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СЕКЦІЯ 1
SECTION 1
УДК 338.4

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
WORLD AGRICULTURE AND
INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Бука С. Г.
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РОЗВИТОК ЕКСПОРТУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЇ
Агропромисловий комплекс (АПК) є пріоритетною галуззю української економіки і, у
найближчий період, стратегія його виходу на ринок ЄС має суттєве значення для
перспективного розвитку України.
За підсумками 2017 року, зовнішньоторговельний обіг аграрною та харчовою
продукцією між Україною та країнами Європи збільшився на 30,8 %, або $ 1,9 млрд, та
становив $ 8,1 млрд. При цьому Україна експортувала продуктів до країн ЄС на $ 5,8 млрд,
таким чином сформувавши досить серйозне позитивне сальдо в нашій двосторонній
торгівлі. дані показники означають, що Угода про ЗВТ між Україною та ЄС ефективно
працює та дає свої результати для нашого аграрного сектору. Окрім того, зростання обсягів
експорту до країн ЄС є ознакою успішної переорієнтації більшості наших аграрних
експортерів на нові ринки [1].
Найбільшим попитом у європейських споживачів користуються на сьогодні такі
українські продукти як зернові злаки, їх експорт до ЄС за даний період склав $749,5 млн,
олії – $370,9 млн, насіння олійних культур – $194,3 млн, залишки і відходи харчової
промисловості – $177,2 млн, м’ясо і харчові субпродукти свійської птиці – $76,4 млн [2].
На сьогоднішній день конкурентоспроможними продуктами аграрного сектору України є
насіння соняшнику, насіння ріпаку та продукти їх переробки, соя та продукти її переробки,
продовольче та фуражне зерно, спеції. Також у великих об’ємах експортуються зернові і олійні
культури та продукти їх переробки. Ціна та якість даної групи товарів не тільки не
поступаються, а й, навіть, перевищують держав-конкурентів, що є нашою великою перевагою.
Продуктами, які також мають змогу конкурувати на європейському ринку - м’ясо птиці, овочі,
яйця, молоко та молочні продукти, свинина, мед, борошно, крупи. Але на сьогодні ці продукти
хоч і поставляються, але в малих розмірах. Основною проблемою, яку треба вирішити
виходячи з цими товарами на ринок ЄС – це стандартизація показників якості та сертифікація
виробничих потужностей підприємств. При виконанні цих дій ми матимемо змогу до суттєвого
збільшення поставок даної продукції європейським споживачам. Продукти, які на даний
момент мають низьку конкурентоспроможність – яловичина, цукор, фрукти. Таким чином,
можна виділити групи товарів з перспективою розвитку, але тільки при виконанні ряду умов та
оновленні агропромислового комплексу. Головними критеріями конкурентоспроможного та
сучасного АПК є: ефективне застосування нових сільськогосподарських машин, матеріальних
ресурсів та технологічних систем; випуск конкурентоспроможної продукції; здатність
виробництва до широкого впровадження науково-технічних досягнень; високий рівень
розвитку інфраструктури аграрного ринку; раціональне використання земель, впровадження
ресурсозберігаючих та відновлювальних технологій; високий рівень екологічної безпеки;
досягнення ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств.
Також, на мою думку, вагомим фактором посилення торгівлі між Україною та ЄС є ріст
інвестиційних потоків в аграрну сферу. Багатий природоресурсний та експортний
потенціал, вагомий людський капітал, поступово зростаюча інвестиційна привабливість та
багатовікові традиції ведення сільського господарства – це те, що має Україна для
успішного розв’язання завдань євроінтеграції аграрного сектору.
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Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, що фактично надійшли в сільське
господарство України починаючи з 1992 р., на кінець 2017 р. становив 500,1 млн. дол. США.
Але в умовах глибокої економічної та фінансової кризи, яка має місце в національній
економіці, навіть ці невеликі кошти є вагомим для розвитку галузі, хоча для усунення причин
цієї кризи вони незначні. Основними країнами-іноземними інвесторами вітчизняного
сільського господарства є Кіпр – при чому його частка в загальних обсягах інвестування за
період 2010 – 2016 рр. зросла на 10,2 пп. до 36,4 %; Великобританія – 10,2 % , Німеччина –
6,3 %, Польща – 6,1 %, Франція – 4,3 %, США – 3,5 %, Нідерланди – 3,3 % від загальних
обсягів ПІІ в галузь. Найбільше збільшили свою частку такі країни, як Кіпр – на 10,2 пп.,
Франція – на 2,0 пп., Польща – на 1,7 пп. До країн-інвесторів, які активно зменшували свою
частку в загальних обсягах іноземного інвестування, слід віднести Великобританію –
зменшення на 9,9 пп., США й Австрія – на 3,2 пп. кожна, Німеччина – на 2,3 пп [3].
Експортний потенціал аграрного сектору України значний, але для його реалізації
необхідно:
– гармонізувати національне законодавство та нормативно-правову базу з нормами та
законодавством Європейського Союзу, зокрема в частині безпечності та якості продукції,
державної підтримки, оподаткування тощо;
– запровадити в певних випадках, як і в країнах ЄС, квотування виробництва,
експортних субсидій, імпортних тарифних квот й інтенсивного тарифного і нетарифного
захисту внутрішнього ринку;
– створити ефективну систему управління безпечністю та якістю продуктів харчування
на всіх рівнях та на всьому ланцюгу виробництва та переробки продукції - від якості кормів
для худоби та насіння для рослинництва до якості готової продукції для споживача;
– сформувати сприятливі інституційні та інвестиційні умови для розвитку органічного
сільського господарства, а також механізму стимулювання експорту готових продуктів з
великою часткою доданої вартості та зниження частки сировинної продукції у експорті.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЮНЕСКО:
ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙБУТНІ ПЕРСПЕКТИВИ

Міжнародна організація системи ОНН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) є
унікальною організацією, яка визначає стратегію співробітництва та комунікації держав у
цих сферах міжнародних відносин. Завдяки власному міжнародному авторитету організація
впливає на формування державної політики країн-учасниць у відповідних галузях та
здійснює масштабні культурні, освітянські, інформаційні та наукові програми. Як
структурна одиниця ОНН вона, виходячи із своєї компетенції, ставить перед собою також
завдання «сприяти зміцненню миру й безпеки шляхом розширення співробітництва народів
у галузі освіти, науки й культури в інтересах забезпечення загальної поваги до
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справедливості, законності і прав людини». Таким чином, членство в ЮНЕСКО і
співробітництво з нею є важливим практично для усіх країн, у тому числі і для України.
Україна є членом ЮНЕСКО з 12 травня 1954 року [1].
В контексті сучасних міжнародних відносин співпраця України з ЮНЕСКО становить
значний інтерес, в її основі закладено величезний потенціал. В зв’язку з цим виключно
актуальним дослідження принципів і особливостей функціонування вказаної організації
для підвищення можливостей реалізації українських інтересів в ЮНЕСКО, а також для
вироблення перспективних моделей співпраці з Організацією.
За час співпраці з Організацією наша країна виступала ініціатором багатьох
міжнародних програм та проектів. Наприклад, українська ініціатива щодо використання
засобів масової інформації з метою зміцнення миру, недопущення пропаганди війни,
насильства i ненависті між народами дала поштовх до розробки i прийняття у 1978 році
Декларації про раси i расові забобони [2].
Слід також зазначити, що Україна є членом 11-ти міжнародних конвенцій ЮНЕСКО.
Діяльність ЮНЕСКО у сфері культури базується на наступних документах: Конвенція 1954
р. про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту [5], Конвенція 1972 р.
про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини [6]; Конвенцію 2001 р. про
охорону підводної культурної спадщини [7], Конвенція про збереження нематеріальної
культурної спадщини 2003 р. [8] тощо.
Членство України в ЮНЕСКО стратегічно орієнтоване на сприяння розширенню
міжнародного співробітництва наукових, освітніх і культурних інституцій шляхом
забезпечення їх участі у програмній діяльності Організації. Метою співробітництва України
з ЮНЕСКО є зміцнення інтелектуального потенціалу країни та залучення його до
загальносвітових процесів в гуманітарній сфері, а також використання в національних
інтересах можливостей і ресурсів ЮНЕСКО та міжнародного досвіду співпраці у галузях
компетенції цієї Організації – освіти, науки, культури, інформації та комунікації [3].
Участь України в програмній діяльності ЮНЕСКО, крім доступу до інтелектуального
потенціалу організації, запозичення корисного досвіду, дозволяє використовувати певний
матеріальний ресурс для проведення в нашій державі міжнародних заходів по лінії
ЮНЕСКО, а також дає змогу вітчизняним фахівцям в галузі освіти, науки, культури та
інформації брати участь у міжнародних заходах, отримувати стипендії, гранти,
устаткування, науково-технічну інформацію, консультативну допомогу. За останні 5 років
від ЮНЕСКО та інших міжнародних фінансових джерел, які були залучені нею до
реалізації програм, Україною було отримано прямих субсидій загальною сумою близько
4 мільйонів доларів США.
Ця співпраця важлива не лише для розвитку міжнародного співробітництва, а й для
підтримки професійного рівня вітчизняної гуманітарної сфери. Зусилля всіх країн, які
об’єднані в ЮНЕСКО однією ідеєю миру та гуманізму, безперечно, працюють на благо і
процвітання всього людства. І усвідомлення, що Україна є невід’ємною частиною цього
планетарного процесу, сповнює гордістю [4].
Враховуючи багатогранність культурного та природного багатства України,
здійснюється активна робота щодо збільшення представленості визначних українських
пам’яток у Списку всесвітньої спадщини. Станом на сьогодні від України до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включено 7 об’єктів: культурна спадщина: Київ: Собор
Святої Софії, Києво-Печерська лавра з прилеглими монастирськими спорудами (1990);
Ансамбль історичного центру Львова (1998); Геодезична дуга Струве (2005); Резиденція
митрополитів Буковини і Далмації (2011); Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його
хора (2013); Дерев’яні церкви Карпатського регіону в Польщі та Україні (2013); природна
спадщина: Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини(2007).
Позитивна динаміка активізації діалогу на високому рівні між Україною і ЮНЕСКО
спостерігається з моменту набуття нашою державою незалежності. Зокрема, за цей період
відбулося 4 візити найвищого керівництва ЮНЕСКО до України. Головним здобутком для
нашої держави у контексті забезпечення національних інтересів стало ухвалення 195-ю
сесією Виконради внесеної Україною резолюції «Моніторинг з боку ЮНЕСКО ситуації в
Автономній Республіці Крим (Україна)», яку підтримали 22 країни.
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Співпраця України з ЮНЕСКО сприяє розвитку міжнародного гуманітарного
співробітництва українських інституцій, а відтак, зміцненню національного
інтелектуального потенціалу та його інтеграції в регіональні та світові науково-технічні i
культурно-освітні процеси. Загалом відносини співробітництва між Україною та ЮНЕСКО
розвиваються у конструктивному руслі, спрямованому, зокрема, на розширення участі
українських інституцій у міжнародному спiвробiтництвi в гуманітарній сфері, а також на
підвищення економізації участі України в програмній діяльності Організації.
Отже, Загалом відносини співробітництва між Україною та ЮНЕСКО розвиваються у
конструктивному руслі, спрямованому, зокрема, на розширення участі українських
інституцій у міжнародному спiвробiтництвi в гуманітарній сфері, а також на підвищення
економізації участі України в програмній діяльності Організації.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІКАХ
Економічний розвиток неможливий без постійних фінансових вливань в економіку та
безперервного і швидкого кругообігу капіталу. Тому актуальною є проблема пошуку
можливих джерел формування інвестиційних ресурсів, серед яких особливого значення для
економіки країн набувають інвестиції. Вони є вкрай необхідними країнам з транзитивною
економікою, оскільки без сторонньої допомоги і кредитів, серйозних валютних ін’єкцій з
боку розвинутих країн сьогодні прорив у технологіях, якості, структурній перебудові,
вирішенні соціальних проблем здійснити просто нереально.
Водночас надмірний обсяг інвестиційної діяльності з-за кордону сприяє залежності
таких країн від іноземного капіталу, що може призвести до повної втрати економічної
незалежності. Тому проблема залучення і впливу іноземних інвестицій в економіку
подібних країн є дуже актуальною.
Країни з транзитивною економікою виокремлені на основі поділу країн світу за
класифікацією, що запропонована ООН, в основі якої вагоме місце займає критерій
соціально-економічних відносин, а допоміжним показником виступає загальний рівень
економічного розвитку [5, с.16 ].
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль в економічному розвитку будь-якої країни
незалежно від рівня її економічного розвитку. Світовий досвід показує, що країни з
транзитивною економікою не в змозі самостійно швидко і ефективно вирішити проблеми
економічного росту без залучення і ефективного використання іноземних інвестицій. З
підвищеною інвестиційною активністю пов’язується і відомий економічний феномен
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останнього періоду – бурхливе економічне піднесення «нових індустріальних країн» Азії:
Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу. У цих країнах за відносно стислий термін
створено стабільні економічні структури з досить великим і динамічним експортним
потенціалом, здатним швидко адаптуватися до кон’юнктури світового ринку, що
змінюється, перехід до фронтального розвитку сучасних наукомістких галузей економіки.
Згідно з розрахунками економістів, орієнтація тільки на внутрішні резерви може призвести
до того, що період відродження економіки подібних країн триватиме понад 20 років.
Для формування та нарощування інвестиційного потенціалу країн з транзитивною
економікою, особливо велике значення має розробка методів, а також практична оцінка
рівня їх реалізації. Така оцінка, на нашу думку, повинна мати на меті кількісний опис
наявного рівня використання інвестиційного потенціалу країн та визначення необхідних і
пріоритетних напрямів його нарощення.
На сьогодні ефективність проведення структурних перетворень в країнах з перехідною
економікою залежить від якості та повноти інформації про інвестиційну привабливість як у
галузевих, так і в регіональних напрямах. Це забезпечує можливість своєчасного прийняття
правильних управлінських рішень. Отже, для здійснення ефективного процесу керування
інвестиційною діяльністю виникає необхідність створення інформаційних банків даних про
обсяги, форми, суб’єктів й об’єкти інвестування.
Одним із найвідоміших методів є застосування експертної шкали, яка містить
характеристики кожної країни, а саме, законодавчі умови для іноземних і національних
інвесторів, можливість вивезення капіталу, стійкість національної валюти, політична
ситуація, рівень інфляції, можливість використання національного капіталу.
Якщо ці показники не дають повної характеристики країни, як об’єкта інвестування, то
використовувана методика доповнюється відповідно до мети. Інвестиційна привабливість,
як багатофакторне явище характеризується, насамперед, станом соціально-економічного
розвитку територій. Оцінка стану інвестиційного клімату базується на аналізі факторів, що
сприяють або затримують соціально-економічний розвиток.
У системі факторів особливе значення мають:
– макроекономічні показники (державний бюджет, платіжний баланс, державний борг);
– стабільність державної економічної політики;
– рівень корпоративного керування;
– обов’язковість контрагентів щодо виконання контрактів;
– забезпеченість законності й правопорядку;
– стимулююча податкова система, рівень розвитку банківської системи та інших
фінансових інститутів;
– рівень розвитку ринкової інфраструктури в усьому її різноманітті;
– якість і ціна робочої сили;
– рівень законності;
– розвиток інноваційних процесів і їхня ефективність.
Для оцінки інвестиційної привабливості країни ЮНКТАД (організація з досліджень
зарубіжного інвестування) пропонує використати два показники, які характеризують
позиції різних країн на світовому ринку інвестицій. Перший показник називається індекс
фактичного становища по ввезенню інвестицій (ІФС), який розраховується як
співвідношення частки країни-реципієнта в обсягах світових іноземних інвестицій до її
частки у світовому ВВП. Другий показник називається індекс потенціалу по ввезенню
інвестицій (ІП), який розраховується на основі середнього арифметичного значення восьми
показників для даної країни [4, c. 22 – 26].
Однак, на сьогодні критерії оцінки привабливості об’єктів інвестування ще недостатньо
опрацьовані в країнах з транзитивною економікою. Більш поглиблене їх дослідження
допоможе зорієнтуватися як внутрішнім державним органам, так зовнішнім інвесторам, які
зможуть більш детально ознайомитися з інвестиційними можливостями країн та
реалізувати власні можливі проекти.
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УКРАЇНА ТА СВІТОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ: 10 РОКІВ СПІВПРАЦІ
16 травня 2008 року, 10 років тому, Україна набула повноправного членства у Світовій
організації торгівлі. Це стало початком важливого етапу інтеграції країни у світову
торговельну систему та глобальну економіку. За 14 років переговорів Україна пройшла шлях
економічних і структурних реформ, трансформації від адміністративно-планової до ринкової
економіки, завершила двосторонні переговори з країнами-членами СОТ, прийняла більш ніж
50 необхідних для адаптації українського законодавства до вимог СОТ законів [1].
Сучасна Світова організація торгівлі є провідною міжнародною організацією, членами
якої є 156 країн світу. Останнім часом сфера діяльності СОТ розширюється і передбачає не
тільки регулювання торговельних потоків, але й міжнародне економічне регулювання
капіталу та робочої сили. Членство в цій організації стало практично обов’язковою умовою
для будь-яких країн, які прагнуть інтегруватися у світове господарство.
Вступаючи до СОТ, країна одержує право голосу за всіма рішеннями, що приймаються
в межах організації. Приєднання України до СОТ стало одним із стратегічних завдань
зовнішньоекономічної політики держави. Без членства в цій організації, за сучасних умов,
неможливо використати переваги світової торгівлі й гарантувати вітчизняним
товаровиробникам міжнародно-правовий захист від недобросовісної конкуренції на
світовому та регіональному ринках [2].
Можна констатувати, що найсуттєвішими перевагами вступу України до СОТ є
зменшення тарифних та нетарифних обмежень доступу українських товарів на світові
товарні ринки, отримання українськими товарами режиму найбільшого сприяння у
торговельному просторі країн-членів СОТ та можливість захисту інтересів національних
виробників відповідно до процедури розгляду торгових спорів СОТ.
Так, після вступу України до СОТ отримали новий імпульс поставки аграрної продукції.
Протягом 2008 – 2017 років частка експорту сільськогосподарської продукції від загального
експорту товарів з України збільшилась з 16,9 % у 2008 році до 41,5 % у 2017 році (у 2009 р.
цей показник склав 24,6 %, 2010 р. – 19,9 %, 2011 р. – 19,2 %, 2012 р.– 26,5 %, 2013 р. –
27,4 %, 2014 р. – 31,6 %, 2015 р. – 38,7 %, 2016 р. – 42,5 %). Середньорічний темп приросту
вартісних обсягів експорту за 2008-2017 роки становив 5,3 %.
Після вступу до СОТ спостерігається тенденція диверсифікації зовнішніх ринків,
здебільшого за рахунок зменшення постачання товарів на ринок СНД, зокрема РФ, та
зростання частки експорту до країн Азії (з 25,6 % від загального експорту
сільськогосподарської продукції у 2008 році до 42,6 % у 2017 році) та Африки (з 7,7 % від
загального експорту сільськогосподарської продукції у 2008 році до 14,2 % у 2017 році), що
свідчить про значну фінансову спроможність цих ринків та конкурентоспроможність
української продукції.
Основними країнами, до яких у значних обсягах експортувалася українська продукція,
виступають Індія, Китай, Єгипет, Нідерланди, Іспанія, Туреччина, Італія, Польща, Білорусь,
Ізраїль, Німеччина, Іран, Саудівська Аравія, Франція та Бангладеш.
За даними Мінекономіки, членство в СОТ дозволило вітчизняним експортерам
отримати передбачуваний та сприятливий недискримінаційний режим на ринках членів
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Організації, можливість врегулювання поточних торговельних проблем і спірних питань як
у дво-, так і багатосторонньому форматі.
Водночас, на думку фахівців Мінекономіки, Україна ще не відчула усіх переваг
членства в СОТ, оскільки протягом 10 років перебувала під впливом об’єктивних
негативних факторів: декілька етапів світової фінансово-економічної кризи, військовий
конфлікт, втрати частини промислового потенціалу [3].
Проте, вступ України в СОТ дозволив:
1. Розширити можливості та переваги для розвитку бізнесу. Це – регуляторне
середовище, спрощення зовнішньоекономічних торговельних процедур, сертифікації та
стандартизації, доступу до іноземних ринків товарів та послуг тощо.
2. Отримати
вітчизняним
експортерам
передбачуваний
та
сприятливий
недискримінаційний режим на ринках СОТ, можливість врегулювання торговельних
проблем і спірних питань як у дво-, так і у багатосторонньому форматі.
3. Гарантувати українським виробникам АПК міжнародно-правовий захист від
недобросовісної конкуренції на світовому та регіональних ринках.
4. Отримати розширені можливості використання інструментів торговельного захисту,
нетарифних заходів, механізму врегулювання спорів тощо.
5. Використовувати участь в інформаційній системі СОТ для доступу українських
підприємств до інформації про зміни у торговельних режимах країн-членів СОТ тощо.
Зрештою, найсуттєвішими змінами від вступу України до СОТ стало зменшення
тарифних та нетарифних обмежень доступу українських товарів на світові ринки,
отримання українськими товарами режиму найбільшого сприяння у торговельному
просторі країн-членів СОТ та можливість захисту інтересів національних виробників
відповідно до процедури розгляду торгових спорів СОТ [4].
Отже, cьогодні Україна успішно та активно використовує механізми та можливості, що
надає членство в організації, а також бере активну участь у врегулюванні актуальних
питань, що стоять перед СОТ та системою міжнародного торговельного права як такого.
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ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКА
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ БІЛЬШОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Зовнішньоекономічна діяльність в Україні завжди була і залишається пріоритетним
напрямом політики держави, що створює підґрунтя для розвитку вигідної торгівлі та
сприятливого інвестиційного клімату. Зовнішня торгівля формує значні можливості для
економічного зростання, формування бюджету країни, підтримання добробуту її громадян.
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Динаміка й масштаби імпорту в Україні визначаються, з одного боку, вигідним
географічним розташуванням країни, сприятливими внутрішніми соціально-економічними
умовами,
розвинутим
транспортним
сполученням,
а
з
іншого – високою
конкурентоспроможністю зарубіжної продукції, особливо щодо якості і технічних
параметрів. Членство в СОТ слід розглядати як процес, використання позитивного
потенціалу якого визначається національною економічною політикою, станом світової та
національної економік, вмінням ефективно розвивати та здійснювати економічну
дипломатію. Водночас, відсутність стратегічного підходу до вирішення проблеми
насичення внутрішнього ринку за рахунок відповідного збільшення обсягів внутрішнього
виробництва на основі розвитку імпортозамінної продукції призводить до формування
високої залежності внутрішнього ринку від імпорту, а також до необхідності нарощування
експорту з метою покриття дефіциту рахунку поточних операцій платіжного балансу.
Відкритість національної економіки закріплює вразливість внутрішнього ринку від
коливань зовнішньої кон’юнктури та несприятливих світових тенденцій (волатильності цін
на енергоносії, зменшення цін на основні товари українського експорту тощо).
Актуальність даної теми обґрунтовується сучасними потребами економічного життя
України, спрямованих на складові ринкового господарства, виникнення нових структур
виробництва; побудову економічних зв’язків з іноземними країнами.
Вихід підприємства з імпортними товарами на внутрішній ринок, дає змогу підвищити
загальну ефективність функціонування підприємства. Здійснення підприємством
ефективної зовнішньоекономічної діяльності має значення не лише для самого
підприємства, а й для країни в цілому: зростає продуктивність праці, впроваджуються
ресурсозберігаючі технології, збільшується питома вага імпорту, зростає рівень
автоматизації і механізації, збільшуються іноземні інвестиції.
Ефективність організації імпортних операцій залежить від функціонування
підприємства в цілому. Ефективність імпортних операцій залежить від правильного вибору
постачальників, від якості сировини, від його ціни, від строків поставки [5].
Впровадження нових, досконалих заходів організації імпортних операцій необхідно
починати з: правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації залежить
правильна організація імпортних операцій; правильного вибору маркетингової політики;
правильного підбору агентів з пошуку ринків збуту; дослідження цін на продукцію; пошуку
шляхів мінімізації витрат на організацію імпортних операцій та їх здійснення.
Основні проблеми організації імпортної діяльності, які характерні для більшості
підприємств, виділяють наступні:
1. Відсутність організаційної єдності серед підрозділів підприємства, тобто однакового
розуміння бізнес-процесів (наприклад, відділ маркетингу досліджує ринок й представляє
звіт про бажані об’єми виробництва, а відділ збуту не може реалізувати вироблену
продукцію).
2. Недостатня оперативність даних про фінансово-господарську діяльність підрозділів.
Відсутність оперативної та правдивої інформації щодо взаєморозрахунків із зовнішніми
постачальниками й споживачами, як наслідок важкість управління дебіторською та
кредиторською заборгованостями.
3. У своїй діяльності експортний відділ не в повному обсязі використовує нові
інформаційні технології, що перешкоджає експорту продукції.
4. Великий обсяг «ручної» праці при передачі даних, необхідність синхронної взаємодії
учасників, що неминуче призводить до помилок та затримок у логістичних ланцюгах (за
даними International Marketing Company учасники однієї угоди оформляють приблизно 40
оригіналів документів та роблять 360 копій) [3].
Покращення організаційних процесів зовнішньоекономічних операцій полягає в
розробці стратегії, яка знаходить практичне втілення в діяльності українських підприємств і
фірм на міжнародній арені.
Основні елементи системи зовнішньоекономічної стратегії України включають:
створення потужного імпортного сектору, зміцнення і забезпечення конвертованості
національної валюти, лібералізацію імпорту, здійснення закордонної підприємницької
діяльності, формування розгалуженої системи зовнішньоекономічного, гнучку податкову,
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цінову, депозитну, кредитну, фінансову і валютну політику, що стимулює диверсифікацію
експортно-імпортних операцій, поступову інтеграцію економіки в європейські і світові
господарські об’єднання та організації, кадрове забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності.
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ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ
Серед вчених не існує єдиного підходу до визначення терміну «транснаціоналізація».
Одні дослідники вважають, що транснаціоналізація – це якісно новий етап
інтернаціоналізації господарського життя, який характеризується різким зростанням ролі
зовнішніх факторів розвитку всіх держав і створенням транснаціонального капіталу. Інші
трактують транснаціоналізацію як форму загального процесу інтернаціоналізації
господарського життя [1, c. 411].
Відповідно до принципів еволюційної теорії будь-який суб’єкт економічних відносин є
результатом взаємодії нескінченної сукупності культурних, політичних, економічних,
природних та інших факторів [5, с. 138].
Таким чином, будь-який суб’єкт економіки тісно пов’язаний причинно-наслідковими
зв’язками з зовнішнім середовищем. Необхідність виявлення етапів розвитку корпорацій
через призму енвіроментальніх факторів стало основною причиною вибору еволюційної
теорії економіки як інструменту пізнання сутності ТНК. Еволюційна теорія дає можливість
по-новому поглянути на еволюцію ТНК, шляхом розширення предмета теоретичного
аналізу і за рахунок включення в нього факторів, які до сих пір враховувалися недостатньо.
Наведені вище дані, переконливо доводять необхідність і доцільність розгляду сутності
ТНК через призму еволюційної економічної теорії. Важливість усвідомлення економічної
суті ТНК виходить за рамки виключно наукового дискурсу і переходить в практичну
площину державного регулювання, що безпосередньо пов’язано із забезпеченням
національної конкурентоспроможності та зумовлює напрямки подальших досліджень в
рамках даної дисертаційної роботи.
Зростання ролі ТНК в процесі інтернаціоналізації господарської діяльності призвело до
формування ієрархії дефініцій «ТНК» і теорій транснаціоналізації. Слід зазначити, що
напрацьовані на сьогоднішній день різні визначення та трактування, характеристики та
концепції, що розкривають сутність ТНК, а також теоретичні підходи до становлення
транснаціональних корпорацій, розроблені як в рамках міжнародних організацій,
економічних шкіл, так і окремими дослідниками, не суперечать один одному. Складність та
багатогранність сучасних ТНК, динамічність й модифікація багатьох сторін їх діяльності,
часові та просторові ускладнення процесу дослідження самої транснаціоналізації через її
бурхливий розвиток та швидкість змінюваності, а також певну неосяжність як процесу
світового масштабу, зумовили різні теоретичні підходи до аналізу становлення й розвитку
транснаціональних корпорацій .
Наприклад, в традиційному розумінні, основу визначення ТНК складають: критерії
власності; критерії національного складу правління компанії; економічний і підприємницький
критерії.
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У процесі дослідження теоретичних моделей та концепцій, які пояснюють сутність,
причини виникнення та еволюцію ТНК була встановлена обмеженість більшості
теоретичних підходів, що панували раніше, до аналізу транснаціоналізації світової
економіки. Це призводить до необхідності підтримати точку зору І.Б. Сороки, який вважає,
що «найбільш реалістично, з сучасної точки зору, процес появи та еволюції ТНК описують
такі підходи: концепція інтернаціоналізаціонних процесів; концепція конкурентних переваг;
концепція інтернаціоналізації економічних зв’язків» [2].
Таким чином, транснаціональну діяльність, яка виникає в результаті глобалізації
економічних процесів, слід розглядати як найбільш зрілий етап інтернаціоналізації: ТНК,
виробляючи та продаючи свої продукти в багатьох країнах, інтернаціоналізують фактори
виробництва та методи управлінської діяльності. А процес зарубіжної експансії ТНК є
паралельним повторенням фаз розвитку, які материнські фірми пройшли раніше на
внутрішньому ринку. В результаті еволюція структур є відображенням динаміки зростання
корпорації та розвитку її стратегії, а сам «фазовий перехід» – адаптивним реагуванням
корпорації на мінливі оперативні вимоги. Як наслідок, каталізатором глобальних
трансформацій є активність транснаціонального капіталу на глобальних фінансових ринках,
тому, на думку автора, еволюцію розвитку ТНК доцільно розглядати в контексті процесів
транснаціоналізації, глобалізації та фінансової інтеграції.
У наведеному контексті, очевидно, що переваги корпорації, пов’язані з
транснаціоналізацією, є одночасно і причинами еволюційного активного формування ТНК
(рис. 1).

Джерело: [2]

Рис. 1. Причини виникнення ТНК

Вищевикладене дає вагомі підстави вважати, що сукупність ТНК виступає як
самостійна підсистема і найважливіший каталізатор процесів трансформації і глобалізації
світової економіки. Разом з тим поетапний аналіз розвитку ТНК дозволяє зробити висновок,
що транснаціональні корпорації не тільки прискорюють просування світової економіки до
глобалізації і формують її характер в сучасних умовах, а й є об’єктивним породженням
економічних процесів і одним з продуктів глобалізації та транснаціоналізації, що
підтверджує зроблені раніше висновки.
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РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ
Міграція стає все більш важливою частиною глобалізації, потенційно відіграючи ключову
роль в отриманні вищих темпів, а також більш сталого економічного зростання, особливо в
умовах асинхронних демографічних переходів. Зусилля глобальної міграційної політики
повинні перш за все бути зосереджені на стимулюванні співпраці та діалогу між країнами
походження та країнами призначення з метою досягнення повних переваг від процесів
міжнародної міграції, а також скорочення побічних ефектів від рестрикційної імміграційної
політики, спрощення умов для здійснення грошових переказів, захисту трудових прав
мігрантів, а також сприяння безпечного та надійного робочого середовища для мігрантів.
Питання розвитку міжнародної трудової міграції у світі, а також особливості
міграційної та макроекономічної політики країн-експортерів трудових мігрантів та їх вплив
на економічний стан цих країн досліджуються рядом зарубіжних та українських науковців,
серед яких слід назвати таких, як Дж. Борхас, Г. Брюкер, Г. Вурсел, С. Дрінквотер,
І. Івахнюк, С. Метельов, Р. Раян, О. Старк, А. Гайдуцький, М. Долішній, Е. Лібанова,
О. Малиновська, А. Румянцев, В. Троян, А. Філіпенко, Ф. Чаннак, В. Шевчук.
Глобальна кооперація є принципово важливою у сфері регулювання вимушеної
міграції. В цьому випадку скоординована політика буде максимально виходити за рамки
міграційної чи навіть глобальної координації макроекономічної політики. Цілями
глобальної політики у цій сфері повинно бути запобігання гуманітарних криз та протидія
ним, створення більш гнучких та інновативних фінансових інструментів задля забезпечення
адекватної та ефективної допомоги, а також сприяння поверненню на батьківщину тих
біженців, які виявили таке бажання [1].
Вільний рух осіб тривалий час розглядався в ролі ключового стовпа економічної
інтеграції, а також розвитку регіонального інтеграційного процесу. Вільний рух осіб є
способом забезпечення доступу до кваліфікацій та робочої сили за необхідності
стимулювання інвестицій та економічного розвитку за допомогою всього спектру
професійних та технічних навичок трудових ресурсів всіх країн регіонального інтеграційного
об’єднання. Також міграція стимулює розширення вільної торгівлі та комерційної діяльності
в рамках регіону, зокрема товарів та послуг місцевого виробництва [2].
Визначення відповідних діючих підходів до управління постійним процесом міжнародної
міграції є нагальною необхідністю. Сьогодні існує необхідність у створенні нормативного
міграційного регулювання, яке б інтегрувало національний, двосторонній, регіональний та
міжнародні рівні управління міграційними потоками. Глобалізація економічного, соціального,
політичного та демографічного чинників розвитку світової економіки приводить до зростаючої
залежності різних країн світу від іноземної робочої сили, тоді як відсутність гідних умов праці,
воєнно-політичні, екологічні та ряд інших чинників приводять до переміщення мільйонів
працівників як в рамках країн, так і на міжнародному рівні [3].
Сьогодні від 110 [3] до 120 [2] країн є сторонами в одній регіональній інтеграційній
ініціативі або більше (діючій або такій, що знаходиться в стадії переговорів) із забезпечення
більш вільного руху осіб між країнами. Структура управління міграцією змінюється як в
старих країнах імміграції, так і в нових. Ключовими інституціями в менеджменті
імміграційних потоків приймаючих країн в попередні десятиліття були міністерства праці
та зайнятості. Насамперед це відображало первинну потребу в регулюванні ринку праці та
захисту робітників, а також нагляді за станом трудових відносин та соціальним діалогом.
Такі міністерства зберегли ключові компетенції в регулюванні ринку праці, а також
враховували інтереси ключових суб’єктів міграційного процесу, а саме роботодавців та
професійних спілок. Інституції безпеки та контролю значною мірою домінують в управлінні
та контролі за мігрантами [2].
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Декілька міжнародних інституцій мають певну, хоча і переважно дорадчу, роль у
регулюванні міграційних процесів. У звіті Глобальної комісії щодо міжнародної міграції [5]
міжнародна відповідальність щодо міграційного менеджменту описується як «дифузія»,
оскільки значна кількість агенцій ООН та інших організацій має відповідальність з
управління окремими аспектами міжнародної міграції, однак не існує єдиного органу, який
може сприяти виробленню спільного глобального підходу до регулювання міграції.
Вагомими інституціями у сфері міграційного регулювання є МОП, яка фокусується
переважно на правах робітників, включно з трудовими мігрантами; Світовий Банк, який
концентрується на грошових переказах і ставить за мету зменшення витрат з їх пересилки;
СОТ, яка сприяє переговорам в рамках Способу 4 ГАТС; Комісія ООН по біженцям, які
співпрацює з урядами країн з метою подолання наслідків міграційної кризи; а також МОМ,
яка проводить важливу аналітичну дискусійну роботу з питань міграції. З 2001 р. МОМ
провадить власні форми глобального рівня, зокрема міжнародний діалог щодо міграції [4].
Робота в напрямі встановлення багатосторонніх рамок більш ефективного регулювання
міжнародної міграції є необхідною для максимізації економічних переваг. Глобальне
регулювання міграційних процесів є нечітким і розмежованим між різними міжнародними
організаціями. Як компенсацію міжнародного режиму регулювання міграції, який не існує,
країни ведуть переговори з питань міграції на двосторонньому та регіональному рівнях.
Розширення внеску трудової міграції в економічний розвиток потребуватиме поглиблення
наявних угод, а також досягнення нових домовленостей, які будуть робити акцент на якісно
регульованому тимчасовому доступі для робочої сили з країн, що розвиваються.
Відсутність багатосторонніх угод щодо регулювання міграції, включно з доступом до
ринку, гармонізацією, видачею віз та прав на працевлаштування, приводить до того, що в
окремих преференційних торгових угодах окремими розділами прописується можливість
вільного обігу робочої сили, аналогічні рішення можуть бути включені до окремих
двосторонніх угод щодо міграції.
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ПРОЦЕС ВИБОРУ ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ

Питання вибору цільового зарубіжного ринку постає перед будь-якою компанією, що
має можливості розширення міжнародної діяльності чи планує в короткостроковому або
довгостроковому періоді розпочати таку діяльність. Проблема вибору цільового
зарубіжного ринку актуалізується, як правило, у таких випадках: за наявності можливостей
розширення діяльності, які у даний час і в перспективі не можуть бути реалізовані на
внутрішньому ринку; в разі появи стратегічного вікна на певному закордонному ринку, що
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відповідає можливостям і цілям компанії; коли об’єктивно виникає необхідність перейти
від окремих успішних експортних операцій з різними країнами до концентрованого
освоєння та завоювання цільового ринку певної країни; у випадках прийняття першого в
історії компанії рішення щодо виходу на зарубіжний ринок.
Питанням вибору цільового зарубіжного ринку, дослідженню особливостей виходу
компаній на зовнішні ринки і застосуванню нових підходів у міжнародному маркетингу
присвячені праці таких вчених, як А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар, Д. Дэниеле, Л. Радеба,
Ж.-Ж. Ламбен, Т. Циганкова, О. Азарян та інших [1 – 5].
Після виникнення потреби у виборі зарубіжного ринку, що зумовлена появою в певний
час окремих мотивів виходу компанії на світовий ринок чи їх сукупності, починається
збирання первинної та вторинної інформації стосовно особливостей функціонування та
перспектив розвитку можливих країн та ринків. Наявна інформація дає можливість,
використовуючи різні підходи, інструменти, моделі, порівняти альтернативні варіанти.
Зіставлені за обраними критеріями країни, як правило, ранжуються, що дозволяє визначити
цільовий ринок, а решту країн розташувати за ступенем доцільності вкладання в них
ресурсів, тобто визначити певний, логічно-розрахунковий порядок проникнення на
зарубіжні ринки. Встановлений цільовий ринок та ранжовані країни є підставою для
прийняття рішення щодо обрання цільового ринку.
З метою визначення підходів до вибору закордонного ринку цей процес доцільно
структурувати на етапи таким чином [1]:
I. Виникнення потреби вибору зарубіжного ринку.
II. Збирання первинної та вторинної інформації щодо можливих ринків.
III. Порівняння альтернатив за певною методикою.
IV. Визначення цільового ринку та ранжування інших країн.
V. Прийняття рішення щодо встановлення цільового зарубіжного ринку.
Безумовно, наведена структуризація не вимагає дотримання чіткої послідовності дій від
першого елемента до останнього. Перший та другий етапи можна проходити паралельно,
або навіть збирання інформації щодо можливих ринків може передувати виникненню
потреби, якщо компанія вже має міжнародні операції та відповідний структурний підрозділ,
що здійснює моніторинг міжнародного бізнес-середовища. Визначення цільового ринку та
ранжування країн (IV) може повернути маркетолога до порівняння альтернатив (III) і навіть
прийняття остаточного рішення (V етап) може потребувати уточнення вторинної, а особливо, первинної інформації. Цінність структуризації процесу вибору цільового зарубіжного
ринку полягає в можливості чіткої класифікації підходів до вибору зарубіжного ринку.
Неможливість створення єдиної методики чи моделі вибору зарубіжних ринків для всіх
типів компаній очевидна, тож ми пропонуємо принципи побудови такої моделі, згруповані
у табл. 1.
Таблиця 1
Принципи побудови моделі вибору зарубіжних ринків
Принцип

Зміст
відповідність методики дослідження та обґрунтування міжнародній маркетинговій
Адекватність
стратегії компанії, а в разі її відсутності – мотивам і меті виходу компанії на зовнішній
ринок;
Оптимальність
кількості досліджуваних ринків, показників, терміну дослідження;
Економічність
виконання робіт переважно персоналом компанії;
Конфіденційність Інформаціїпро діяльність підприємства, зарубіжного ринку тощо.
Джерело: [2]

Окремої уваги потребує сукупність умов ефективного вибору цільового закордонного
ринку, якими, на наш погляд, є наявність: стратегії міжнародної діяльності компанії, яка
визначає межі інтернаціоналізації діяльності, географічну її концентрацію, найадекватніші
потребам компанії моделі виходу на зарубіжний ринок тощо; інформаційної бази (власної
чи доступної з організаційного та фінансового поглядів, сторонньої) для організації
дослідження щодо вибору іноземного ринку; кваліфікованих і досвідчених маркетологів для
організації та проведення дослідження.
Рішення щодо вибору цільового іноземного ринку тісно пов’язане з рівнем
інтернаціоналізації діяльності компанії та наявною чи розроблюваною стратегією
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регіональної присутності. Для експортерів-початківців вибір зарубіжного ринку, як
правило, пов’язаний із надією знайти, визначити найкращу країну, де не тільки будуть
реалізовані фінансові цілі експортування, а й існують умови для створення позитивного
іміджу компанії, що вкрай важливо на перших стадіях міжнародної діяльності. При цьому
основними елементами контролю є складові міжнародного маркетингового комплексу
(товар, просування, розподілення, ціна), які розглядаються під кутом зору збалансованості
двох завдань: прибутковість експортування – створення позитивного іміджу. Тож
прийняття рішень щодо вибору закордонних ринків має специфічні особливості для фірм,
що перебувають на різних стадіях інтернаціоналізації діяльності (табл. 2). Отже, проблема
вибору цільового зарубіжного ринку пов’язана з необхідністю ефективного розподілення
обмежених фінансових та кадрових ресурсів згідно з ринковою ситуацією та стратегічною
метою компанії. Вибір цільового закордонного ринку та обґрунтування рішення щодо
виходу на нього є синхронними процесами.
Таблиця 2
Особливості прийняття рішень щодо вибору зарубіжних ринків
на різних стадіях інтернаціоналізації діяльності компаній
Основні стадії інтернаціоналізації діяльності компанії
Транснаціоналізація,
Початковий експорт
Експортна експансія
глобалізація
Домінанта регіональної
Вибір найкращої для
Вибір сукупності цільових
Присутність у країнах
стратегії
компанії країни/ринку
країн
Тріади
Створення позитивного
Досягнення високих
Реалізація стратегії
Основна мета вибору
іміджу компанії за умови фінансових результатів і
глобалізації маркетингової
ринку
прибутковості
використання ефекту
діяльності
експортування
синергії
Стратегії виходу компанії
Можливості
Основні елементи
Структура маркетингового на зарубіжний ринок і фостандартизації
контролю у процесі
комплексу, його
рми подальшої
міжнародного
вибору
адекватність ринку
присутності
маркетингового комплексу
Критерії порівняння

Тому управлінське рішення щодо виходу на певний зарубіжний ринок може мати
довгострокові як позитивні, так і негативні результати. Найбезпечнішим є підхід, який
мінімізує ризики від виходу фірми на неправильно визначений ринок, забезпечує
обґрунтованість управлінських рішень, але й потребує значних витрат на проведення
дослідження.
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ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИН УКРАЇНА-ЄС: СУЧАСНІ ТРЕНДИ
Будучи країною, орієнтованої на експорт, економіка України в значній мірі залежить
від міжнародної торгівлі. За останні два роки обсяги міжнародної торгівлі значно
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знизилися. Головними проблемами, які призвели до такого результату в 2014/2015 році:
анексія Криму та окупація промислових частин Донецької та Луганської областей;
продовження військового конфлікту на Східній Україні; звільнення від залежності
української економіки від Росії; низька конкурентоспроможність української продукції на
ринку ЄС; поганий захист експортерів та відсутність сприяння урядом експорту на зовнішні
ринки; низька частка малих та середніх підприємств у експорті; погане регулювання
експортно-імпортної діяльності в Україні; недостатність знань про наявні засоби правового
захисту за міжнародними торговельними договорами.
Україна має дефіцит енергоресурсів, але водночас здійснює їх експорт в обсязі 24% від
усього експорту мінеральних продуктів. Це є свідченням розбалансованості та
несистемності у зовнішньоторговельній політиці.
Експорт деревини у 6,6 раза перевищує імпорт. І це відбувається в країні, де відсоток
лісистості території один із найменших в Європі. Зростання експорту цієї продукції
викликає неабияке занепокоєння щодо стану навколишнього середовища. Разом із тим
імпорт паперу та картону перевищує експорт. Тобто ми експортуємо сировину, а назад
отримуємо продукт глибокої переробки з більшою доданою вартістю.
У текстильній промисловості спостерігається залежність українських виробників із
постачання шовку, вовни, бавовни, також синтетичних або штучних матеріалів, що є
підтвердженням кризової ситуації, яка склалася в Україні із сировинною базою для легкої
промисловості.
Головний недолік експортно-імпортних операцій полягає у структурі продукції.
Україна постачає на експорт переважно напівфабрикати. Щодо імпорту ситуація зворотня:
найбільша частина припадає на кінцеву продукцію [2].
Протягом 2014 р. Україна повністю використала 6 тарифних квот для імпорту в
Європейський Союз (16,6 % їх загальної кількості) повністю. У 2015 р. – 7 ТК (19,4 %). У
2016 році – 9 ТК (25 %). Протягом 2012 – 2016 років не були використані 10 ТК.
Основними причинами невикористання всіх тарифних квот є: недотримання стандартів
якості безпеки харчових продуктів та стандартів санітарних та фітосанітарних заходів;
недостатнє внутрішнє виробництво; експорт в інші країни, низький попит в ЄС, відсутність
торговельних партнерів в ЄС.
Для багатьох сільськогосподарських товарів тарифікований режим все ще обмежується
квотами на тарифи. Це не буде основним обмеженням українського експорту, доки не
будуть виконані стандарти безпеки продуктів харчування в ЄС [1; 3; 4, c. 6 – 8 ].
Оскільки імпортні тарифи між ЄС та Україною майже зникнуть, основними
перешкодами для торгівлі стануть нетарифні бар’єри, такі як технічні стандарти.
Наразі якість та автоматизація виробництва українських товарів та послуг не відповідає
стандартам та вимогам Європейського Союзу.
Україні слід очікувати покращення свого експортного потенціалу за умови, що Уряд та
Парламент реалізують реформи та створять основи для підтримки та просування
українського експорту.
Надалі на розвиток зовнішньої торгівлі з ЄС позитивно вплинуть такі заходи:
Приближення українського законодавства до законодавства ЄС у галузях
торговельного, митного та податкового законодавства; удосконалення внутрішнього
виробництва, покращення його конкурентоспроможності на інноваційній основі; створення
торгових представництв для просування українського експорту за кордон; підвищення
обізнаності серед українських підприємств щодо експортних можливостей; наявність
високоякісних митних послуг на кордонах з ефективним та швидким спрощенням руху,
уникаючи затримок, довгих черг на прикордонних пунктах, корупції та контрабанди;
Україні треба бути більщ гнучкими і шукати компромісу; Для подолання нетарифних
бар’єрів Україні потрібно запровадити відповідне законодавство, стандарти та процедури
ЄС. Це є основою для модернізації та забезпечення конкурентоспроможності української
індустрії на міжнародному рівні.
Україна прийняла стратегію усунення технічних бар’єрів у торгівлі з ЄС до 2020 року.
У порівнянні з попередніми роками відбулися дві серйозні зміни. По-перше, загальна
кількість стандартів зменшилась на 40 % з 29600 у 2014 році, головним чином через
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скасування 14000 застарілих та суперечливих стандартів ГОСТу. По-друге, кількість
національних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними, зросла на 24 %
порівняно з роком раніше, а їхня частка зросла удвічі – з 30% до 60 %.
Норми харчової безпеки «Санітарні та фітосанітарні заходи» необхідні для полегшення
торгівлі сільськогосподарськими та продовольчими товарами та рослинами. Реалізація цієї
програми буде розповсюджена до 2021 року і потребує сучасної інфраструктури
лабораторій для тестування та перевірки продукції. З огляду на суттєві витрати на ці заходи,
Угода про асоціацію передбачає процедури для експортно-орієнтованих підприємств, що
дозволяють бути сертифікованими на відповідність стандартам ЄС для конкретних
продуктів, наприклад таких як свійська птиця, до того, як весь український сектор
птахівництва стане відповідним новим правилам [5].
Ураховуючи, що Україна є великою державою з потенційно значним внутрішнім
ринком, покращення ситуації у зовнішній сфері можливе за рахунок наповнення
високотехнологічними товарами внутрішнього ринку, а потім варто націлюватися на
зовнішні і не лише європейські ринки. Найшвидше та найефективніше це можна зробити у
тих напрямах, де Україна мала, і поки що має, значні виробничі і наукові досягнення. Це
такі сфери, як суднобудування, авіаційна, ракетно-космічна та електронна промисловість.
З початку дії зони вільної торгівлі відбулось незначне зростання зовнішньої торгівлі
України з ЄС. Перспективою є більш суттєвий приріст торгівлі між Україною та ЄС, який
буде відбуватися поступово. ПВЗВТ повинна бути повністю реалізована протягом
наступних 7 років – період, передбачений Угодою.
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ВAЛЮТНI PИЗИКИ У БIЗНEC ПЛAНУВAННI

В умoвax cвiтoвoї глoбaлiзaцiї, щo виявляєтьcя в дepeгулювaння нaцioнaльниx
eкoнoмiк, знижeння aбo нaвiть вiдcутнocтi oбмeжeнь нa pуx кaпiтaлу, caмe вaлютний куpc є
oдним з ocнoвниx джepeл нeвизнaчeнocтi. Вaжливicть вaлютнoгo куpcу в cучacнoму cвiтi
нeуxильнo зpocтaє, ocкiльки йoгo виcoкa вoлaтильнicть вiдбивaєтьcя нe тiльки нa
фiнaнcoвиx peзультaтax гocпoдapюючиx cуб’єктiв, aлe i є значним фaктopoм пpи пpийняттi
piшeнь пpo виxiд нa iнoзeмнi pинки aбo здiйcнeннi iнвecтицiй в зapубiжнi aктиви.
Зaгaльнoвiдoмo, щo вaлютний pизик – цe нeбeзпeкa втpaт пpи пpoвeдeннi
зoвнiшньoтopгoвeльниx вaлютниx тa iншиx oпepaцiй у зв’язку iз змiнoю куpcу iнoзeмнoї
вaлюти: pизик мoжe пoкpивaтиcя зaвчacнo купiвлeю вaлюти aбo зaлучeнням кpeдиту, a тaкoж
cтpaxувaтиcя уклaдeнням cтpoкoвиx угoд [1, 2]. I. A. Блaнк пiд вaлютним pизикoм ввaжaє
22

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

oдин з видiв фiнaнcoвиx pизикiв, який xapaктepизуєтьcя кoливaннями вaлютнoгo куpcу, щo
пopoджують фiнaнcoвi втpaти пiдпpиємcтвa пpи eкcпopтнo-iмпopтниx oпepaцiяx [2].
Нa думку C. В. Coкoлoвoї, вaлютний pизик мoжнa визнaчити як пeвну cтупiнь, в якiй
змiни oбмiннoгo куpcу мoжуть нeгaтивнo впливaти нa нeттo-вapтicть пiдпpиємcтвa.
Кoливaння вaлютнoгo куpcу вiдoбpaжaютьcя aбo у буxгaлтepcькiй звiтнocтi пiдпpиємcтвa,
aбo нa cтaнi зaлишкiв йoгo гpoшoвиx кoштiв, a в бiльш шиpoкoму кoнтeкcтi – нa йoгo
кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi [3].
Вaлютний pизик тaкoж мoжe бути пpeдмeтoм упpaвлiння для oкpeмиx видiв oпepaцiй,
ocнoвнa aбo дoдaткoвa мeтa якиx – oтpимaння пpибутку зa paxунoк cпpиятливoї змiни
вaлютниx куpciв. У пepшу чepгу, дo тaкиx oпepaцiй нaлeжaть cпeкулятивнi кoнвepciйнi
oпepaцiї з вaлютoю. Oтжe, уci дocлiдники є oднocтaйними у визнaчeннi ocнoвнoї cклaдoвoї
вaлютнoгo pизику як кoливaння куpcу вaлюти.
З тoчки зopу зaкopдoнниx eкoнoмicтiв, тaкиx як К. Peдxeд i C. Xьюc [1,2], мoжнa
видiлити тaку клacифiкaцiю вaлютниx pизикiв: опepaцiйний вaлютний pизик, який
пoв’язaний з тopгoвими oпepaцiями, a тaкoж з iнвecтицiйними пoтoкaми. Цeй pизик для
пiдпpиємcтвa виникaє «чepeз icнувaння нeбeзпeки пoнecти в мaйбутньoму фiнaнcoвi втpaти
зa вжe уклaдeним кoнтpaктoм, дeнoмiнoвaниx в iнoзeмнiй вaлютi, в peзультaтi
нecпpиятливoї змiни oбмiннoгo куpcу вiдпoвiднoї iнoзeмнoї вaлюти» [4].
Oпepaцiйний вaлютний pизик в ocнoвнoму пoв’язaний з тopгoвими oпepaцiями, a тaкoж
з гpoшoвими угoдaми фiнaнcoвoгo iнвecтувaння тa дивiдeндними плaтeжaми. Цeй pизик
мoжнa визнaчити як мoжливicть нeдooтpимaти пpибутoк aбo iмoвipнicть зaзнaти збиткiв в
peзультaтi бeзпocepeдньoгo впливу змiн oбмiннoгo куpcу нa oчiкувaнi пoтoки кoштiв.
Eкcпopтep, який oдepжує iнoзeмну вaлюту зa пpoдaний тoвap, пpoгpaє вiд знижeння куpcу
iнoзeмнoї вaлюти пo вiднoшeнню дo нaцioнaльнoї, тoдi як iмпopтep, щo здiйcнює oплaту в
iнoзeмнiй вaлютi, пpoгpaє вiд пiдвищeння куpcу iнoзeмнoї вaлюти пo вiднoшeнню дo
нaцioнaльнoї [1].
Cлiд зaзнaчити, щo пpaктичнo кoжнe пiдпpиємcтвo в тiй чи iншiй фopмi cxильнe дo
oпepaцiйниx вaлютниx pизикiв. Цe визнaчaєтьcя тaкими чинникaми:
– видoм дiяльнocтi пiдпpиємcтвa;
– типoм кoнкуpeнцiї в гaлузi;
– aльтepнaтивними джepeлaми фaктopiв виpoбництвa;
– eлacтичнicтю пoпиту нa виpoблeну пpoдукцiю.
Тpaнcляцiйний (буxгaлтepcький) вaлютний pизик – цe ймoвipнicть нeвiдпoвiднocтi мiж
aктивaми i пacивaми, виpaжeними у вaлютax piзниx кpaїн. Вiн вимipює вплив змiни
вaлютниx куpciв нa буxгaлтepcьку вapтicть пiдпpиємcтвa. Цeй pизик лeжить в ocнoвi
буxгaлтepcькиx пpибуткiв / збиткiв вiд змiни вaлютниx куpciв. Вoни утвopюютьcя в
peзультaтi кoнвepciї пoкaзникiв фiнaнcoвoї звiтнocтi з вaлютниx oпepaцiй в «дoмaшню»
вaлюту пiдпpиємcтвa.
Втpaти / пpибутки виникaють внacлiдoк змiни нoмiнaльнoгo oбмiннoгo куpcу
вaлюти пpoтягoм звiтнoгo пepioду. Вoни є тaк звaними нepeaлiзoвaним втpaтaми /
пpибуткaми i нe пpизвoдять дo змiн у peaльнoму гpoшoвoму пoтoцi пiдпpиємcтвa. Зa
виняткoм дeякиx випaдкiв, упpaвлiння тpaнcляцiйними pизикaми нe зacтocoвуєтьcя. Вoни
зaлeжaть вiд cпocoбу i пpaвил peєcтpaцiї тa кoнвepciї вaлютниx угoд в «дoмaшню» вaлюту
пiдпpиємcтвa [5].
Eкoнoмiчний вaлютний pизик є ймoвipнicтю нecпpиятливoгo впливу змiн oбмiннoгo
куpcу нa eкoнoмiчнe cтaнoвищe пiдпpиємcтвa, пoв’язaнoї нacaмпepeд iз змiнoю зaгaльнoгo
eкoнoмiчнoгo cтaну як кpaїн-пapтнepiв, тaк i кpaїни, дe poзмiщeнa кoмпaнiя. Бeзумoвнo
дaний pизик cтocуєтьcя нacaмпepeд пiдпpиємcтв, щo здiйcнюють зoвнiшньoeкoнoмiчну
дiяльнicть. Пpoтe пiдпpиємcтвa, якi нecуть витpaти тiльки в нaцioнaльнiй вaлютi, щo
peaлiзують cвoю пpoдукцiю вcepeдинi кpaїни i нe мaють фaктopiв виpoбництвa, нa кoтpi
мoгли б вплинути змiни вaлютнoгo куpcу, cxильнi дo цьoгo pизику. Пpиклaдoм мoжe бути
знижeння цiни нa iмпopтнi тoвapи у paзi пiдвищeння вapтocтi нaцioнaльнoї вaлюти. Цeй вид
вaлютнoгo pизику мoжe пpизвecти дo знижeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi, piвня
peнтaбeльнocтi пpoдукцiї i пpибуткoвocтi пiдпpиємcтв [6].
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Oтжe, ocнoвним видoм вaлютнoгo pизику, влacтивoму вiтчизняним пiдпpиємcтвaм, якi
здiйcнюють зoвнiшньoeкoнoмiчну дiяльнicть, є вaлютний oпepaцiйний pизик, кoтpий
бeзпocepeдньo впливaє нa зaгaльний piвeнь фiнaнcoвoї cтiйкocтi пiдпpиємcтвa.
У зв’язку зi знaчними кoливaннями куpcу гpивнi пo вiднoшeнню дo ocнoвниx
iнoзeмниx вaлют в пepioд фiнaнcoвoї кpизи, ocтaннiм чacoм ocoбливoї aктуaльнocтi
нaбувaють пpoблeми упpaвлiння вaлютними pизикaми вiтчизняниx пiдпpиємcтв, чия
гocпoдapcькa дiяльнicть тicнo пoв’язaнa з уклaдaнням eкcпopтниx тa iмпopтниx кoнтpaктiв.
Дoнeдaвнa в Укpaїнi упpaвлiння pизикaми зacтocoвувaлocя нa piвнi oкpeмиx пiдpoздiлiв
пiдпpиємcтв, ocнoвнe зaвдaння якиx пoлягaлo в cкopoчeннi витpaт, викликaниx кoливaнням
вaлютниx куpciв.
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ОСОБЛИВОСТІ ОКРЕМИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Актуальність процесу оцінювання інвестиційної привабливості, як одного з головних
етапів під час ухвалення рішення про інвестування та обранні об’єкта інвестування, важко
переоцінити. Для ефективного інвестування важливим є досягнення позитивного ефекту як
для безпосереднього учасника процесу інвестування – інвестора, так і для об’єкта
інвестицій – реципієнта, а також і для держави загалом.
Оцінка інвестиційної привабливості підприємства виступає як сполучна ланка між
етапом передінвестиційних досліджень та етапом прийняття рішень про капіталовкладення,
представляє собою інтегральну характеристику окремих підприємств як об’єктів
перспективного інвестування з позиції сталості розвитку, ефективності використання
активів, їх ліквідності та цілої низки інших показників [1, с. 70].
Класифікуючи чинники, що впливають на інвестиційну привабливість України,
С. Буткевич [2, с. 125] поділяє їх на дві групи: позитивні та негативні. До позитивних
чинників відповідно увійшли наступні: розвинута виробнича інфраструктура, місткий
ринок, сприятливі природні умови, велика чисельність і населення, високий рівень
кваліфікації кадрів, низький рівень конкуренції.
Так, В. О. Коюда визначає чотири рівні інвестиційної привабливості: інвестиційна
привабливість держави, галузі, регіону та підприємства [3, с. 52].
Вчений І. О. Бланк виділяє три рівні інвестиційної привабливості: макроекономічний –
на рівні країни; мезоекономічний – на рівні галузі і регіону; мікроекономічний – на рівні
підприємства [4, с. 118].
Підхід С. С. Донцова полягає в оцінюванні інвестиційної привабливості підприємства з
погляду інвестиційної привабливості його цінних паперів, які аналізуються за фінансовою
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звітністю їх власника. Зазначений автор пропонує розрахувати три групи показників, які
відображають фінансовий стан емітента:
− показники першої групи (коефіцієнти співвідношення зобов’язань та капіталу,
покриття поточних зобов’язань ліквідними та високоліквідними активами) характеризують
надійність підприємства загалом;
− показники другої групи (коефіцієнти покриття облігацій, привілейованих акцій,
простих акцій) визначають надійність емітента з позиції отримання коштів, інвестованих в
цінні папери даної компанії;
− за третьою групою показників (коефіцієнтами покриття виплат процентів за
облігаціями, дивідендів за привілейованими та простими акціями) можна оцінити
надійність емітента з погляду гарантій отримання інвестором доходу за конкретними
цінними паперами [5].
А. В. Бандурін зазначає на необхідності використання суми значень визначених показників
формальної і неформальної оцінки різноманітної діяльності позичальника [6, с. 187].
Наступною є методика А. П. Гайдуцького, який пропонує використовувати метод
порівнянь, що має охоплювати такі основні складники інвестиційного процесу: порівняння
між об’єктами інвестування, між суб’єктами інвестування (інвесторами) та між умовами
інвестування (чинниками інвестиційної привабливості) [7, с. 123].
Методика запропонована колективом науковців В. М. Гриньовою, В. О. Коюдою,
T. І. Лепейко, О. П. Коюдою, О. П. Великим є достатньо цікавою з точки зору оцінки рівня
інвестиційної привабливості підприємства і здійснюється в два етапи: 1) розрахунок
інтегрального показника за кожним підприємством окремо на підставі фінансової та
бухгалтерської звітності; 2) визначення оцінки інвестиційної привабливості підприємства
шляхом корегування інтегрального показника, розрахованого на першому етапі з
урахуванням привабливості на мезоекономічному рівні, впливу результатів фінансовогосподарської діяльності та ризиків діяльності підприємства [8].
Для оцінки інвестиційної привабливості також можна скористатися методикою,
запропонованою В. В. Руденко. Дана методика рекомендує формувати інвестиційну
політику підприємства на основі побудови матриці, яка враховує інвестиційну
привабливість та інвестиційний ризик. Для рейтингової оцінки інвестиційної привабливості
підприємства В. В. Руденко пропонує використовувати показники, що дають можливість
оцінити фінансовий стан, ринкове середовище та якість корпоративного управління на
підприємстві.
Рейтингова оцінка передбачає визначення інвестиційної привабливості підприємства за
допомогою використання таких факторів (фінансовий стан, ринкове середовище,
корпоративне управління), що є різними за вагою, але разом спрямовані на максимальний
результат.
Фінансовий стан виступає ключовою складовою інвестиційної привабливості
підприємницької структури, що визначає її конкурентоспроможність, ефективну реалізацію
цілей всіх учасників відносин. Оцінка фінансового стану проводилася за допомогою
визначеного переліку показників, які показують такі параметри як фінансова стійкість,
ліквідність, ділова активність та платоспроможність суб’єкта господарювання.
У результаті теоретичного дослідження було виявлено, що на даний час відома велика
кількість методик оцінювання інвестиційної привабливості підприємства. Проте, більшість
з них мають певні недоліки або неточності. Наприклад, багато методів запозичені в
іноземних авторів. Такі методи загалом розроблені для стабільної економіки та не
адаптовані до економічних реалій вітчизняних підприємств. Іншим суттєвим недоліком
можна назвати те, що більшість методів заснована на аналізі наборів показників
фінансового стану підприємства, тобто мають ретроспективний характер, в той час як
інвестора перш за все цікавлять результати майбутньої діяльності підприємства. Існують
методи, що ґрунтуються на експертній оцінці і є невизначеними, оскільки засновані на
суб’єктивній думці експертів.
Серед методик які найчастіше використовуються на практиці в Україні можна
відзначити методики І. О. Бланка, А. П. Гайдуцького та В. М. Гриньової. Досить цікавий
підхід до оцінки інвестиційної привабливості пропонує В. В. Руденко. Дана методика
25

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

рекомендує формувати інвестиційну політику підприємства на основі побудови матриці,
яка враховує інвестиційну привабливість та інвестиційний ризик.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Зовнішня торгівля є основною формою світових господарських зв’язків. Підвищення
значення торгівлі в світовій економіці, а також її інтенсивний розвиток обумовлені
об’єктивним процесом глобалізації та посиленням взаємозалежності більшості країн світу.
Інтенсифікації світового товарообміну сприяв значний прогрес в розвитку міжнародного
поділу праці.
У наші часи глобалізація з кожним стає дедалі більшою та набуває неабиякого
значення, ринкові відносини та вільна конкуренція пожвавлено розвиваються, і це штовхає
підприємства до пошуків найкращого для себе способу управління із метою майбутнього
розвитку та подальшого існування.
Найсуттєвішим впливом цих факторів можна вважати той факт, що в наші дні темпи
зростання міжнародної торгівлі в півтора рази (!) перевищують темпи зростання світового
виробництва. [1] Це показує наскільки значуща міжнародна торгівля для розвитку країн, їх
економік та світової економіки у цілому.
Характерною особливістю 21-го сторіччя є поява та подальший активний розвиток
транснаціональних компаній. Саме вони наразі домінують у світовій економіці. У сучасних
умовах, що характеризуються значними обсягами вивезення капіталу у вигляді прямих
іноземних інвестицій, з’являються нові чинники розвитку міжнародної торгівлі. Посилення
ролі вивезення капіталу не тільки не веде до скорочення торгівлі товарами, але і, навпаки,
сприяє зростанню міжнародної торгівлі. [2]
Інвестиції іноземного капіталу в економіки інших країн здійснюються, як правило, в
експортні галузі, що підвищує ступінь спеціалізації цих країн у світовій економіці, веде до
зростання поставок їх товарів на світовий ринок. Крім того, сам по собі вивезення капіталу,
особливо у підприємницькій формі, тягне засобів виробництва для підприємств, що
створюються за кордоном.
Сучасний етап розвитку міжнародної торгівлі визначається особливостями, що
характеризують її як одну з найбільш активно розвиваються підсистем світової економіки:
1. Прискорене зростання зовнішньоторговельної сфери в порівнянні з загальними
темпами господарського розвитку країн.
2. Переважання частки розвинених країн в експорті та імпорті товарів.
26

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

3. Активне розширення і збільшення обсягів зовнішньої торгівлі держав, що входять в
інтеграційні економічні об’єднання.
4. Нерівномірність розвитку зовнішньої торгівлі окремих країн.
5. Збільшення питомої ваги країн, що розвиваються в міжнародній торгівлі.
6. Значне розширення номенклатури товарів, що надходять в канали міжнародної
торгівлі (диверсифікація міжнародної торгівлі).
7. Зростання питомої ваги продукції обробної промисловості і скорочення частки
сировинних товарів.
8. Переважання індустріальних країн в експорті промислових товарів [3].
У кінці 90-х років 20-го сторіччя й початку 00-х 21-го домінуючі позиці на світовому
ринку торгівлі зайняли технологічні фірми такі як: «Apple», «Samsung», «IBM», «Microsoft».
У наші тенденція зберігался. На ринку домінують технологічні підприємства, автомобільні
концерни та інші фірми, які виробляють техніку.
Провідними є країни, у межах яких у післявоєнні роки відбулася науково-технічна
революція, серед таких країн виділяються Японія та США. Це й не дивно. За всю історію
людства домінантними були країни з більш розвиненими технологіями. Особливої
актуальності це набуло звісно у 21-му сторіччі, коли технології «вторглися» у наші життя.
Наразі зі своїми технологіями є успішні Японія й США, Німеччина славиться своїми
автомобілями.
Наступною тенденцією я виділив жагу до інформації. Хто володіє інформацією в наші
часи – володіє ринком. Усі компанії та держави женуться за нею. І СМІ набули неабиякої
значущості та популярності в наші дні.
У сьогодення «розмилися» рамки між країнами. Це зробили компанії, які прагнуть
стати транснаціональними. Вони так би мовити «розростаються» із однією країни до іншої,
наче пухлина, із метою заволодіти ринком та максимізувати свій прибуток. Компанії
проводять багато невидимої роботи, шукаючи країни, міста, ринки, де б найвигідніше
розмістити свій філіал або завод. І я впевнений, що надалі ці рамки продовжать
«розмиватися», бо компанії можуть виступати проти волі рідної країни. І як би не хотів
Трамп, «Apple» чи «Ford», чи «Chrysler» не перенесуть всі свої заводи в США.
Також у 21-му сторіччі набули популярності об’єднання між країнами. Ці союзи,
наприклад як європейський, відомі й могутні й зараз. Однак, на мою думку, перспективи
досить туманні. Разом із обранням Трампа можна сказати розпалася NAFTA. Нещодавній
BRexit також може слугувати тривожним дзвіночком. І хто знає чи буде тенденція зі
вступом до різних світових організацій продовжуватись, чи вже за 15 – 20 років від них
нічого не залишиться.
У міжнародній практиці всі країни світу поділяються на три основні групи: розвинені
країни з ринковою економікою, країни з перехідною економікою і країни, що розвиваються.
Відповідно до класифікації дослідницької служби МВФ 29 країн відносять до
розвинених, стільки ж до перехідних, 125 – до країнам, що розвиваються.
На частку розвинених країн припадає 56,3 % світового ВВП і 75,1 % світового експорту
товарів і послуг. У них проживає всього 15,4 % населення світу. Країни, що розвиваються
охоплюють 78 % жителів планети, виробляють тільки 37,6 % світового ВВП, експортують
всього 20,3 % світового обсягу товарів і послуг. Серед розвинених країн лідер США, частка
яких в світовому ВВП становить 21,4 % світового; серед країн, що розвиваються – КНР,
ВВП якої – 12,1 % світового. Росія зберігає лідерство лише серед країн з перехідною
політикою. На частку Російського ВВП припадає 2,6 % світового, громадяни Росії
складають всього 2,4 % населення планети. Серед країн з перехідною економікою більш
динамічно розвивається зовнішня торгівля Китаю, що дозволило країні увійти в десятку
найбільших торгових держав світу [4].
Як свідчить факти, в структурі світового господарства досить чітко проглядається
центр і периферія.
Ієрархічна структура світового господарства не означає раз і назавжди даного
розподілу місць. Відбувається процес поступового проникнення окремих країн периферії до
центру. Серед них помітно виділяються так звані нові індустріальні країни Південно27
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Східної Азії (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур та ін.) І деякі країни Латинської Америки
(Бразилія, Аргентина), що стоять на порозі вступу в групу індустріально розвинених країн.
Отже, у даний час зовнішня торгівля невід’ємна частина розвитку національної
економіки, жодна країна не може успішно розвиватися без накладених
зовнішньоекономічних зв’язків. Для багатьох країн світу зовнішня торгівля – фактор
економічного зростання. Розвиток міжнародної торгівлі перебуває під значним впливом
чинників економічного, науково-технічного, політичного характеру, що поступово
трансформує її структуру як географічну, так і товарну.
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ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

На сьогоднішній день повноцінний розвиток фінансового ринку будь-якої держави
неможливий без інтеграції вітчизняної економіки до світової економічної системи. Без
даного етапу недосяжною є еволюція суспільного виробництва країни, а також задоволення
потреб фізичних та юридичних осіб загалом. В основі глобалізації лежать процеси у сфері
економіки та фінансів, що є фундаментом глобальних процесів в інших сферах.
Економічна глобалізація означає процес дедалі більшої всесвітньої економічної
інтеграції, головними рушійними силами якого є:лібералізація міжнародної торгівлі та руху
капіталів; зростання темпів технологічного прогресу; формування інформаційного
суспільства; дерегулювання.
Україна вже долучилася до всеохоплюючих глобалізаційних процесів, тому
дослідження теоретичних засад та особливостей практичного прояву фінансової
глобалізації набуває особливої актуальності.
Але на сьогодні недостатнє висвітлено деякі аспекти взаємозв’язків між процесами
загальноекономічної глобалізації, фінансової глобалізації та новітніми тенденціями
розвитку міжнародного фінансового ринку.
Процес інтеграції у міжнародну економіку відбувається в одних країнах швидше, ніж в
інших. Внаслідок повільного економічного реформування Україна переживає не найкращі
часи: швидкими темпами зростають зовнішній та внутрішній державні борги з сумнівними
перспективами погашення та обслуговування; небаченого рівня сягнула «тінізація»
економіки; погіршився стан банківської системи, яка характеризується як найвідсталіша у
світі при найвищих цінах за надання фінансових послуг; відбулося катастрофічне падіння
матеріального добробуту населення, що спричинило дохідно-майнове розшарування
українського суспільства та інше [1, с. 73].
Сьогодні процеси міжнародної фінансової інтеграції у фінансовому секторі України
мають свої особливості, адже в структурі руху капіталу домінують прямі іноземні інвестиції
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та прослідковується тенденція виходу на міжнародні ринки облігації. Стосовно операцій на
міжнародних фінансові ринках, то фінансові послуги в цілому поступово лібералізується. За
таких умов основною сферою інтеграції інтернаціоналізація банківського сектору. Взагалі,
фінансовий сектор України є банківсько-центрованим з відносно недорозвинутим
небанківським сектором. Так,питома вага активів 175 небанківських фінансовим інститутів
в Україні становить близько 2 % ВВП, тоді як в розвинутих країнах Центральної Європи він
коливається від 20 до 40 % [2].
Оцінивши фінансову глобалізацію українських ринків варто зазначити наступне. Поперше, сучасний етап фінансової глобалізації має цілий ряд особливостей. Так звичайний
підхід аналізу глобалізаційних процесів на фінансових ринках не можна назвати
достатньо ефективним. Практично за усіма показниками в Україні відбувається суттєве
скорочення, що мало би свідчити про згортання глобалізаційних процесів, проте варто
враховувати особливості економічних умов в яких нині перебуває країна. Тому не будемо
робити передчасних висновків. Можемо спостерігати високий рівень торгівельної
відкритості Укрaїни, в той же час нaдзвичaйно низькі темпи інтеграції до світового
фінансового ринку.
Досить високий рівень відкритості економіки Укрaїни проявляється в першу чергу і
перевaжно у міжнaродній торгівлі. Але з огляду на структуру вітчизняного експорту, який
перевaжно склaдaється з продукції гірничо-метaлургійного комплексу, хімічної,
текстильної, тобто продукції з низьким рівнем додaної вaртості, його обсяги певною мірою
зaлежать від кон’юнктури світового ринку.
Очевидно, що в цій ситуації одним із головних зaвдaнь уряду стaє обмеження
мaсштaбів тaкого впливу. В той же час вaрто ще раз нaголосити, що цей вплив є лише
відобрaженням проблем у фінансовому секторі. Свідченням цьому є в першу чергу низький
обсяг іноземних інвестицій та низький рівень міжнaродних кредитів.
Розвитком фінансового ринку в умовах глобалізації підвищує вимоги до регулятивної ролі
держави. Україна ще недостатньо інтегрована в світову фінансову систему і не використовує
всі можливості від цього процесу, з іншого боку – має перспективи для того, щоб з допомогою
регулятивних механізмів мінімізувати негативні наслідки глобалізації. Це вимагає зростання
ролі держави в забезпечені стійкості,стабільності та керованості вітчизняної фінансової
системи,укріплення конкурентоздатності національних фінансових структур.
Фінансова глобалізація безумовно позитивний процес, який виявляється у збільшенні
оборотів міжнародних ринків капіталу, виникненні нових фінансових інструментів,
розширенні можливостей для інвесторів і позичальників, а тому безпосередньо пов’язаний з
іншими аспектами глобалізації (глобалізацією торгівлі, виробництва, інвестицій тощо) і
торкається практично всіх аспектів економічного життя країни. Однак перед країнами
стоїть завдання вибору оптимального темпу інтеграції у світове господарство, оцінки
ступеня готовності своїх фінансових секторів і рівня інституційного розвитку тощо.
Для України, економіка якої характеризується значною залежністю від кон’юнктури
світових ринків та обсягів надходження іноземного капіталу, є необхідним розроблення
нових заходів та механізмів, здатних створити сприятливі умови для залучення
довгострокового іноземного капіталу до пріоритетних для країни виробництв і галузей
економіки і водночас нівелювати потенційні ризики внаслідок поглиблення інтеграції
України у світовий фінансовий простір.
Список літератури
1. Болдова А. А. Ринок фінансових послуг України: глобалізаційний аспект / А. А. Болдова. // Збірник
наукових праць Національного університету державної податкової служби України – 2012. – № 1 – С. 72 – 78.
2. Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2017 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.dfp.gov.ua/748.html.
3. Стукало Н. В. Становлення концепції розвитку національної фінансової системи України в умовах
глобалізації / Н. В. Стукало // Економіка та держава.–2009. – № 7. – С. 16 – 27.
4. Чуприна А. І. Роль іноземного капіталу в банківській системі України. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvse/2013_2/8.pdf.
5. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
6. Статистична інформація [Електронний ресурс] / Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку. – Режим доступу : http://www.ssmsc.gov.ua.

29

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

СЕКЦІЯ 2
SECTION 2

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES

УДК 657

Бабій Д. Р.
студент факультету економіки і управління,
Хмельницький національний університет,
Свідерська А. В.
к. е. н., старший викладач кафедри економіки
підприємства і підприємництва,
Хмельницький національний університет
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
ЩОДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ

Public Relations (PR) як різновид управлінської діяльності складається з химерного
сплетіння двох основних складових: мистецтва управління інформаційними потоками
(внутрішніми та зовнішніми) з наукою балансування та оптимізації інтересів структури (або
індивідуума) і цільових груп соціального середовища.
Існує безліч визначень поняття PR, що зумовлено широким спектром сфер
застосування PR технологій та його прикладних функцій у кожній із сфер бізнесу та
суспільного життя.
Cеред багатьох теоретичних підходів до визначення поняття PR найбільш точне
формулювання, на нашу думку, наведено в роботі Є. А. Блажнова, який зазначає, що
«паблік рілейшнз – це спеціальна налагоджена система створення іміджу, впливу на
суспільну свідомість, управління ним, управління політичними структурами, лобізму,
налагодження зв’язків між суспільством і владними структурами, між суспільством і ЗМІ,
просування особистості, товару або послуги або компанії» [1, с. 60].
Зокрема, PR у сфері підприємницької діяльності включає виконання таких функцій:
– створення та підтримка позитивного іміджу продукції, підприємства, що займається її
виготовленням та/або реалізацією;
– реклама продукції та компаній;
– створення брендів та логотипів фірм, а також окремих товарів.
З метою систематизації PR-технологій нами було узагальнено та представлено
різновиди PR за ознаками (рисунок 1).
Види PR

За цілями

За «кольором»

За відповід- За джерелами
ністю закону фінансування

За
відповідністю
моральним та
етичним
уявленням
суспільства

Торгівельний
(маркетингреклама)

Чорний

Законний

«Чистий»

Гуманний

Білий

Незаконний

«Брудний»

Негуманний

Медіа-RP

Жовтий
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Прийнятий
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аудиторією (ЦА)

За ступенем
доцільності
застосування

Ефективний
Неефективний

Відторгнений ЦА

Рис. 1. Систематизація PR-технологій у підприємницькій діяльності

Джерело: [2, с.230; 3, с.8; 4, с.205]

Чорний PR є безумовно більш складним терміном. Його справжнє значення до цього
часу залишається предметом гострих суперечок не лише серед любителів у сфері PR
30

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

технологій, але й серед професіоналів ринку. Згідно однієї із точок зору, чорний PR
передбачає розміщення в ЗМІ «замовних» публікацій або оплату «блокувань» найчастіше з
метою ведення нечесної конкуретної боротьби. З іншого боку чорний PR – це будь-який вид
діяльності та послуг у сфері PR, що фінансуються «чорною готівкою».
Сірий PR породжений описаним вище поділом PR на чорний і білий за фактом
наявності або відсутності оплати публікацій. Він визначає виключно фінансову сторону
відносин PR-фахівців з редакціями або комерційними дирекціями ЗМІ. У випадку PR
кольору хакі стосується не так сфери підприємницької діяльності, як політики. Він включає
інформаційний вплив на супротивника в ході військових дій, поточна пропагандистська
робота з військовими кадрами, ЗМІ та населенням.
Назва жовтого PR асоціюється з використанням скандалів, роздуванням сенсацій,
папараці, епатажем та іншою жовтою журналістикою. Але жовтий PR можна розглядати
також як прояснення ситуації через соціальні сюжети.
На жаль, незважаючи на вражаючу колірну розмаїтість, у бізнес-середовищі переважно
присутній безбарвний PR. Нудний, нав’язливий, неефективний, нетехнологічний і взагалі
нікому не потрібний – ні споживачеві, ні клієнтам, ні самим піарникам у вигляді пресрелізів через факс.
Ще одним питанням, що вимагає окремого розгляду, є зарахування методів так званого
«чорного PR» до методів ведення інформаційно-психологічної війни із конкурентами. Перш
за все, слід відзначити той факт, що значення поняття «чорного PR» так само не цілком
адекватно представляється деякими дослідниками. Найчастіше «чорний PR» ототожнюється
з будь-якими незаконними, брудними методами маніпуляцій свідомістю споживача.
Варто також зосередити увагу на відмінностях у термінах паблісіті та паблік рілейшнз.
Паблік Рілейшнз – суспільні зв’язки – організація громадської думки з метою найбільш
успішного функціонування підприємства (установи, фірми) і підвищення її репутації.
Паблік Рілейшнз здійснюється різними шляхами, але, перш за все через засоби масової
інформації. Паблісіті – це публічність, гласність, популярність, популярність.
Отже, специфіка PR полягає у впливі на суспільну свідомість з метою її зміни. Не варто
критикувати PR-технології за те, що в їх рамках відбуваються маніпуляції. Якщо їх
виключити, то зникне і PR як феномен сучасних комунікативних технологій.
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ

Одним з основних показників благополучності підприємств слід вважати його
фінансовий стан, який, по суті, відображає кінцеві результати діяльності, і є
найважливішою характеристикою його ділової активності та надійності, дає характеристику
фінансової
конкурентоспроможності,
платоспроможності,
кредитоспроможності,
інформацію про виконання зобов’язань перед державою та іншими господарюючими на
ринку суб’єктами. У разі їх виявлення підприємство має шанс локалізувати кризові явища і
визначити основні напрямки заходів для їх запобігання, подалання.
Підставою для розробки планів і прогнозів, стратегії й тактики розвитку підприємства
та заходів з їх реалізації є діагностика. Проведення діагностичних досліджень є необхідним
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на всіх об’єктах і рівнях управління, так як без чіткого і ясного діагнозу неможливо оцінити
альтернативи розвитку об’єкту або процесу. Діагностика – це визначення стану об’єкта,
явища або процесу управління на основі проведених досліджень і виявлення в них слабких
місць. Мета діагностики – встановити діагноз (констатація результатів дослідження і
висновок за цими результатами) об’єкта дослідження, і дати висновок про його стан на дату
завершення дослідження.
Основними вимогами, що висуваються до діагностики, є точність і об’єктивність. У
даний час характерним проявом для більшості українських компаній є феномен
неспроможності (банкрутства). Такий стан викликаний такими причинами, як загальний
кризовий стан вітчизняної економіки, взаємна неплатоспроможність, відсутність замовлень
на виробництво продукції, низька ліквідність активів, відсутність конкурентоспроможної
продукції, а також паралельно з цим високі процентні ставки по кредитах, недостатня увага
органів управління макро- і мезорівнів до проблем підприємств та безліч інших факторів,
що роблять несприятливий вплив на фінансово-економічний стан господарюючих суб’єктів
та провокуючих розвиток різних за своєю природою кризових явищ, що не раз
підкреслювалося у роботах науковців [1; 2; 3].
Фінансовий стан – це комплексне поняття, яке характеризується системою показників,
що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів суб’єкта
господарювання. В умовах кризи завдання аналізу фінансового стану підприємств дещо
відрізняються від завдань аналізу функціонуючого підприємства в нормальних умовах.
Основна відмінність полягає в тому, що фінансовий стан кризового підприємства слід
розглядати не з позиції констатації подій, що трапилися, а з позиції оцінки результатів і
наявності у підприємства здатності функціонувати в майбутньому. Це пов’язано з тим, що
кризові прояви вимагають їх усунення шляхом кардинальних заходів від реструктуризації
до ліквідації та продажу. Тому аналіз фінансового стану в умовах кризи спрямований:
– на оцінку ефективності використання ресурсів підприємством;
– оцінку вартості майнового стану підприємства, а також структуру і джерела
формування майна;
– оцінку напрямів використання фінансових ресурсів;
– визначення показників фінансової стійкості та автономності підприємства;
– оцінку платоспроможності підприємства.
В якості джерел інформації для проведення діагностики та аналізу прийнято розглядати
звітність підприємства, а результатом дослідження будуть перелік рекомендацій для
подальшої роботи. Відзначимо, що в сучасних умовах кризи української економіки
значимість подібних рекомендацій надзвичайно важлива. Саме на основі даних
рекомендацій формується стратегія підприємства, коригується його бюджет, при
необхідності змінюються пріоритети. В якості рекомендацій для уникнення проблем з
неспроможністю, рекомендацій по загальному оздоровленню фінансового стану
підприємства пропонується впровадження в роботу підприємств такого інструменту, як
прогнозний баланс. Впровадження у практику технологій бюджетного управління сприяє
підвищенню ефективності використання ресурсів, досягненню стратегічних цілей.
Прогнозний баланс – це форма фінансової звітності, яка містить інформацію про
майбутній стан організації на кінець бюджетного періоду (місяця, кварталу, півріччя, року).
Він складається на завершальній стадії складання загального бюджету організації, оскільки
для його розробки потрібні дані не тільки операційних і допоміжних бюджетів, а й
фінансових бюджетів (бюджету руху грошових коштів, бюджету доходів і витрат,
інвестиційного бюджету). Особливе значення має формат прогнозного балансу [1, с. 1268].
Його структура не повинна повністю повторювати структуру бухгалтерського балансу. Слід
визначити оптимальний перелік статей і, відповідно, структуру балансу, що відповідають
основним цілям діяльності організації (місії), стратегічним і тактичним цілям.
На сучасному етапі в національній економіці багато економічних законів діють
спотворено, що не дозволяє використовувати дану модель безпосередньо. Однак
використання вищезгаданої системи у комплексі з уже діючими на підприємстві дасть
досить повну картину. Якщо обчислені на підставі даних прогнозного балансу показники
ліквідності і платоспроможності в бюджетному періоді не відповідають заданим рівням і
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мають тенденцію до погіршення, необхідно повернутися до етапу формування операційних
і допоміжних бюджетів і визначити, які дані необхідно змінити, щоб поліпшити ситуацію.
Слід підходити до зміни планованих вихідних даних комплексно, визначаючи заходи, які
сприятимуть виконанню плану. Це дозволить знайти рішення проблеми до її виникнення, і,
як наслідок, призведе до підвищення ефективності роботи організації [3, с. 985].
Таким чином, показники прогнозного балансу дозволяють зробити висновок про
ефективність роботи організації в бюджетному періоді, що є необхідною, але недостатньою
умовою для прийняття бюджету. Рішення про затвердження бюджету може бути прийнято
тільки після порівняння отриманих результатів із фактичними даними попередніх періодів,
із запланованими рівнями фінансових коефіцієнтів, а також з довгостроковими планами
організації. Оцінка ліквідності та платоспроможності організації на основі даних
прогнозного балансу в системі внутрішньофірмового бюджетування на практиці сприяє
прийняттю своєчасних і обґрунтованих управлінських рішень, дозволяючи вчасно
відреагувати на зміни економічних умов діяльності, визначити пріоритетні орієнтири
розвитку відповідно до поставлених цілей. Використання методики оцінки та управління
ліквідністю і платоспроможністю організації в системі внутрішньофірмового
бюджетування, крім іншого, надає можливість здійснювати моделювання та прогнозування
фінансового стану організацій.
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ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНИХ БІЗНЕС-СТРУКТУР

У сучасній Україні інноваційна модель поведінки бізнесу стає домінуючою в розвитку
вітчизняних інтегрованих компаній з метою підвищення ефективності та заняття лідерських
позицій на ринках, а також в технологічній модернізації ключових секторів економіки. При
цьому створюється об’єктивна необхідність проведення бізнес-діагностики інтегрованих
підприємств, яка залежить від аналітичного використання даних та формування сукупності
ключових індикаторів функціонування і ґрунтується на діагностичному дослідженні
об’єктів фінансово-економічної діяльності компанії.
Результат діагностики в стратегічному напрямі може використовуатися для підвищення
ефективності управління інтегрованою бізнес-структурою. Бізнес-діагностика діяльності
інтегрованих компаній передбачає:
по-перше, аналіз ринку з метою вивчення тенденцій його розвитку, виявлення трендів в
конкурентному середовищі;
по-друге, виявлення критичних змін в стані взаємозв’язків в інтеграційних процесах
бізнес-структури;
по-третє, дослідження необхідності внесення коригувань в діяльність компанії;
по-четверте, використання діагностичних даних для поліпшення процесу прийняття
рішень топ-менеджментом.
Можна виокремити такі етапи діагностики та забезпечення інноваційної діяльності
інтегрованих бізнес-структур:
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– оцінювання та обґрунтування економічної доцільності створення і впровадження
інноваційного продукту інтегрованої бізнес-структури;
– визначення ступеня ризику і прогнозування ефекту від інноваційної діяльності
інтегрованої компанії;
– визначення суб’єктів інноваційних відносин, джерел і форм їх економічного
забезпечення в інтегрованих бізнес-структурах;
– розподіл фінансових коштів за елементами інноваційної діяльності;
– перетворення ресурсів у конкретні і конкурентні об’єкти інноваційного продукту;
– поточний моніторинг інноваційної діяльності, виявлення проміжних ефектів від
інвестицій в інновації;
– фінансове забезпечення розширеного відтворення інновацій в інтегрованій компанії;
– отримання економічного ефекту інтегрованими бізнес-структурами.
Досягненню конкурентних переваг у системі інтегрованих компаній сприяє чітко
налагоджена система управління процесом взаємодії. Це стосується як окремих
підприємств, так і їх утворень [1, с. 34].
Основу ефективно функціонуючої інтегрованої бізнес-структури становлять три
основні елементи: місія і стратегія розвитку інтегрованого підприємства; ефективна
організаційна структура, заснована на інформаційному середовищі; оптимальні бізнеспроцеси, що забезпечують виконання стратегічних цілей інтегрованої компанії [2, с. 27].
В умовах розвитку ринкових відносин і створення стійкої економіки України особливе
значення має формування ефективної системи моніторингу інтегрованих бізнес-структур,
диверсифікації їх виробництва. В реальній структурі економічного потенціалу країни і
використовуваних природних ресурсів інтегровані компанії почали відігравати головну
роль в забезпеченні життєдіяльності національної економіки на макро і мезорівнях не
тільки шляхом задоволення потреб у виробленій продукції (послугах), але і за допомогою
формування значної частини доходів бюджету держави. На сьогодні відбувається генезис
інтегрованих бюізнес-структур в різних галузях економіки: електроенергетиці, обороннопромисловому комплексі, сільському і лісовому господарстві тощо [2, с. 184].
Інтегровані бізнес-структури виступають в якості важливого фактора соціальноекономічної стабільності розвитку країни, забезпечення її економічної безпеки, як в умовах
стабільного відтворювального процесу, так і при виникненні надзвичайних обставин.
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ТРУДОВІ РЕСУРСИ: СУТНІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ВИМІРУ
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом розвитку
економіки є люди, їх майстерність, освіта, підготовка, мотивація діяльності.
Розвиток і стан будь-якої країни визначається, насамперед, чисельністю та складом її
населення, його трудовими можливостями, рівнем та якістю життя. Існує непересічна
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залежність конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від якості
трудового потенціалу персоналу підприємства, організації.
За останній рік Україна ввійшла в чергову надскладну смугу економічної кризи та
політичної нестабільності, з якою пов’язані суттєве скорочення виробництва, масова
вимушена міграція, зростаюче безробіття, що призводить до вкрай негативних наслідків.
Вироблення ефективної державної демографічної політики з метою впливу на процеси
відтворення населення та забезпечення його зайнятості потребує вивчення трудових
ресурсів.
Певний внесок у розробку означеної проблеми зробили такі видатні вчені, як
В. Н. Авдєєнко, В. А. Котлова, О. Шаблій, Ф. Заставний, С. Писаренко, Є.Балацький,
С. Бандура, М. Пітюлич. Їх авторське бачення та висвітлення проблем трудовикористання є
нетрадиційним, оригінальним і новаторським.
В Україні, як і в ряді інших країн, в яких у зв’язку з економічною кризою закриваються
підприємства, скорочується виробництво, в наслідок чого безробіття призводить до
надзвичайно негативних наслідків. У значної частини працівників воно породжує страх
втрати роботи, що негативно впливає на соціально-психологічний клімат у суспільстві та в
колективах окремих підприємств, зростає соціальна напруженість та знижується
продуктивність праці. Конкуренція між найманими працівниками дозволяє роботодавцю
використовує цю ситуацію у своїх інтересах: рівень заробітної плати встановлюється на
критично низькому рівні навіть за несприятливих умов праці і виробництва; працівників
відправляють у адміністративні відпустки без збереження заробітної плати, вже не кажучи
про використання економічних стимулів до праці. Найголовніше на сучасному етапі за
рядом економічних проблем не втратити досягнутий рівень конкурентоспроможності
трудових ресурсів; частково перебудованого трудового менталітету; пробудження трудової
активності та трудових цінностей, розвиток та реалізація трудового потенціалу в інтересах
зростання добробуту кожної людини та країни в цілому. Дешева робоча сила є
неконкурентоспроможною та капіталоємкою для суспільства, адже людський капітал є
найціннішим ресурсом, набагато важливішим ніж природні ресурси, заводи, обладнання,
виробничі запаси. Саме він є визначальним чинником конкурентоспроможності,
економічного зростання та ефективності [2, с. 150; 3, с. 217].
Поняття «трудові ресурси» ширше, ніж поняття «економічно активне населення»,
оскільки включає ще і працездатних непрацюючих людей та тих, що навчаються на
денному відділенні. Реально за поняттям «трудові ресурси» стоїть кількість населення, яку
можна примусити працювати, тобто яка фізично здатна працювати. В Україні працездатним
віком вважається: у чоловіків – 16 – 62 років, у жінок – 16 – 60 років. Межі працездатного
віку в різних країнах неоднакові. У ряді країн нижня межа встановлена 14 – 15 років, а в
окремих країнах – 18 років. Верхня межа в багатьох країнах складає 65 років для всіх чи
65 років – для чоловіків і 60 – 62 роки – для жінок. Середня тривалість життя і вік виходу на
пенсію в окремих країнах наведені в табл. 1.
Таблиця 1
Середня тривалість життя і вік виходу на пенсію в окремих країнах
Середня тривалість життя
чоловіки
жінки
Україна
62,7
73,5
Росія
59,8
72
США
71
78
Німеччина
72
78
Великобританія
72
79
Австрія
72
79
Угорщина
65
74
Польща
67
76
Франція
72
81
Австралія
74
80
Швеція
80
83,7
Джерело: складено за матеріалами [1, с. 56]
Країна
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Вік виходу на пенсію
чоловіки
жінки
62
60
60
55
65
65
65
60
65
60
65
60
60
55
65
60
60
60
65
60
65
65
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Величина трудових ресурсів залежить від офіційно встановлених вікових меж –
верхнього і нижнього рівнів працездатного віку, частки працездатних серед населення
працездатного віку, чисельності осіб, що беруть участь у громадській праці та тих, хто
знаходиться за межами працездатного віку. Вікові межі встановлюються в кожній країні
чинним законодавством.
Провідну роль у трудових ресурсах відіграє населення в працездатному віці.
Працездатне населення – це сукупність осіб, переважно працездатного віку, здатних за
своїми психофізіологічними даними до участі в трудовій діяльності. На практиці
розрізняють загальну і професійну працездатність. Загальна працездатність припускає
наявність у людини фізичних, психофізіологічних, вікових даних, що визначають здатність
до праці і не зумовлюють необхідність спеціальної підготовки. Професійна працездатність –
це здатність до конкретного виду праці, що здобувається в процесі спеціального навчання
[2, с. 207]. Кількісні зміни чисельності трудових ресурсів характеризуються такими
показниками, як абсолютний приріст, темпи росту і темпи приросту. Чисельність трудових
ресурсів може бути збільшена за рахунок природного приросту населення в працездатному
віці, скорочення частки непрацездатних серед осіб працездатного віку, перегляду вікових
меж працездатності. У сучасних умовах основними джерелами поповнення трудових
ресурсів є: молодь, котра вступає в працездатний вік; військовослужбовці, що
вивільняються зі збройних сил у зв’язку зі скороченням чисельності армії; вимушені
переселенці з країн Балтії, Закавказзя, Середньої Азії [3, с. 138 – 140].
Отже, трудові ресурси характеризуються сукупністю специфічних рис, насамперед,
пов’язаних з їхнім соціально – економічним характером, який головним чином виявляється
у відмінностях трудових від решти економічних ресурсів. Необхідно розробляти стратегії
управління персоналом з урахуванням сучасного світового досвіду, створювати нові
системи навчання і розвитку персоналу підприємства. Інвестування у розвиток людського
капіталу дає можливість досягти не тільки короткострокового економічного успіху, а й
закласти основу для формування позитивних довгострокових тенденцій у розвитку
національної економіки і кожного підприємства зокрема.
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АНАЛІЗ ІДЕЇ ДЛЯ СТАРТАПУ: ПОШУК ТА ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ БІЗНЕС-ІДЕЇ
В умовах конкурентного ринкового середовища кожен підприємець зацікавлений у
ефективному веденні діяльності та отриманні максимального прибутку. Значущими
факторами впливу є аналіз бізнес-середовища, коректне обрання цільового ринку,
формування доцільних стратегічних рішень та, насамперед, унікальність підприємства.
Нами був досліджений рівень зацікавленості населення у відкритті власної справи. За
даними опитування, проведеного серед 2000 респондентів із населення України віком від
18 років і старше у червні 2018 року, отримані наступні результати : 48 % опитаних хотіли б
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займатися власною справою; 41 % опитаних планують працювати у якості найманих
робітників; 6 % уже мають власну справу.
Актуальність даного питання полягає в тому, що малий та середній приватний бізнес в
Україні на сьогоднішній день складає 59% доданої вартості та забезпечує майже 79,1 % усіх
робочих місць. Ці показники в Україні перевищують аналогічні у Польщі, Угорщині,
Німеччині тощо [1].
На даний момент навчання населення України основним засадам ведення
підприємницької діяльності здійснюються за рахунок існування спеціалізованих бізнесшкіл. До таких шкіл у Києві відносяться: Києво-Могилянська Бізнес Школа; Міжнародний
інститут менеджменту (МІМ-Київ); Міжнародний університет фінансів (МУФ КПІ) та
Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного
університету (ІВК КНТЕУ). Подібні начальні програми формально можна зарахувати до
альтернатив післядипломної освіти. Учасники даних програм отримують спеціалізовані
знання та навички у сферах ведення підприємницької діяльності та ефективного управління
власною справою [2].
Проведені дослідження дозволили встановити, що до факторів, які впливають на вибір
майбутньої бізнес-ідеї можна віднести наступні (табл. 1):
Таблиця 1
Фактори впливу на вибір бізнес-ідеї
Зовнішні фактори
Внутрішні фактори
Соціально-політичні умови в країні
Конкурентні переваги окремих видів бізнесу
Лояльність нормативно-правової бази з ведення бізнесу Особисті амбіції та можливості власників бізнесу
Можливості ринку, його розміри, ступінь ризику
Технологічні можливості
Конкурентне середовище
Ефективність бізнесу
Адаптація бізнесу до потреб споживача
Наявність кваліфікованого персоналу
Вплив науково-технічного прогресу
Здатність бізнесу адаптуватися до умов ринку
Джерело: створено автором на основі відповідних джерел [3]

Крім того, учасники бізнес-процесів пропонують початківцям підтримувати бездоганну
репутацію, оскільки на початковому етапі важлива не прибутковість, а надійність бізнесу,
обирати надійних партнерів, на ранніх етапах скласти докладний бізнес-план [4].
Враховуючи вище наведені фактори, за допомогою відкритих даних та сервісу
Opendatabot була отримана наступна інформація щодо стану бізнесу в Україні: юридичних
осіб у 2016 році було зареєстровано 54175 осіб, у 2017 році – 70359 осіб, за першу
половину 2018 року – 35 480 осіб. Також відомо, що фізичних осіб-підприємців у 2016 році
було зареєстровано 122451 особа, у 2017 році – 239532, а за першу половину 2018 року –
103019 осіб. Тобто за 2016 – 2017 роки була тенденція до зростання кількості
зареєстрованих підприємців, проте дані, отримані за 2018 рік дають змогу зробити
висновок, що у 2018 році кількість зареєстрованих підприємців знизиться [5].
Розвиток інформаційних технологій сучасності дозволив створити безліч нових
напрямків для відкриття власного бізнесу, які можуть бути конкурентоспроможними та
мати значний попит. Так, за версією журналу «Forbes» у 2017 році найвигіднішими ідеями
для початку власної справи стали магазини фіксованих цін, конструктори харчування
(доставка готових страв), франшизи у сфері громадського харчування, підприємства
побутових послуг (пральні, хостели), квест-кімнати [6].
На нашу думку, для ефективного функціонування новоствореної справи для
підприємств малого бізнесу варто дотримуватися наступних критеріїв: варто оцінити
унікальність ідеї та її концепцію, спланувати асортимент та майбутні нововведення у нього,
сформувати ціни приблизно на рівні середнього достатку, слідкувати за якістю та
привабливістю товару або послуги, просувати справу за допомогою реклами.
Проте існують і перешкоди на шляху до ведення власного бізнесу. До таких можуть
належати наступні:
– постійні зміни бухгалтерського та податкового законодавства;
– зростання податкового навантаження на суб’єкти підприємництва;
– складності у пошуку інвестора та у залученні додаткових коштів;
– відсутність бізнес-плану або наявність необґрунтованих показників бізнес-ідеї;
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– недостатній аналіз ринкових умов власником бізнесу;
– кадрові проблеми;
– нераціональне використання часу та наявних грошових коштів в процесі ведення
підприємницької діяльності.
Отже, бізнес є невід’ємною частиною сучасних економічних процесів, до відкриття
власної справи прагнуть більшість свідомих українців. Про дану тенденцію свідчать не
тільки дані з опитувань, а й велика кількість зареєстрованих за останні декілька років
фізичних осіб-підприємців. Вважається, що така позитивна тенденція зберігатиметься і в
подальшому.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Однією з умов успішного розвитку економіки сьогодні є виробництво
конкурентоспроможної продукції. Основою конкурентоспроможності є якість продукції, що
випускається. В останні роки стало актуально застосовувати системи, методи і інструменти
менеджменту якості для контролю виробничих процесів. З їх допомогою можна ефективно
оцінити бажання споживачів, застосувати це в виготовленні продукції, проаналізувати
можливості виробництва, знайти сильні і слабкі сторони та в кінцевому результаті
розробити шляхи досягнення максимальної задоволеності споживача і виробника.
Вирішення цього питання потребує пильної уваги до процесів виробництва та
правильного і розумного управління. Через недостатність практичного досвіду і
теоретичної бази нині ми маємо певні труднощі щодо впровадження і покращення систем
менеджменту, що в свою чергу зменшує рівень тієї якості, яка може і повинна бути.
Якість продукції – це сукупність властивостей товару, що обумовлюють його
придатність задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Роль і значення якості
продукції невпинно зростає в результаті особливих потреб споживачів та технологій
виробництва, які весь час удосконалюються. Однією з форм конкурентної боротьби в наш
час є підвищення якості продукції
Стало очевидним, що виробники продукції не можуть залучити й утримати споживачів,
якщо вони не розглядають якість як стратегічну мету. Тому підприємства приділяють
особливу увагу, забезпеченню високої якості продукції, встановлюючи контроль на всіх
стадіях виробничого процесу. Виходячи з цього, стали розробляти різні методи по
постійному поліпшенню якості. В даний час їх можна нарахувати навіть більше п’ятдесяти.
Завдяки цим методам більшість підприємств скорочують браковану продукцію і тим самим
підвищують продуктивність.
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Основну роль в організації процесу контролю грає розподіл відповідальності і
повноважень. Необхідно, щоб кожен співробітник відповідав вимогам до навичок і досвіду,
і виконував свої посадові обов’язки.
Основні мотиви підвищення якості продукції: інновації, зрoстання та зміна потреб
споживачів, вичерпаність прирoдних ресурсів, велика кількість конкурентів на
внутрішньому та зовнішньому ринках тощо [1, c. 167].
За допомогою старанного вивчення поточного і перспективного попиту на продукцію,
аналізу відгуків споживачі та впровадженні комплексу технічних, організаційних,
економічних та інформаційних заходів, можна досягти необхідного рівня якості та
конкурентоспроможності виготовлених товарів. Також підприємство має створити дієву
систему управління якістю. Ця система має чітко розподіляє відповідальність, процедуру,
процеси та ресурси, котрі необхідні для управління якістю. Останні роки широке
розповсюдження отримали стандарти ICO серії 9000, в яких відображено міжнародний
досвід управління якістю продукції на підприємстві.
Якщо підприємство прагне зберегти свої позиції на ринку, то воно повинно постійно
застосовувати нові форми і методи підвищення якості продукції [2, c. 182 – 186]. До цих
методів можна віднести технічні методи: впровадження у виробничу діяльність
підприємства нових видів техніки і технології; покращення існуючих стандартів і технічних
умов; стандартизація та сертифікація; збільшення рівня якoсті сировини, матеріалів,
напівфабрикатів,
що
використовуються
у
виробництві;
покращення
умов
транспортабельності продукції.
Наступною групою є організаційні методи підвищення якості. Вони включають:
запрoвадження сучасних форм і методів організації виробництва та управління; покращення
системи контролю і самoконтролю на всіх стадіях виробничого циклу; зміна продукції на
іншу, якщо вона є неконкурентноздатною; аналіз та використання досвіду зарубіжних країн
з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.
Також активно застосовуються соціально-економічні методи. До них входить:
формування угодженої системи прогнозування та планування необхідногo рівня якoсті
виробів; мотивація працівників; [3, с. 172 – 175] поміркована кадрова політика з
урахуванням складової активізації людського чинника; ефективна цінова політика, що
передбачає в тому числі
встaновлення максимaльнo прийнятних для прoдавців і
спoживачів цін.
Розглянувши всі вище перераховані методи управління якістю, можна зробити
висновок про те, що ключовими моментами в цій області є висока ступінь відповідальності
керівництва за діяльність організації, і орієнтація на споживача. Шляхом дослідження
ринку формуються вимоги потенційних споживачів. Випускаючи якісну продукцію,
підприємство знижує витрати на виробництво. Кожен з представлених методів має ряд
переваг і недоліків. Тому компаніям потрібно дуже обережно підходити до питання вибору
методу поліпшення якості, і звичайно не застосовувати відразу всі методи,
Актуальність контролю якості обумовлена тим, що якість є важливим завданням в
умовах сучасної економіки, її необхідно постійно контролювати на всіх стадіях життєвого
циклу продукції. Споживач зацікавлений, щоб виробник гарантував дотримання
встановлених законодавчих та інших нормативних вимог на всіх стадіях виробничого
процесу і зберігання продукції. Діяльність виробника буде успішною, якщо буде
впроваджена ефективна система контролю якості, що забезпечить випуск продукції
високого рівня. Тільки завдяки цьому можливо вийти на світовий ринок, заслужити любов
покупця, створити власний імідж та отримати справжній хороший дохід.
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ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
В умовах функціонування ринкових відносин, глобалізації економіки та прискореного
розвитку науково-технічного прогресу постає проблема матеріалізації нових наукових
знань, процес передачі до виробничої сфери результатів досліджень, а для цього має бути
розвиток експортно-імпортних процесів науково-технічної продукції, що зумовлені
попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. Цей розвиток в основному
забезпечується спільним підприємством: співробітництвом з іноземними підприємствами та
об’єднаннями.
Спільні підприємства є самостійними учасниками зовнішньоекономічних відносин, які
гуртуються на спільному капіталі вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської
діяльності, на спільному управлінні та розподілі доходів, фінансових результатів та
економічних ризиків, що пов’язані з діяльність підприємства [5 с. 169].
У економічній літературі спільне підприємство розглядається як одна з форм
міжнародного співробітництва, яка юридично закріпленою угодою між суб’єктами
господарювання різних країн про створення самостійної організаційної одиниці, у межах
якої партнери домовляються про об’єднання всіх видів ресурсів, пропорційний розподіл
прибутку та ризиків, спільне використання певних видів діяльності [1, с. 157].
На сьогодні спільними визначаються підприємства, серед засновників яких повинен
бути закордонний суб’єкт господарювання [2, с. 284].
Залучення і використання іноземних інвестицій шляхом створення спільних підприємств є
одночасно і засобом виходу держави із самоізоляції, а також включення її до системи
міжнародного розподілу праці. Іноземні інвестори зацікавлені у створенні спільних товариств.
Це зумовлюється можливістю отримати більший доступ до внутрішнього ринку країни, де
розташовується ці підприємства. Доступнішими стають для інвесторів і ресурси цієї країни.
Законодавство розмежовує спільні підприємства, залежно від розміру участі іноземного
капіталу у його статутному фонді. Так, відповідно до ст. 116 Господарського кодексу,
підприємство, в зареєстрованому капіталі якого не менш як 10 % становить іноземна
інвестиція, визнається підприємством з іноземними інвестиціями [3].
Переваги функціонування спільних підприємств направлені в трьох основних аспектах:
економічному, загальнодержавному та науково-передовому:
– економічне зростання завдяки збільшенню зовнішньої торгівлі, робить сальдо
платіжного балансу країни позитивним, у зв’язку з цим зростають обсяги податкових
надходжень до бюджету;
– зростає конкурентноспорможність вітчизняних товарів на світових ринках;
– відбувається впровадження наукомістких технологій, що ввозять із зарубіжних країн [4].
Оскільки створення спільних підприємств передбачає наявність іноземного капіталу,
варто розглянути обсяги надходження інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в
Україну. Так станом на 01.01.2018 рік інвестовано 31606,4 млн. доларів США із 126 країн
світу (табл. 1). Основні континети світу інвестували такі частки фінансових ресурсів :
Європа – найбільша часка 56,1 %, Азія – 32,5 %, Америка – 9,2 %, Африка – 0,5 %,
Австралія та Океанія – 0,1 %.
Як видно з табл. 1 найбільше іноземних надходжень у вигляді інвестицій у спільні
підприємства здійснюють країни Європи, це пояснюється їх територіальним. економічним
наближенням до України, вчасності схожим менталітетом.
Вибираючи сфери діяльності, слід виходити з того, що спільні підприємства можуть
здійснювати будь-яку діяльність, що відповідає цілям, передбаченим статутом
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підприємства, і не заборонена законами, що діють на території України. На сучасному етапі
спільні підприємства функціонують переважно у таких галузях, як внутрішня торгівля
(22,4 %), харчова промисловість (14,5 %), машинобудування і металообробка (12,8 %),
чорна і кольорова металургія (5,0 %), зовнішня торгівля (4,4 %), транспорт і зв’язок (4,1 %),
легка промисловість (4,0 %), хімічна промисловість (3,9 %), будівництво (3,7 %) [7, с. 51].
Таблиця 1
Розподіл прямих інвестицій в Україну за основними зонами світу
Обсяги станом на 01.01.2018 р.
млн. дол. США
питома вага у % до підсумку
Усього
31606,4
100
Європа
17727,3
56,1
Америка
2898,6
9,2
Азія
10272,3
32,5
Африка
157,2
0,5
Австралія й Океанія
44,1
0,1
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби статистики України [5]
Країни

Щодо прикладів успішного фінансування спільних підприємств у світі можна навести
компанія Sony Erіcsson, створена на базі японської компанії Sony Corporatіon ( що входе до
однієї з фінансово-промислових груп Японії) з випуску електроніки і шведської
телекомунікаційної компанії Erіcsson. Метою цього партнерства є випуск стільникових
телефонів. Таке формування утворилося з метою об’єднання здібностей Sony у виробництві
побутової техніки з лідерськими позиціями Erіcsson завдяки передовій технології у сфері
зв’язку. продукти цієї компанії на разі є досить популярними [2, с. 289].
Українським прикладом результативного функціонування спільного підприємства є
«Полтавська нафтогазова компанія», що має британський інвестиційний капітал . Сфера
діяльності та основні проекти компанії полягає у видобутку нафти і газу, пошуку і розвідці
нових родовищ, збільшенні видобутку рідких вуглеводнів та розширенні бізнесу. Успішне
функціонування підтверджують результати діяльності компанії: за підсумками першого
півріччя 2018 р. обсяги видобутку газу склали 83,6 млн м 3, нафти і конденсату –
17,3 тис. тон; виробництво СВГ, в свою чергу, досягло 5,1 тис. тон. За січень-червень
цього року ПГНК нарахувала 243, 9 млн грн ренти за видобуток природного газу,
нафти та конденсату, з цієї суми 12,2 млн грн були спрямовані в місцеві бюджети [6].
Проаналізувавши тенденції щодо створення та функціонування спільних підприємств,
можна зауважити, що обсяги іноземного капіталу значні, але можна залучати більше
фінансових ресурсів, оскільки на сьогодні відсутні надійні інструменти захисту для
інвесторів, процедура оформлення спільних підприємств недосконала. Також залученню
іноземних інвестицій в українську економіку заважає кілька причин: нестабільність
політичної обстановки у країні; зростання безробіття; високий рівень інфляції.
Враховуючи вигоди, які країна може отримати від стимулювання розвитку спільних
підприємств та проаналізувавши тенденцію їх створення за кордоном і в Україні, можна
стверджувати, сприяння діяльності таких підприємств може стати одним із поштовхів до
оновлення технологій, засобів виробництва, до опанування нових методів управління, як
насідок – стимулювання процесу виробництва, в результаті чого Україна зможе випускати
конкурентну з і іноземними продукцію і полегшить умови виходу на світовий ринок.
Таким чином, спільні підприємства є прогресивною формою господарювання. Вони є
формою міжнародного співробітництва й мають значний вплив на інтеграційні процеси у
світову систему економічних відносин. Україна має значний економічний, ресурсний
потенціал для подальшого розвитку та співпраці з іноземними інвесторами для значних
економічних вигод.
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ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕС СТРАТЕГІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Аналізуючи світовий досвід ведення бізнесу, варто відзначити, що планування бізнесстратегії підприємства є невід’ємною частиною кожного ефективно функціонуючого
підприємства. Здебільшого це роблять на основі стратегічного управління.
Так, стратегічний розвиток бізнесу передбачає формування фундаментальних цілей і
ключових завдань на довгострокову перспективу, в тому ж числі – конкретне визначення
плану дій і продуманий, зважений розподіл наявних ресурсів, що знадобляться, щоб досягти
поставлену мету.
Важливість розробки оптимальної стратегії розвитку пов’язана з серйозними
труднощами, що супроводжуються процесами реалізації товару на певному ринку.
Планування такої події, як входження на ринок, потребує врахування значної кількості
різних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що здатні або бути причиною успішного
захоплення ринкової сфери, або ж створити складнощі щодо виконання такого завдання, як
вихід суб’єкта на ринок.
Потрібно зауважити, що в ринкових умовах функціонують лише ті підприємства, які
володіють унікальними характеристиками в порівнянні з іншими, тому і суть стратегічного
бізнес-планування для кожного окремо-взятого бізнесу є унікальним і неповторюваним
процесом.
Як показує вітчизняний та іноземний досвід, методику розробки стратегії розвитку
бізнесу можна представити у вигляді шести взаємопов’язаних етапів.
Першим етапом стратегічного планування діяльності промислового підприємства є
вибір місії, визначення цілей підприємства і оцінка поточної стратегії підприємства.
Оцінка поточної стратегії підприємства повинна дати уявлення, в якому стані
знаходиться бізнес, які стратегії реалізовувалися, наскільки вони були ефективні і які
недоліки потрібно врахувати.
Наступним етапом є аналіз і оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на
стратегію бізнесу. В цілому, до зовнішніх чинників відносять сукупність елементів
державної політики та основних особливостей ринкової кон’юнктури, що складаються
незалежно від діяльності конкретного підприємства і не піддаються контролю з його боку.
Тому аналіз зовнішніх факторів вимагає глибокого розуміння таких елементів, як
бюджетно-податкова політика держави, валютний курс, рівень процентної ставки, а також
тенденції розвитку світової торгівлі.
42

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

Далі необхідно здійснити аналіз портфеля продукції та послуг. Цей етап доповнює і
деталізує відомості, отримані при оцінці поточної стратегії.
На підставі аналізу впливу вищевказаних факторів відбувається визначення стратегії
розвитку бізнесу.
Вибір і розробка даної стратегії залежать від поставлених цілей і потенціалу, якими
володіє підприємство. На підставі виконаних етапів проводиться комплексна розробка
рішень, спрямованих на реалізацію стратегії. Аналіз її дасть змогу визначити, чи приведе
вибрана стратегія до досягнення бізнесом своїх цілей.
Узгоджена стратегія є ключом до складання стратегічного плану компанії. До вибору
своїх підрозділів, а також показників, кожне підприємство підходить із власних міркувань
та позицій, ураховуючи свої ресурси.
Заключним етапом розробки стратегії є оцінка результатів виконаної роботи. За
допомогою бізнес-планів має бути обґрунтовано кожен проект, що вимагає інвестиційних
ресурсів для своєї реалізації. Процес оцінки використовується як механізм зворотного
зв’язку для коректування стратегії.
Загальна місія стратегії розвитку бізнесу полягає в нарощуванні виробництва продукції,
обсягів продажів і освоєнні нових ринків збуту.
Відповідно до принципів, відповідно до яких господарюючі суб’єкти функціонують на
ринку, та до особливостей економічної ситуації, стратегія підприємства має
характеризуватись високою ефективністю, тобто приносити його власникам максимальний
фінансовий результат у ході власної діяльності [0].
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БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

Забезпечення контролю в системі управління економічною безпекою підприємства є
однією з головних умов його ефективного функціонування. Ефективне управління
підприємством неможливе без чітко налагодженої системи контролю результатів діяльності
і процесів, що відбуваються всередині нього і зовні.
Особливість контролю полягає в тому, що він здійснюється в процесі фінансовогосподарської діяльності та функціонує в момент здійснення господарських операцій. Це
дозволяє вчасно виявити недоліки і визначити заходи для їх усунення.
Контроль – це процес забезпечення досягнення підприємством своїх цілей. Тому цей
процес тісно пов’язаний з механізмом реалізації функції безпеки [1, c. 241].
Основна причина необхідності контролю – це невизначеність, що є невід’ємним
елементом майбутнього і притаманна будь-якому управлінському рішенню, виконання
якого передбачається в майбутньому.
Досліджуючи місце контролю в системі управління підприємством Л. В. Дікань
наголошує на тому, що контроль як функція управління займає особливе положення, бо це
насамперед засіб зворотного зв’язку між об’єктом і системою управління, який інформує
про дійсний стан керованого об’єкта.
Основними цілями контролю як функції управління на підприємстві є забезпечення:
– планового здійснення виробничого процесу;
– стандартів якості продукції, яка випускається;
– ефективності діяльності підприємства;
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– фінансової конкурентоспроможності підприємства;
– гарантій належного виконання управлінських рішеннь;
– встановлення зворотного зв’язку в процесі управління.
Передумови виникнення контролю як функції управління зображено на рис. 1:
Передумови виникнення контролю, як функції управління

Невизначеність

Попередження
виникнення

Підтримання
успіху

кризових явищ

Рис. 1. Передумови виникнення контролю, як функції управління за Л.В. Дікань

Джерело: [2, c. 76]

Тому контроль в управлінні підприємством об’єктивно необхідний для успішного
функціонування системи, а його відсутність призведе до непередбачених соціальноекономічних наслідків.
Контроль здійснюється як під час поточної діяльності підприємства, так і під час
спеціально організованого моніторингу.
Здійснення контролю під час поточної діяльності містить у собі ряд різних видів
діяльності, а саме: видача дозволів (санкціонування), відображення в обліку фактів
господарського «життя» (реєстрація), надання повноважень (уповноважування), виконання
контрольних заходів (проведення перевірок), поділ обов’язків, документація, примирення
(вирішення спорів), підготовка оглядів виконання поставлених завдань (розгляд показників
роботи), забезпечення збереження активів, обмеження доступу.
Моніторинг досягається за допомогою постійно здійснюваної роботи із проведення
самостійних перевірок і оцінок або за допомогою комбінації цих видів діяльності.
Проведення спостереження включає регулярну діяльність за наглядом, здійснювану
працівниками. Безперервне спостереження здійснюється під час оперативної роботи. Обсяг
робіт і періодичність незалежних оцінок пов’язані, зазвичай, з оцінкою ризиків і
ефективності процедур, проведених у процесі спостереження. Про недоліки в роботі
системи виконавці мають доповідати у вищі інстанції, інформацію про серйозні проблеми
слід передавати вищому керівництву або раді директорів [3, c. 138].
Залежно від образу здійснення і суб’єкту контролю виділяють такі його види:
1. Активний – контроль, що пов’язаний із втручанням у процес реалізації рішень або
виконання інших функцій.
2. Пасивний – це контроль, що не пов’язаний із втручанням у процес реалізації рішень
або виконання інших функцій.
3. Загальний – контроль, який охоплює всі основні сфери діяльності контрольованого
об’єкта.
4. Спеціальний – контроль, що охоплює певні напрямки діяльності контрольованого
об’єкта.
5. Зовнішній – контроль, який являє собою контроль із боку державних і інших органів
і організацій.
6. Внутрішній – це контроль, здійснюваний усередині підприємства.
7. Самоконтроль – це контроль співробітниками власної діяльності [4, с. 56].
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що контроль є важливим елементом у системі
економічної безпеки підприємства. А головною метою контролю є не пошук, і навіть не
запобігання управлінських помилок, а оцінка стану підприємства, оцінка досягнутих рівнів
розвитку і безпеки. Організація контролю здійснюється через чітко визначені елементи та
об’єкти контролю у складі системи економічної безпеки підприємства, які є основою
практичної організації такого контролю.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ
МАЛИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ПРИКЛАДІ MURAHA COMPANY
Згідно з законодавством України мале підприємство – це підприємство в якого баланс –
до 4 млн. євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 8 млн. євро
і середня кількість працівників – до 50 осіб [1].
Управління малим підприємством пов’язано з великою кількістю ризиків, з огляду на
його незахищеність ні з боку держави, ні з боку суспільства. Конкуренція з кожним готом
зростає, так до нині в Україні зареєстровано 1260000 підприємців [2]. Так само після виходу
на ринок для малого підприємства характерна тривіальна однорівнева система управління:
директор одноосібно приймає всі рішення, нерідко виконує обов’язки головного бухгалтера
та особисто керує кількома підлеглими. У разі успішного проходження стадії становлення,
як правило, не менше одного року, у малого бізнесу може бути дві альтернативи:
залишитися такими яким він створений, або успішно розвиватися, вступивши в стадію
зростання, після чого з’являються нові труднощі і проблеми.
Основні проблеми управління даним видом підприємства полягають в наступному:
1. Кадрові проблеми малих підприємств, пов’язані як з невеликою чисельністю так і з
рівнем кваліфікації персоналу. Відсутність перспектив службового зростання в малому
підприємстві призводить до високої плинності кадрів, до того, що малі підприємства
стають, за словами директора одного з малих високотехнологічних підприємств, кузнею
кадрів для інших.
2. Поєднання функцій власника і менеджера. Найчастіше підприємець – директор
малого підприємства є його власником (одноосібним чи співвласником).
3. Обмеженість фінансових коштів, ресурсів, які можуть бути спрямовані на розвиток
системи управління, як наслідок жатого відсутність в явному вигляді важливих
функціональних служб, як маркетинг.
4. Слабка структуризація і регламентація інформаційних потоків, в тому числі
документообігу.
5. Перевантаження керівництва і менеджерів малого підприємства, які змушені
поєднувати одну і більше функцій і заміщати відсутні функціональні служби.
Наслідком цього є той факт, що значна частина підприємств малого бізнесу розоряється
в перші роки функціонування [3].
Рішення даних проблем, лягає на плечі керівника підприємства, що і є проблемою
перевантаження керівного складу. Для його вирішення необхідно правильно делегувати
завдання на підлеглих, розподіляти навантаження, тим самим відходити від оперативного
керівництва. Після відходу від оперативного керівництва, як наслідок, з’являється більша
кількість ресурсів для розробки стратегії і планування.
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Після створення чіткого бачення діяльності підприємства, розуміння цілей, планів і
завдань необхідно прописати регламентуючі документи, формалізувати бізнес процеси
підприємства і засоби нагляду за їх чітким виконанням.
Виконавши вище перераховані дій, необхідно організувати стабільний фінансовий
потік для підприємства. Як правило, на цьому етапі відбувається зміна бізнес моделі, так як
існуюча модель не здатна до масштабування. На цьому етапі вже є в наявності кошти для
того, що б найняти кваліфікованих фахівців, які братимуть участь або одноосібно
розробляти бізнес модель підприємства [3].
Іншою проблемою розвитку малого бізнесу є складність податкової звітності
підприємців. На сьогоднішній день сплата податків вимагає від власників своєї справи
високих професійних навичок по веденню бухгалтерського обліку і податкової звітності.
Описані проблеми можуть, в кінцевому рахунку, привести до зниження офіційно
зареєстрованих підприємств, що відносяться до сектору малого бізнесу. Зрозуміло, держава
від цього не тільки не матиме ніякої вигоди, а й зазнає великих збитків, оскільки рівень
податкових надходжень від малих і середніх підприємств має значну вагу в державній
скарбниці. Тому одним з найважливіших завдань держави є поліпшення системи
оподаткування з урахуванням існуючих умов, яка буде створювати передумови для
розвитку малого підприємництва. Причому важливо, щоб вдосконалення оподаткування
було засновано на оптимальному поєднанні інтересів держави та суб’єктів малого бізнесу.
Тільки так внесені зміни будуть ефективними, зможуть сприяти розвитку і росту
підприємництва, а також посилювати його соціальну значимість.
Опираючись на віще викладене автор виділяє наступні кроки вдосконалення
оподаткування суб’єктів малого бізнесу:
1. Формування сприятливих умов для суб’єктів малого підприємництва є одним із
пріоритетних напрямків діяльності нашої держави в податковій сфері. Для того щоб
податковий тягар був посильним для підприємців-початківців, необхідна однозначність,
стабільність, прозорість системи оподаткування та її елементів.
2. Встановлення жорсткого оперативного контролю над дотриманням податкового
законодавства, припиненням «тіньових» економічних операцій, що стоять на шляху до
створення благополучного підприємницького клімату. Важливо, щоб в нашій державі
підприємці прагнули вести свій бізнес в ринковій економіці легальними, законними
методами. Таким чином, слід збільшити відповідальність юридичних і фізичних осіб за
спроби ухилення від податків.
3. Удосконалення податкового законодавства з метою усунення нормативно-правових,
адміністративних та організаційних бар’єрів також є одним з основних напрямків
перетворення оподаткування суб’єктів малого бізнесу.
4. Розширення бази оподаткування, перегляд податкових пільг в частині сплати
страхових внесків до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, зниження
податкових ставок, забезпечення нейтральності податків по відношенню до деяких
категорій платників податків.
5. Налагоджена і послідовна робота в зазначених напрямках дозволить здійснити якісні
та результативні перетворення підприємницького середовища та підвищити ефективність
функціонування підприємств малого бізнесу [4].
Для того, щоб підприємства не тільки не збанкрутувало, але і тривалий час розвивалося
необхідне кваліфіковане керівництво, стратегія розвитку та планування діяльності
підприємства, а також обов’язкова підтримка уряду.
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Емоції – природна складова будь-якої людини. Тому менеджери допускають помилку,
якщо ігнорують емоційний аспект організаційної поведінки, адже емоції можуть також і
підвищити продуктивність праці. По-перше, емоції підвищують рівень мотивації. По-друге,
концепція емоційної праці виходить з того, що почуття є важливою складовою бажаної
поведінки на роботі. Саме тому, вміння ефективно керувати емоціями настільки важливо
для керівників.
Емоційний інтелект (EQ) – передає здатність людини усвідомлювати, досягати і
генерувати емоції так, щоб в результаті тільки сприяти розуміння емоцій, управляти ними
так, щоб вони приносили тільки вдосконалення інтелектуальної та емоційної складових
особистості. Емоції несуть у собі величезний обсяг інформації, використовуючи яку, ми
можемо діяти значно ефективніше.
Основою емоційного інтелекту є певні групи здібностей людини: когнітивні, емоційні,
адаптаційні і соціальні.
EQ формує уміння використовувати сприятливі можливості для підвищення загальної
результативності, як на рівні людини, окремих організаційних груп, так і підприємства в
цілому.
Після того, як менеджери на заводу «Mitsubishi Motors North America» пройшли
навчання за емоційною компетенцією, зокрема, навчилися уважно слухати і допомагати
співробітникам справлятися самостійно зі своїми проблемами, час простою знизився на
50 %, кількість офіційних скарг скоротилася в середньому з 15 до 3 на рік, а прибуток
заводу перевищив запланований на 250000 дол. [3, c. 152].
Члени ради директорів транснаціональної консалтингової компанії CDR International
оцінювалися по 20 компетенціям, з яких 17 були компетенціями емоційного інтелекту. За
даними досліджень 67 % всіх компетенцій, які важливі для високої продуктивності,
пов’язані з емоційним інтелектом. Ті з директорів, хто отримав результат вищий за середній
по дев’яти і більш компетенцій, принесли компанії за рік на 1,2 млн дол. доходу більше, ніж
інші [4, c. 87].
Цілком зрозуміло, що важливою складовою, яка забезпечує лідерство стає здатність
прислухатися до чужих переживань, вміння налаштуватися на широкий діапазон емоційних
сигналів. Все це призводить до переходу процесу управління на якісно новий рівень –
управління в стилі коучингу. Щоб розуміти, як саме емоційний інтелект здатен впливати на
продуктивність праці людини, треба розуміти структуру емоційного інтелекту.
Всі компоненти наведеної моделі пов’язані між собою і мають однаково велике
значення для реалізації практичного потенціалу емоційного інтелекту.
Внутрішньокомандна ефективність має на увазі синергетичну взаємодію членів
команди. А високий EQ – основа успішної взаємодії співробітників. Рівень EQ визначається
знанням основних принципів соціальної взаємодії серед працівників, моралі, етики,
розумінням можливості або неможливості прояву емоцій в тій або іншій ситуації, здатністю
адекватно реагувати на прояви відчуттів інших людей та здатністю розуміти свої відчуття і
причини їх виникнення, а значить і уміло управляти ними.
Розглянемо етапи підвищення емоційного інтелекту у колективі. Для початку треба
зазначити, що перед тим як розвивати емоційну зрілість підлеглих, потрібно почати з
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менеджера. Коли ж ця задача досягнута, можна сміливо братися і за колектив компанії. При
цьому максимально ефективним форматом розвитку емоційного інтелекту колективу
вважається тренінг.

Емоційний інтелект

Джерело: [1, c. 13]

Рис. 1. Структура емоційного інтелекту

Етап 1. Для початку, як вважає експерт в сфері емоційного інтелекту Деніел Гоулман,
треба почати вдосконалення емоційного інтелекту з визначення свого «Ідеального Я».
Потрібно відповісти на два питання: «Якими якостями я хотів би мати, будь це можливо?» І
«Заради чого я готовий подолати свої стереотипи, змінити звички і принципи, придбати
нові навички?». Якщо цілі визначені, сміливо можна починати визначати якості, необхідні
для їх досягнення. Дуже важливо на етапі постановки цілей зіставляти особисті компетенції
кожного співробітника з цілями компанії на рік.
Етап 2. Завдання другого етапу – оцінити максимально реально свої нинішні
можливості, задаючи такі питання: «Яким себе я відчуваю сьогодні? Як я виявляв? Яким
мене бачать інші люди? У чому мої переваги і недоліки, порівнюючи з «Ідеальним Я»? ».
На даному етапі потрібно будувати процес навчання шляхом створення зворотного зв’язку.
Оцінки один одного повинні ставити колеги, незалежні в роботі, здатні свіжим поглядом
оцінити і зробити висновки щодо особистісних якостей і характеристик. Ця інформація
плюс самооцінка і повинні вилитися в чесний набір компетенцій, над якими варто
працювати найближчим часом.
Етап 3. На цьому етапі складається програма розвитку емоційного інтелекту. Робиться
вибір на користь колективного навчання у вигляді тренінгу або самостійного
вдосконалення.
Етап 4. В ході розвитку необхідних компетенцій дуже важливо їх застосування не лише
під час тренінгів, а й у житті. При цьому всі нові тактики і стратегії поведінки не потрібно
залишати виключно в офісних стінах, але і продовжувати їх практику.
Етап 5. Аналіз прогресу в розвитку компетенцій та, якщо є необхідність, постановка
нових цілей [2].
Ефект від розвитку емоційного інтелекту на кожному з етапів дуже важливий, щоб
кожен учасник тренінгу розумів, навіщо йому це потрібно, інакше ефективність тренінгу
наближається до нуля
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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦТВА
Підприємництво означає організацію промислового підприємства, ферми, торгового
підприємства, підприємства обслуговування, банку, адвокатської контори, видавництва,
дослідницького закладу, кооператива тощо. З усіх цих видів підприємницької діяльності
тільки торгова справа в чистому виді є комерційною діяльністю.
На думку О. Загіки, комерційна діяльність є складовою частиною підприємництва
(купівля-продаж продукції, товарів, послуг), а отже очевидною є належність комерційної
сфери діяльності до сфери економіки, бізнесу, підприємництва [2, с.55].
В той же час і в деяких видах підприємницької діяльності можуть здійснюватися
операції по купівлі-продажу товарів, сировини, заготовленої продукції, напівфабрикатів
тощо, тобто елементи комерційної діяльності можуть здійснюватися у всіх видах
підприємництва, але вони не є для них визначальними, головними [4].
Поняття «комерція» означає від лат. «commercium» ‒ торгівля. У сучасній літературі є
безліч визначень поняття «комерція» (Г. Васильєв, С. Дем’яненко, О. Загіка, С. Кожушко, Р.
Коуз, Кеннет Дж. Эрроу, Д. Норт, Д. Хайман, Т. Хопкінс): в одному випадку вона означає
вид торгового бізнесу, який лежить в основі будь-якої по-справжньому цивілізованої
ринкової економіки, самостійну галузь народного господарства (торгівлю), в другому ‒
торгові процеси, спрямовані на здійснення актів купівлі-продажу товарів, у третьому ‒
сферу товарного обігу, у четвертому ‒ процеси, пов’язані зі зміною форм вартості, у
п’ятому ‒ велику сферу «оперативно-організаційної діяльності торгових організацій і
підприємств, спрямовану на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення
попиту населення й одержання прибутку» [5, с. 36].
Комерційна діяльність пов’язана з другим поняттям торгівлі ‒ торговими процесами по
здійсненню актів купівлі-продажу з метою отримання прибутку [3, с.4].
Отже, існують значні розбіжності в його тлумаченні. Вся складність, очевидно, в різних
аспектах аналізу цього поняття. Але більшою мірою автори схильні в комерційній
діяльності бачити процеси купівлі-продажу товарів з метою задоволення потреб населення і
отримання прибутку, з чим не можна не погодитися.
Проте, зазначені вище визначення дають невизначене і неповне уявлення про сутність
комерційної діяльності.
По-перше, навряд чи буде правильним бачити в ній процеси купівлі-продажу товарів,
що здійснюються виключно підприємствами галузі торгівлі. У даному випадку комерційна
діяльність звужується до такої міри, що не залишається місця, наприклад, обміну
фінансовими, юридичними послугами, результатами інтелектуальної роботи. Є і ринки
праці, землі, фондових інструментів, нерухомості. В результаті не залишається місця
комерційним підприємствам інших галузей. Іншими словами, реальне величезне поле
комерційної діяльності знаходиться за рамками цього визначення.
По-друге, розуміння під нею сфери товарного обігу означає змішання різних категорій.
Останнє ‒ це поле, простір, на якому відбуваються процеси купівлі-продажу.
По-третє, не відповідають спробам розкрити поняття комерційної діяльності,
наприклад, через професійні вимоги і етикет ділової людини, які не є атрибутом виключно
комерційної діяльності та виходять далеко за її межі.
Визначення комерційної діяльності в основному зводяться до обмеження або
розширення її рамок. Це ‒ важливо, але ще більш значущим показником є її сутність.
У вузькому сенсі комерційної діяльності ‒ це отримання і збут (продаж) товарів, у
широкому розумінні ‒ це підприємницька діяльність в торговій сфері. Проте таке широке
тлумачення комерційної діяльності не узгоджується із підходом до комерції як торгового
процесу по здійсненню актів купівлі-продажу товарів.
Простий перепродаж товарів з метою отримання прибутку є по суті, на думку
Ф. Панкратова, спекулятивною угодою, що не має корисної комерційної діяльності
(шляхетного бізнесу) [4].
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Вихідною посилкою визначення комерційної діяльності, на нашу думку, є той
безперечний факт, що розвиток будь-якого суспільства неможливий без відтворюючих
господарських зв’язків. У ринковій економіці функцію їх формування виконують, зокрема,
процеси купівлі-продажу. В цьому ракурсі вони постають як сукупність відносин між
продавцем і покупцем, кожен з яких переслідує свої економічні інтереси. Реалізація
останніх неможлива без налагодження зв’язків між ними. При продажу їх стосунки
полягають в тому, що продавець, прагнучи отримати прибуток, повинен постійно віддавати
свій товар, отримуючи натомість грошовий або товарний еквівалент. При купівлі ‒
покупець оплачує отриманий товар. Це дозволило Ю. Гунякову зробити висновок про те,
що комерційна діяльність ‒ це сукупність відносин з приводу купівлі-продажу [1, с.88].
При цьому суб’єкти прагнуть знайти кращі способи і засоби координації цих відносин з
метою підвищення їх ефективності. Відбувається зміна відносин привласнення, володіння,
користування, розпорядження (власності). Без цього, без зміни власника в процесі руху
товарів не було б купівлі-продажу. Комерція є особливою діяльністю по зміні власників
товарів, що реалізуються [1, с. 90].
Таким чином, сутність комерційної діяльності становить сукупність а) відносин між
продавцями і покупцями і б) відносин з обслуговування товарів: продуктів для обміну,
грошових коштів, інформації.
Для здійснення акту купівлі-продажу торговому підприємцю необхідно зробити
оперативно-організаційні і господарські операції, в тому числі вивчення попиту населення і
ринку збуту товарів, перебування постачальників і покупців товарів, налагодження з ними
раціональних господарських зв’язків, транспортування товарів, рекламно-інформаційну
роботу зі збуту товарів, організацію торгового обслуговування тощо [3, с. 5].
За характером виконуваних функцій процеси, що здійснюються в торгівлі, можна
розділити на два основних види: комерційні (або торгові); виробничі (або технологічні).
Комерційні процеси ‒ пов’язані з купівлею і продажем товарів. Технологічні ‒ пов’язані з
рухом товару в сфері обігу (транспортування, зберігання, фасування тощо). Крім
комерційних і виробничих процесів, в торгівлі виконуються додаткові торгові послуги,
оскільки здійснення купівлі-продажу товарів обростає різноманітними операціями з
обслуговування покупців.
Послуги торгівлі в залежності від тієї ланки сфери товарного обігу, де вони
виявляються покупцям, можна поділити на два види: послуги, що надаються оптовими
організаціями і підприємствами своїм клієнтам (оптові торгові послуги); послуги, що
надаються покупцям в магазинах. Перший вид послуг пов’язаний з процесом оптового
продажу товарів. Склад і види оптових торгових послуг можуть бути найрізноманітнішими
(зберігання товарів, фасування, пакування, транспортування та ін.).
Послуги, що надаються покупцям в магазині, можна поділити на три види: пов’язані з
придбанням товару (прийом попередніх замовлень на товари, доставка великогабаритних
товарів на будинок покупця та ін.); пов’язані з наданням допомоги покупцям при
використанні придбаних товарів (розкрій куплених в магазині тканин, дрібна переробка і
підгонка готового одягу та ін.); пов’язані зі створенням сприятливої обстановки для
відвідування магазину (організація кафетерію, стоянки для автомашин тощо) [3, с. 7].
З цього випливає, що комерційна діяльність ‒ поняття більш широке, ніж проста
купівля-продаж товару, тобто комерційна діяльність ‒ це система специфічних відносин з
приводу взаємовигідної купівлі-продажу товарів, що об’єктивно формують загальну форму
зв’язку агентів ринкової економіки.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА
СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Експортно-сировинна орієнтація економіки України, високий рівень енергоємності
промисловості, вже традиційне для нашої держави перевищення темпів використання
природних ресурсів над темпами зростання обсягів виробництва, інтенсифікація
забруднення довкілля, особливо водних ресурсів та атмосферного повітря, призводять до
поступового виснаження природного потенціалу, що вказує на актуальність проблеми
екологізації в сучасних умовах господарювання.
Необхідність удосконалення процесу еколого-економічного управління зумовлена
також обраним Україною курсом на євроінтеграцію та пов’язаними з цим змінами у
міжнародних зобов’язаннях нашої держави щодо захисту природного середовища та
забезпечення екологічної безпеки, які випливають з положень ратифікованих конвенцій та
угод з подальшим їх дотриманням у внутрішньому законодавстві [1, c. 1].
Забезпечення економічного зростання екологічно невиснажливим способом є одним із
ключових цільових завдань Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [2]. Реалізація даної
Стратегії повинна комплексно здійснюватись як на національному та регіональному рівнях,
так і на рівні окремих суб’єктів господарювання. Виходячи з цього, саме підприємство слід
вважати вихідною ланкою у сфері забезпечення екологічної безпеки держави.
Екологізація виробництва на рівні підприємства передбачає, насамперед, зниження
навантаження на навколишнє середовище, встановлення оптимального балансу між
спожитими природними ресурсами та економічним зростанням підприємства шляхом
раціонального поєднання сукупності організаційних, економічних і
соціальнопсихологічних управлінських методів [1, с. 3].
Основними напрямами реалізації процесу екологізації діяльності підприємства є:
− екологізація технології (ширше впровадження безвідходних та маловідходних
екологічно
безпечних
технологічних
процесів,
застосування
інноваційних
енергозберігаючих технологій);
− екологізація
обладнання
та
устаткування
(використання
прогресивного
ресурсозберігаючого обладнання, ефективного очисного устаткування);
− екологізація продукції (пріоритет в розробці тих видів продукції, виготовлення яких
завдає меншої шкоди довкіллю, в т.ч. шляхом використання відходів виробництва як
вторинної сировини).
На наш погляд, впровадження екологічно орієнтованих інновацій у виробничогосподарську діяльність підприємства може стати одним із найбільш дієвих інструментів
зниження деструктивного впливу на навколишнє середовище та, як наслідок, забезпечення
сталого розвитку суб’єкта господарювання.
Природоохоронна
діяльність промислового підприємства повинна мати не
фрагментарний, а постійний характер. Саме тому необхідним є процес формування
комплексної ефективної системи екологічного менеджменту, спрямованої на своєчасну
діагностику факторів екологічного ризику, протидію шкідливому впливу виробництва на
довкілля та, водночас, досягнення бажаних економічних цільових показників.
Важливими аспектами процесу екологізації є також підвищення рівня екологічної
культури персоналу підприємства, поступова інтеграція екологічних цінностей в загальну
корпоративну культуру компанії, використання кращого міжнародного досвіду щодо
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розвитку екологічної свідомості керівного складу в контексті ефективного управління
екологічними ризиками. Бажаним при цьому є застосування моделі партнерства, яка
передбачає участь усіх категорій персоналу підприємства в процесі формування екологічної
культури.
Також слід зауважити, що в Україні практично не здійснюється єдина послідовна
державна політика щодо екологізації економіки, що передбачає реалізацію принципів
раціонального природокористування та мінімізацію негативного впливу на екологічні
об’єкти в процесі антропогенної діяльності [3].
Таким чином, сталий розвиток сучасного підприємства передбачає необхідність
узгодження і гармонізації його економічних та екологічних інтересів, організацію
виробничо-господарської діяльності з урахуванням екологічних вимог до науковотехнічного прогресу.
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ВИБІР І ПРОЦЕСНЕ КОНСТРУЮВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ

Будь-яке комерційне підприємство ставить собі за мету отримання прибутку. Він є
основою для розширення бізнесу, для науково-технічного та соціально-економічного
розвитку. Це – чи не головна аксіома сучасної економічної теорії. У відсутності прибутку
комерційний ефект підприємства буде в кращому випадку нульовим, в гіршому –
негативним, що супроводжується марними витратами матеріальних, трудових,
інтелектуальних і фінансових ресурсів. При цьому господарська діяльність взагалі втрачає
будь-який сенс. Звичайно ж, практично неможливо не допускати помилок взагалі, але щоб
їх було якомога менше, потрібно діяти обдумано, мати своєрідний план, опис діяльності
організації, в чому допомагає бізнес-модель підприємства. Вона служить для опису
основних принципів створення, розвитку та успішної роботи організації..
Бізнес-модель дуже допомагає в успішному веденні діяльності, але для цього потрібно
серйозно підійти до процесу її конструювання. Зручно створювати модель за шаблоном,
поділеним на структурні блоки, описавши кожен з яких, можна побачити загальну
«картину» роботи організації.
Пропонується розглянути 9 структурних блоків бізнес-моделі (табл. 1).
Таблиця 1
Шаблон бізнес-моделі. Дев’ять структурних блоків бізнес-моделі
Ключові
партнери

Ключові види
Ціннісні
Взаємовідносини з клієнтами
діяльності
пропозиції
Ключові ресурси
Канали збуту
Структура витрат
Потоки надходження доходів
Джерело: [6, c, 79]

Споживчі
сегменти

Споживчі сегменти – одна або кілька груп клієнтів, що охоплюється бізнес-моделлю.
Групи клієнтів представляють різні сегменти, якщо:
 відмінності в їх запитах обумовлюють відмінності в пропозиціях;
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 взаємодія здійснюється за різними каналами збуту;
 взаємини з ними потрібно будувати по-різному;
 їх вигідність істотно різниться;
 їх увагу привертають різні аспекти пропозиції.
Можна виділити наступні споживчі сегменти: масовий ринок, нішевий ринок,
багатопрофільне підприємство, багатосторонні платформи (наприклад, підприємство, яке
пропонує безкоштовну пресу, потребує великої кількості читачів, щоб привабити
рекламодавців, і зацікавлене в рекламодавцях, щоб фінансувати виробництво і поширення).
Ціннісна пропозиція - сукупність переваг, які компанія готова запропонувати
споживачеві. Наприклад, новизна, продуктивність, виготовлення на замовлення, допомогти
робити йому свою роботу (авіакомпанії платять Rolls-Royce за кожну годину роботи їх
двигунів), дизайн, бренд/статус, ціна, економія на витратах, зниження ризику, доступність,
зручність/застосовність.
Канали збуту виконують ряд функцій, зокрема:
 підвищують ступінь поінформованості споживача про товари і послуги компанії;
 допомагають оцінити ціннісні пропозиції компанії;
 дозволяють споживачеві купувати певні товари та послуги;
 знайомлять споживача з ціннісними пропозиціями;
 забезпечують післяпродажне обслуговування.
Взаємовідносини з клієнтами. Наприклад, персональна підтримка, самообслуговування,
автоматизоване обслуговування, спільноти, спільне створення.
Потоки надходження доходу. Наприклад, продаж активів (товарів), плата за
використання, оплата підписки, оренда/лізинг/рента, ліцензії, брокерські відсотки, реклама.
Ключовими можуть бути наступні ресурси: матеріальні, інтелектуальні, людські,
фінансові.
Ключові види діяльності. Наприклад, Microsoft – розробка програмного забезпечення,
Dell – управління відносинами з постачальниками, McKinsey – вирішення проблемних
ситуацій. Ключові види діяльності можна класифікувати наступним чином: виробництво,
вирішення проблем, платформи/мережі.
Ключові партнери. Можна виділити чотири типи партнерських відносин:
1. Стратегічне співробітництво між неконкуруючими компаніями.
2. Стратегічне партнерство між конкурентами.
3. Спільні підприємства для запуску нових бізнес-проектів.
4. Відносини виробника з постачальниками для гарантії отримання якісних
комплектуючих.
Можна виділити три основні мотиви створення партнерських відносин: оптимізація і
економія в сфері виробництва, зниження ризику та невизначеності, поставка ресурсів і
спільна діяльність.
Структура витрат. За цією ознакою бізнес-моделі можна розділити на два класи: з
переважною увагою до витрат і з переважною увагою до цінності. За структурою витрати
можна розділити на наступні категорії: фіксовані витрати, змінні витрати, економія на
масштабі, ефект диверсифікації.
Дев’ять структурних блоків бізнес-моделі формують основу інструменту, який ми
назвали шаблоном бізнес-моделі. Шаблон краще роздрукувати якомога більшого формату,
так щоб відразу багато людей могли з ним працювати. Використовуйте стікери і маркери.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У динамічних, нестабільних умовах, які ускладнюються підвищенням рівня ризику та
невизначеності, роль управління діяльністю підприємства за всіма її напрямами
суттєво зростає. З огляду на особливу актуальність проблем ефективного використання
маркетингу як ринковоорієнтованої концепції діяльності підприємства, від якої
залежить ринковий успіх товарів та послуг підприємства, управління маркетинговою
діяльністю є важливою та невід’ємною складовою загальної системи менеджменту на
підприємстві.
Загальна
система
управління
підприємством спрямована
на
вирішення
довгострокових завдань його розвитку, серед яких найважливішим є завдання підвищення
ефективності як необхідної умови стабільного розвитку та зростання доходів і прибутків.
Для цього необхідні взаємозв’язок та узгодженість усіх складових системи управління
підприємством.
Таким чином, маркетинг і менеджмент дві різноспрямовані та рівноправні складові
управління підприємством, кожна з яких виконує специфічні функції та вирішує різні
завдання, спрямовані на досягнення єдиного кінцевого результату, при цьому в широкому
розумінні в процесі маркетингової діяльності зароджуються ідеї, а менеджмент має
забезпечити їх реалізацію. Як і будь-який вид діяльності на підприємстві, маркетингова
потребує управління.
У процесі контролю маркетингової діяльності проводиться оцінювання
маркетингової діяльності, у результаті якого виробляються коригувальні дії з
урахуванням
відповідності
досягнутого
результату
запланованому,
змін
маркетингового середовищ а, пріоритетів подальшого розвитку підприємства. Для
контролю маркетингової діяльності потрібна система оцінювання її ефективності. У
контексті
вирішення
проблемних
аспектів
методичного
забезпечення
оцінювання ефективності маркетингової діяльності слід уточнити категоріальний
апарат.
Формування ефективних інструментів вимірювання ефективності маркетингової
діяльності підприємств роздрібної торгівлі зумовлює необхідність з’ясування щонайменше
трьох аспектів:
 особливостей діяльності підприємств роздрібної торгівлі;
 специфіки торгового маркетингу;
 сутності категорій «ефективність маркетингової діяльності» та «маркетингова
ефективність».
Слід звернути особливу увагу на безпосередню взаємодію підприємства роздрібної
торгівлі із кінцевими покупцями в процесі продажу товару, надання торговельної послуги.
Маркетинговий підхід має бути заснований на принципі клієнтоорієнтованості, що
зумовлює необхідність визначення ефективності впливу маркетингових інструментів на
поведінку споживачів, дослідження їх задоволеності, переваг та уподобань.
Потрібно також відзначити важливість персоналу в процесі надання торговельної
послуги, то від його кваліфікації, професійних якостей, зовнішнього вигляду значною
мірою залежитиме рівень обслуговування покупців, який впливатиме на їх задоволеність,
бажання здійснювати купівлі й надалі.
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Таким чином, традиційний комплекс маркетингу «4Р» для підприємств
роздрібної торгівлі трансформується в конфігурацію «5Р», що необхідно
враховувати в процесі формування системи оцінювання ефективності маркетингової
діяльності. З’ясувавши особливості діяльності підприємств роздрібної торгівлі та специфіку
торгового маркетингу, розглянемо сутність категорії «ефективність маркетингової
діяльності».
Питання ефективності діяльності господарюючих суб’єктів завжди цікавили
економістів-практиків та науковців. Численні дослідження були проведені в цьому напрямі,
які характеризувалися гострою дискусією щодо розуміння її сутності. Здебільшого єдність
думок простежується в трактуванні ефективності з економічної точки зору як відношення
результату до витрат на маркетингову діяльність. Дотримуючись економічного підходу, В.І.
Савченко пропонує визначати показник, що характеризує ефективність маркетингової
діяльності, як прибуток на 1 грн маркетингових витрат [1, с. 5].
Застосування виключно витратного або економічного підходу до оцінювання
ефективності маркетингової діяльності слід вважати помилковим, оскільки він
однобічно характеризує діяльність підприємства і може призвести до неправильних
висновків.
Доцільним для розуміння сутності ефективності маркетингової діяльності вважаємо
підхід Н.В. Струпинської, автор розглядає її як здатність системи маркетингових заходів та
програм, спрямованих на задоволення потреб та інтересів суб’єктів ринку, забезпечувати
результативність функціонування підприємства на основі врахування взаємозалежності
програм та економічних і соціальних цілей маркетингу [2, с. 53].
Його перевага полягає у визнанні першоосновою результативності функціонування
підприємства не просто економічного ефекту від маркетингової діяльності, а
здатності реалізованих маркетингових інструментів задовольняти потреби та інтереси
суб’єктів ринку.
Розглядаючи концептуальні підходи до розуміння сутності поняття «ефективність
маркетингової діяльності», відзначено суттєву розбіжність та наявність декількох підходів.
Власна авторська позиція полягає в тому, що узагальненим комплексним показником
ефективності маркетингової діяльності за всіма напрямами та складовими цього процесу
має бути «маркетингова ефективність», а для характеристики результативності
маркетингових заходів з економічної точки зору, як співвідношення витрат і прибутку,
пропонується використовувати поняття «економічна ефективність маркетингової
діяльності». Ключовим питанням оцінювання ефективності маркетингової діяльності є
вибір критеріїв та показників.
Матеріали здійсненого обстеження дозволяють узагальнити, що під маркетинговою
стратегією розуміється процес планування та реалізації маркетингових заходів, які
підпорядковуються досягненню поставлених перед підприємством цілей. Викладене вище
дозволяє стверджувати, що для кожного підприємства застосовується певний вид
маркетингової стратегії, в залежності від специфіки товару, стадії його життєвого циклу,
розміру ринку та інших факторів.
Отже, мета маркетингової діяльності, під час якої мають планомірно здійснювати
маркетингові заходи у межах маркетингового плану, передбачає залучення покупців до
підприємства та стимулювання їх до здійснення купівлі.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Всеосяжність економічної категорії, а саме витрати, вносить ясність у відсутність
одного підходу до виділення їх класифікаційних ознак, на які впливають технологічні
ознаки та різноманітність витрат підприємства.Утворюються витрати в ході формування та
застосування ресурсів для досягнення поставлених цілей.Головним об’єктом управління
підприємством є виробничі витрати, а імовірна, вчасна, повна оцінка та відтворення
фактичних витрат і своєчасний контроль за застосуванням ресурсів та грошових коштів є
метою їх обліку.
Економічне тлумачення витрат виробництва змінювалось протягом розвитку
економічної думки. Їх значення значно виросло впродовж останніх років. Початком
формування виробничих витрат є природні, трудові ресурси, капітал та підприємницька
діяльність, що застосовуються у виробничому процесі. Особливості перелічених ресурсів
мають вплив на формування виробничих витрат. Функціонування природних ресурсів
утворює такі витрати, як орендна плата і рента, трудові ресурси сполучають із заробітною
платою, капітал призводить до таких витрат, як відсоток на позику та на капітал,
амортизація, підприємницька діяльність впливає на нормальний прибуток, що є елементом
витрат виробництва [1, с. 5].
Ключові витрати, якими можна керувати являються технологічними та технічними
ознаками галузі, від операційної діяльності, величина яких зумовлена різновидом
матеріального виробництва, видами продукції, перероблюваною сировиною. Від
операційної діяльності витрати утворюються з фінансових, від участі в капіталі та інших.
Ціле і вірогідне визначення витрат, поєднане з виробництвом продукції, розрахунок
фактичної собівартості відокремлених видів і всієї продукції є метою обрахунка
собівартості.
Витрати виробництва як грошове вираження витрачених на нього ресурсів впливає не
лише вартісний, а й кількісний чинник. Це дозволяє порівнювати різні види витрат,
доводячи їх до одного виду, які подаються за порівнянною формою. У підсумку
забезпечується можливість зіставляти різні за змістом і призначенням витрати [2, с. 952].
З метою досягнення витрати, що зформовують вартість робіт та послуг,класифікують
по деяким особливостям.Формувати виробничі витрати можна за об’єктом обрахунку,
плануванням та калькулюванням собівартості робіт та послуг. Внутрішньогосподарські
підрозділи, які діють на принципах господарського обрахунку, являються центром
відповідальності. Зважаючи на організаційні та виробничі структури підприємства, а також
порядок закріплення виробничих засобів, формується їх склад.
В практичному застосуванні, потрібно, щоб у плановій калькуляції статті витрат
співпадали з фактичною [3, с. 389]. Це надасть змогу контролювати витрати, обраховувати
показники діяльності підприємства і окремих його підрозділів, сприятиме запобіганню
ризику виникнення неточностей та погрішностей при виконанні аналізу фінансовогосподарської діяльності суб’єкта господарювання. Це сприятиме правильності ухвалення
управлінських рішень та дозволить виявити напрямки зниження собівартості, сприяти
досягненню основної мети оптимізації розміру прибутку.
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АСПЕКТЫ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В условиях рынка цены на продукцию и услуги все чаще становятся индикаторами
общественной полезности, отображая уровень потенциального удовольствия потребностей
населения. С другой стороны, цена на продукты отдельного предприятия характеризует
уровень его производственных и сбытовых издержек, финансовых возможностей,
выбранной стратегии развития бизнеса. Такой дуализм сущности рыночных цен требует
комплексного подхода к их формированию с учетом как внутренних возможностей
предприятия, так и его внешних угроз, а также преимуществ на рынке [1, с. 57].
Проблемы цен и ценообразования, влияние на них разнообразных факторов
рассматривали в своих работах такие украинские и зарубежные ученные, как
А. Ф. Павленко и А. В. Войчак [2], Я. В. Литвиненко [3], Ю. Г. Тормоса [4], М. А. Окландер
и О. П. Чукурна [5], Ф. Котлер [6], Л. О. Шкварчук [7] и другие. В исследованиях этих
авторов анализируются общие принципы, методы и приёмы ценообразования, которые
применяются в рыночных условиях хозяйствования.
Ценообразование можно охарактеризовать как процесс установления (формирования)
цен на товары, работы, услуги. В свою очередь цена – это количество денег, за которое
продавец согласен продать, а покупатель – купить единицу товара. В современных условиях
хозяйствования цена, которая устанавливается производителями, и соответствует двум
важным критериям. Первый – цена должна приносить прибыль, то есть покрывать все
расходы, показывать позитивный финансовый результат для предприятия, который
отображается в бухгалтерском учёте. Во-вторых, цена удовлетворяет потребителя, а точнее
его платежеспособность, кроме того вкусы, предпочтения, качественные характеристики.
Таким образом, должно быть оптимальное соотношение между потребительской
стоимостью товара, услуги либо работы и их ценой.
Система цен характеризует взаимосвязь и взаимоотношения разных видов цен, состоит
из элементов, в качестве которых рассматриваются как конкретные цены, так и
определенные их группы. Это обусловлено единым процессом формирования издержек на
производство, взаимосвязью и взаимозависимостью всех элементов рыночного механизма
хозяйствования и субъектов, которые действуют на рынке. Соотношение отдельных
элементов цены, выраженное в процентах либо долях единицы, представляет собой
структуру цены. На рис.1 приведена схема составных частей цены в сфере оборота.

Джерело: [8, с. 2]

Рис. 1 Состав цены в общем виде
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Так, согласно рис. 1, зная структуру цены произведенной предприятием продукции,
можно определить, какую долю на рынке занимают издержки, прибыль и непрямые налоги.
На основе этого определяют резервы снижения себестоимости, вырабатывается ценовая
стратегия и метод ценообразования, что отвечает цели предприятия.
Существуют разные методы ценообразования, которые можно разделить на затратные
и маркетинговые. При затратных (бухгалтерских) методах цена устанавливается на основе
суммирования к производственной себестоимости других издержек. А при маркетинговых
(рыночных) – отталкиваются от цены и в зависимости от её величины, формируют
себестоимость [3, с. 234]. В мировой практике более широко используют методы
ценообразования, которые изображены на рис. 2. На основе методологии ценообразования
устанавливается его стратегия.
Вариантов ценовых стратегий существует очень много. Но все они являются
разновидностями двух основных типов стратегий: стратегии низких цен и стратегии
высоких цен (рис. 2). Стратегия низких цен даёт возможность найти дополнительных
покупателей, выйти на новые рынки и опережать существующих и потенциальных
конкурентов. Стратегия высоких цен направлена на то, чтобы получить прибыль от
продажи товаров покупателям, которые готовы платить за товар больше нормальной
рыночной цены [7, с. 23, с. 48].

Рис. 2 Виды методов ценообразования и их стратегии

Источник: составлено на основе [9, с. 316; 7, с. 23]

Таким образом, процесс определения цены имеет системный характер и раскрывает
научное познание с помощью разнообразных методов ценообразования, принципов и
способов их достижения с целью получения обоснованных результатов.

Список литературы
1. Липсиц И. В. Коммерческое ценообразование / Липсиц И. В. – К.: Высшая школа экономики Мин-ва
экономики и Мин-ва общего и проф. образования, 2000. – 368 с.
2. Павленко А.Ф. Маркетинг : [підручник] / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246 с.
3. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : [навч. посіб.] / Я.В. Литвиненко. – К. : Знання,
2010. – 294 с.
4. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика : [навч. посіб.] / Ю.Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2001. – 122 с.
5. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : [навч. посіб.] / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – К. :
Центр учбової літератури, 2011. – 240 с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2000. – 468 с.
7. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: [навч. посіб.] – 2 -ге вид., виправл. – К.: Кондор, 2004. – 214 с.
8. Методологічні аспекти ціноутворення продукції виробничо-технічного призначення [Електронний
ресурс] / Герасимчук К. Ю. // Наукова стаття – 2008. – с. 2 – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/18_32.pdf.
9. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: [підручник] / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-е,
перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

58

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право в Україні та світі»

УДК 336.7

Юрчишена Л. В.
к. е. н., доцент,
Донецький національний університет ім. В. Стуса,
Березюк Н. Ю.
магістрант,
Донецький національний університет ім. В. Стуса
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УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Системою управління грошовими потоками на підприємстві є комплекс методів,
інструментів і специфічних заходів, які зі сторони фінансового відділу підприємства
цілеспрямовано і безперервно впливають на рух грошових коштів з метою досягнення
бажаного результату.
Основою метою управління грошовими потоками є забезпечення фінансової рівноваги
шляхом збалансування обсягів вхідних і вихідних грошових потоків, їх синхронізації в часі
[1, с. 130]. В процесі реалізації своєї головної мети управління грошовими потоками
підприємство має бути направлено на рішення таких основних завдань:
1. Формування достатнього об’єму грошових коштів підприємства у відповідності з
потребами його господарської діяльності.
2. Оптимізація розподілу сформованого об’єму грошових коштів підприємства за
видами господарської діяльності і напрямками використання.
3. Забезпечення високого рівня фінансової стійкості підприємства в процесі його
розвитку.
4. Підтримка постійної платоспроможності підприємства.
5. Максимізація чистого грошового потоку, який збільшує темпи економічного
розвитку підприємства на умовах самофінансування.
6. Забезпечення мінімізації втрат вартості грошових коштів в процесі їх господарського
використання на підприємстві [2].
Управління грошовими потоками є важливим фактором прискорення обороту капіталу
підприємства. На ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» таке прискорення обороту капіталу може
відбуватись за рахунок скорочення тривалості операційного циклу, більш економного
використання власних коштів і зменшення потреби в позикових джерелах грошових коштів.
Ефективність роботи підприємства повністю залежить від злагодженого механізму
управління грошовими потоками. Даний механізм створюється для забезпечення виконання
короткострокових і стратегічних планів підприємства, збереження платоспроможності і
фінансової стійкості, більш раціонального використання його активів і джерел
фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності.
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, є одними з
найважливіших елементів механізму управління грошовими потоками ТОВ «Концерн
«Сімекс-Агро», в силу їх значної питомої ваги в структурі балансу, а також їх
впливу на валові грошові потоки. В рамках кредитної політики підприємства мають
вирішуватись завдання, що визначають її роль в управлінні грошовим потоками
підприємства: максимізація вхідного грошового потоку, зниження вартості фінансування
вкладень оборотних коштів у дебіторську заборгованість і товарні запаси,
синхронізація вхідних і вихідних грошових потоків, забезпечення ліквідності і
платоспроможності підприємства.
З метою удосконалення механізму управління грошовими потоками на ТОВ «Концерн
«Сімекс-Агро» необхідно зменшити терміни оплати дебіторської заборгованості та
зменшити оборотність запасів готової продукції підприємства. Для цього здійснимо прогноз
їх значення за допомогою зміни показника тривалості операційного циклу. Максимальний
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рівень періоду операційного циклу для сільськогосподарських підприємств, що вирощують
зернові культури, становить приблизно 1 рік, тому, при його прогнозуванні за нормативне
значення показника візьмемо 365 днів (табл. 1).
Таблиця 1
Прогнозування операційного циклу ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро», днів
Показники періоду
оборотності
Дебіторська
заборгованість
Запаси
Операційний цикл

Сер. значення

у % до опер.
циклу

Прогнозне
значення

Відхилення

у % до сер.
знач.

355

56

204

151

57

268
624

44
100

161
365

107
259

60
58

За даними табл. 1, видно, що прогнозне значення операційного циклу на 58 % або на
259 днів менше ніж його середнє значення за 2015 – 2017 рр. З цього слідує, що при
зменшенні оборотності запасів на 107 днів і тривалості дебіторської заборгованості на
151 день, показник операційного циклу досягне прогнозного значення та становитиме
365 днів. Для цього необхідно здійснити ряд заходів для зниження періоду оборотності
дебіторської заборгованості та запасів.
Вибір сільськогосподарським підприємством системи управління запасами повинен
відбуватися на підставі аналізу рівня, структури, розміщення і джерел фінансування запасів.
В першу чергу ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро» необхідно звернути увагу на витрати, що
пов’язані з формуванням запасів, адміністративні витрати, витрати, пов’язані з
розвантаженням продукції, його прийманням, складуванням, витрати на підтримку складу в
робочому стані, втрати пов’язані з природними нестачами і втратою споживних
властивостей за період зберігання, витрати по транспортуванню ресурсу всередині
підприємства. При зменшенні витрат, що пов’язані із запасами, підприємство зможе
знизити період оборотності запасів.
В результаті зменшення дебіторської заборгованості, спостерігається збільшення
доходу підприємства, так як, тривалість операційного циклу впливає на виручку від
реалізації продукції. При зменшенні дебіторської заборгованості на 57 %, отримаємо
абсолютний прогнозний показник (табл. 2).
Таблиця 2
Вплив зменшеної суми дебіторської заборгованості на виручку від реалізації
ТОВ «Концерн «Сімекс-Агро», тис. грн
Показники
Дебіторська заборгованість
Виручка від реалізації

Поточні значення
240641
259019

Після зменшення ДЗ
103475
259302

Відхилення
137166
283

Проведений аналіз показав, що зменшення дебіторської заборгованості на 57 %, а саме
на 137166 тис. грн. призведе до збільшення виручки від реалізації продукції на 283 тис. грн.
Таке зрушення є незначним, проте позитивним явищем для підприємства. Тому, в
подальшому доцільно розробити заходи щодо зниження дебіторської заборгованості з
метою скорочення операційного циклу та підвищення дохідності підприємства.
Отже, процес управління грошовими потоками на підприємстві доволі складний
процес, яких охоплює всі види його діяльності. З метою вдосконалення управління
грошовими потоками, підприємству необхідно звернути увагу на тривалість
операційного циклу, на який впливає тривалість дебіторської заборгованості та
запасів, тому зменшення дебіторської заборгованості сприяє максимізації доходів
підприємства.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЮ
На сьогоднішній день для України надзвичайно гостро стоїть питання інтеграції до
міжнародного економічного простору, що не можливо без розвитку фінансової системи
нашої держави. Математичне моделювання у фінансовій сфері та застосування нових
алгоритмів на різних рівнях сприяє покращенням у функціонуванні фінансової системи.
Дослідження таких систем є досить складним завданням, що зумовлено наявністю у них
невизначеності, що викликана імовірнісною природою процесів у таких системах, значними
розмірами самих систем, а також наявністю впливу людського фактора.
Людина у системі виступає як особа, яка приймає рішення, і таким чином впливає на
зміни параметрів даної системи, що найбільш помітно на прикладі біржі, адже поведінка
самої біржі часто визначається поведінкою її інвесторів.
У класичній теорії фінансів зазвичай досліджують математичну модель агента, якого
вважають раціональним та таким, який приймає рішення виходячи з прагнення максимізації
власної корисності. Також треба відзначити, що у моделях пошуку оптимальних стратегій
інвестування грошей у біржові активи, починаючи з роботи Г. Марковіца [1], вважається,
що інвестор заздалегідь знає закон майбутнього розподілу цін на біржові інструменти. Але
насправді ці два твердження далеко не завжди виконуються.
Це змушує розглянути ситуацію прийняття рішення при формуванні портфелю
цінних паперів з іншого боку – не розробляти складні моделі для пошуку
оптимальних стратегій вкладення коштів, а оцінити за допомогою методів математичного
моделювання, які результати може отримати конкретний інвестор в залежності від його
характеристик.
Також, майже завжди моделі раціонального агента вимагають незмінності закону
розподілу цін фінансових активів та стійких оцінок його параметрів, що неможливо в
умовах нестабільної економіки. Моделі поведінки інвестора, які добре працюють в умовах
стабільного ринку, не підходять для кризових явищ чи періодів нестабільності.
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У роботах з моделювання поведінки трейдерів на біржі ця поведінка
розглядається, зазвичай, з двох точок зору. У першому випадку – з точки зору
теорії прийняття рішень для знаходження практичних правил і методів вибору
трейдером фінансових інструментів для формування свого інвестиційного портфеля (тобто
що і в якому обсязі купити / продати / тримати) при висунутих припущеннях про
властивості ринку або самого трейдера – про раціональності трейдерів, володінні ним
інформацією тощо. А у другому випадку – з точки зору психології для вивчення причин і
особливостей людської поведінки, аналізу застосовності використовуваних в моделях
першого напряму припущень (зокрема, про раціональність людини), виявлення аномалій і
парадоксів поведінки з точки зору різних теорій поведінки людини, в тому числі і на
фінансових ринках.
Поєднання різних підходів вивчення поведінки інвестора може допомогти сформувати
такий портфель цінних паперів, який буде відповідати конкретному інвестору виходячи з
його якостей. Серед таких можна виділити його схильність до ризику (готовність придбати
цінні папери з більшими значеннями середньоквадратичних відхилень щоденних рівнів
прибутковості за цінними паперами) та досвідченість (імовірність вгадати правильний
тренд руху ціни).
Для моделювання ситуацій нестабільності на ринку можна застосувати випадкові
величини, що розподілені за законом Пуассона (законом рідкісних подій) [2]. Також
необхідно врахувати здатності інвесторів до гри на біржі, щоб оцінити їх шанси щодо
досягнення бажаних результатів. Невизначеність при прийнятті рішення ЛПР добре
враховують моделі, що засновані на використанні елементів теорії масового
обслуговування.
Ми будемо розглядати роботу інвестора на біржі як певний автомат, який приймає
потік сигналів із зовнішнього світу. Потоки сигналів будуть розподілені за законом
Пуассона. Пристрій повинен розпізнати та опрацювати сигнали та прийняти певне рішення.
Вибір трейдера здійснюється за допомогою дерев рішення, що враховують його рівень
досвідченості та схильність до ризику.
Для того, щоб зробити висновки за розробленою моделлю, необхідно буде дослідити
рівень доходності за сформованим портфелем. Уведемо наступні критерії:
дохідність портфеля,

– очікувана

– ризик портфеля.

Таким чином маємо:
𝐸𝑟𝑝 → 𝑚𝑎𝑥.

(1)

Очікувана доходність і-ї акції з портфеля розраховується за формулою [3]:
𝐸𝑟𝑖 =

𝑇𝑡=1 𝑟 𝑖,𝑡
𝑇

де Т – період спостереження.
Очікувана доходність портфеля Еrp обчислюється [3]:
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𝐸𝑟𝑝 = 𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 ∙ 𝐸𝑟𝑖

(3)

Ризик портфеля можна записати в такому вигляді [3]:
σ𝑝 = 𝑛𝑖=1 𝑛𝑗=1 𝑥𝑖 𝑥𝑗 σ2
𝑖𝑗

(4)

Загальний об’єм інвестиційного портфелю
𝑋 = 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

для даної задачі становить 1, тобто означає, що усі виділені кошти інвестора мають
бути вкладені саме в цей портфель. Компоненти вектора Х мають бути невід’ємними:
𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1 . . 𝑛

Отже, маємо економіко-математичну модель вигляду:
6

𝐹1 = 𝑟𝑝 =  𝑥𝑖 ∙ 𝐸𝑟𝑖 → 𝑚𝑎𝑥;
𝑖=1

𝐹2 = σ𝑝 =

6
6
𝑖=1 𝑗 =1 𝑥𝑖 𝑥𝑗 σ2 𝑖𝑗

→ 𝑚𝑖𝑛

(5)

𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1,6


6

 𝑥𝑖 = 1
𝑖=1

Для нашої задачі вирішується модель методом згортки критеріїв і після уведення
додаткових критеріїв набуває наступного вигляду:
𝐹 ∗ = 𝑘1 ⋅ 𝐹1 − 𝑘2 ⋅ 𝐹2 → 𝑚𝑎𝑥;
𝐹 ∗ = 𝑘1 ⋅ 𝑛𝑖=1 𝑥𝑖 ∙ 𝐸𝑟𝑖 − 𝑘2 ⋅ 𝑛𝑖=1 𝑛𝑗=1 𝑥𝑖 𝑥𝑗 σ2 → 𝑚𝑎𝑥;
𝑖𝑗

(6)

𝑥𝑖 > 0, 𝑖 = 1, n


𝑛

 𝑥𝑖 = 1
𝑖=1

Розраховується структура портфелю для усіх можливих k 1 (досвідченість) та k2
(ризикованість) – тобто приймаються до розгляду всі можливі відношення до ризику.
У результаті буде отримано розподіл для усіх варіантів наповнення портфеля цінними
паперами і можливим буде вибір того набору, що відповідає індивідуальним параметрам
трейдера. Результати такого моделювання у вигляді моделі, а також програмного
забезпечення, можуть бути використані для наукових досліджень і при вирішенні
прикладних задач. Дана модель дозволить аналізувати і пояснювати інформацію про
поведінку учасників біржі, формувати і тестувати наукові гіпотези і вивчати досвід
успішних біржових гравців.
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