методи: 

1. Створення умов для проведення раціональної дивідендної політики. 

2. Оновлення принципів роботи фондової біржі, завдяки яким 

вітчизняні підприємці змогли б залучати новий капітал. 

3. Створення умов для прозорого і достовірного бухгалтерського 

обліку. 

4. Підвищення ліквідності фінансових інструментів. 
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5. Приваблення на ринок заощаджень населення завдяки зрівнянню 

оподаткування доходів від банківських вкладів та доходів від операцій із 

цінними паперами. 
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