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ТРАНЗИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ 

Географічне положення України, розвинена транспортна мережа, 

наявність незамерзаючих портів повинні сприяти тому, щоб обсяги транзитних 

вантажопотоків через її територію збільшувалися. Для України розвиток 

транзитних перевезень означає суттєве збільшення надходжень в бюджет, є 

одним з реальних джерел фінансування транспорту. Отже, виявлення та 

вирішення проблем, які впливають на транзитний потенціал України є досить 

актуальним. 

Дослідженням питань, пов’язаних з керуванням транспортними 

процесами в Україні, присвячені роботи А. Бакаєва, С. Пирожкова, Ю. Кутах, 

Н. Шеремета та ін. Детальним вивченням транзитного потенціалу займалися В. 

Годя, С. Кухарчик, Т. Блудова. 

Метою статті є виявлення проблем та ефективність використання 

транзитного потенціалу України. 

Транзит представляє істотну частину в структурі зовнішньоекономічних 

вантажопотоків, що прямують через кордони України (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Зовнішньоекономічні вантажопотоки через кордони України 

за основними видами транспорту в тисячах тонн [1] 

Вид транспорту Всього Експорт Імпорт Транзит 

Трубопровідний 126829,74 

(100%) 

11,32 

(0,01%) 

27378,16 

(21,59%) 

99440,26 

(78,4%) 

Залізничний 151504,67 

(100%) 

77416,72 

(51,1%) 

29576,18 

(19,51%) 

44511,77 

(29,38%) 

Автомобільний 20264,07 

(100%) 

6912,05 

(34,11) 

8702,90 

(42,95) 

4649,12 

(22,94) 

Морський 5292,38 

(100%) 

1490,18 

(26,16%) 

141,79 

(2,68%) 

3660,41 

(69,16) 

Річковий 309,86 

(100%) 

309,86 

(100%) 

- - 

Авіаційний 5,94 

(100%) 

4,25 

(71,55%) 

0,11 

(1,85%) 

1,58 

(26,6%) 

Всього 373695,88 

(100%) 

142977,89 

(38,26%) 

78364,21 

(20,97%) 

152353,78 

(40,77%) 

 

Це обумовлено вигідним геополітичним розташуванням України, 

активним розвитком на її території міжнародних транспортних коридорів 

(МТК), а також наявними потужностями з переробки транзитних вантажів у 
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морських торговельних портах, забезпеченням транзиту трубопровідним 

транспортом вуглеводневої сировини Російської Федерації в європейські країни 

і Туреччину, поступовим поліпшенням стану автомобільних доріг, 

відродженням авіаційної галузі. 

Як зазначено у Програмі економічних реформ на 2010 – 2014 рр. 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

потенціал країни транзиту не використовується навіть на чверть: вантажопотік 

між Європою і Російською Федерацією через Білорусь перевищує 

вантажопотік, що йде через Україну в 5 і більше разів. Якщо в 2007 р. (рік з 

найвищими показниками за останнє десятиліття) загальні обсяги транзиту 

вантажу становили майже 387 млн. т., то в 2011 р. – лише 151,2 млн. тонн, 

тобто в 2,6 рази менше. Тоді як в Комплексній програмі утвердження України 

як транзитної держави на 2002 – 2010 рр. було передбачено досягнення 

транзитного вантажопотоку по території України у 2010 р. в обсязі 247 млн. т., 

що більш, ніж у 1,5 рази більше фактичного обсягу. 

Технологічні потужності національної транспортної інфраструктури 

дозволяють щороку перевозити залізницями, внутрішнім водним та 

автомобільним транспортом і переробляти в портах понад 60-70 млн. тонн та 

доставляти трубопроводами до 200 млн. т товарів. Однак фактичні обсяги 

транзиту становлять лише 200 млн. тонн, тобто наявний транзитний потенціал 

України використовується на 70%, а транспорт загального користування (без 

трубопроводів) – лише на 50% [2]. 

В останні роки спостерігаються тенденції до певного зростання 

транзитних перевезень. Але на окремих видах транспорту по ряду напрямків і 

груп вантажів допущено зниження обсягів перевезень. Основні транзитні 

вантажопотоки через територію України – це транспортування газу, нафти і 

нафтопродуктів магістральними газо- і нафтопроводами з Росії, на яку 

припадає близько 80% обсягів всього транзиту в європейські країни. 

Майже 95% транзитних потоків входить в Україну через залізничні 

переходи. В основному це експортні вантажі з Росії, Білорусі, Казахстану 

(залізна руда – 36%, кам’яне вугілля – 16%, нафтопродукти – 10%), які 

направляються в Словаччину, Угорщину, Австрію, Чехію, Румунію, а також 

через порти в інші країни світу. Автомобільні транзитні перевезення 

здійснюються переважно по автомагістралях, які проходять по напрямках: 

Північно-Східна Європа – захід України – Росія, Білорусь; морські порти 

України – Росія, Білорусь, Кавказ, Молдова та інші країни. У номенклатуру 

вантажів, що перевозяться, входять продукти харчування, одяг, взуття, меблі, 

фармацевтична продукція, контейнерні вантажі, у тому числі ті, які прибули 

через морські порти. 

Основні причини, які стримують розвиток транзиту вантажів в Україні, 

полягають у невпорядкованості системи контролю вантажів на кордоні, в 

оплаті високій вартості послуг, які надаються митними брокерами, 

контрольними службами і транспортними терміналами, численних 

бюрократичних перепонах при оформленні транзитних перевезень, низькій 

швидкості доставки вантажів, несприятливій кримінальній обстановці, браку 
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комплексного, у тому числі інформаційного, обслуговування на шляху 

транзиту, відсутності комплексу правових актів, що регулюють транзитні 

перевезення та їх експедиційне обслуговування [2]. 

Створенню належних умов для збільшення обсягів транзитних перевезень 

сприятиме проведення гнучкої тарифно-цінової та податкової політики. З цією 

метою передбачається: 

1) здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзиту 

(запровадження єдиного збору, наскрізних тарифів, тарифних знижок тощо); 

2) дослідження, розроблення критеріїв і здійснення інтегрованої оцінки 

доходів та витрат при міжнародному транзиті вантажів територією України на 

основі спільної для всіх учасників транзиту маркетингової стратегії 

ціноутворення; 

3) зниження вартості послуг, супутніх транзитного перевезення; 

4) підготовка і подання в установленому порядку пропозицій щодо 

пільгового оподаткування операцій з надання послуг, пов’язаних з 

перевезенням (переміщенням) вантажів і пасажирів транзитом через територію 

України; 

5) підготовка нормативно-правових актів стосовно тарифів (включаючи 

наскрізні) за напрямками проходження транспортних коридорів; розроблення 

методики формування наскрізних тарифів на перевезення транзитних вантажів; 

6) здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку 

транзитних контейнерних перевезень; 

7) удосконалення організації охорони та супроводження підакцизних 

товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, 

розроблення та впровадження економічно обґрунтованих тарифів на 

супроводження цих товарів із знижкою на 20-30%; 

8) створення системи моніторингу тарифів і цін щодо надання послуг з 

перевезень та переробки транзитних вантажів на залізницях і в портах 

іноземних держав, які конкурують з українськими. Здійснення гнучкої тарифної 

політики з метою залучення вантажів для прямування територією України; 

9) розроблення та впровадження методик установлення гнучких тарифів 

на транспортування нафти, природного газу та аміаку магістральними 

трубопроводами України з урахуванням світових цін на енергоносії [3]. 

Отже, можемо зробити висновок, що Україна має досить великий 

транзитний потенціал, який повністю не використовується. На нашу думку, для 

його розвитку необхідно розробити перелік заходів, які сприятимуть його 

реалізації, що є напрямком подальших досліджень.  
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АНАЛІЗ СТАНУ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ 

Скорочення бюджетних дефіцитів і державного боргу – одна з 

найактуальніших задач політики України в умовах невизначеної інтеграційної 

політики та політичної кризи. Щорічний значний рівень дефіциту державного 

бюджету України призводить до зростання боргових зобов’язань держави, і, як 

слідство, – до зростання видатків на обслуговування боргу, при цьому створює 

боргові проблеми, які ведуть до розбалансування всієї фінансової системи.  

Основи розвитку теорії державного боргу та управління ним закладені в 

працях науковців усього світу. Серед них такі відомі вчені, як А. Сміт, Д. 

Рікардо, Дж. Кейнс, К. Маркс, Ф. Фрідман та інші. Іноземна наукова література 

щодо управління ризиками державного боргу представлена публікаціями 

Світового банку, Міжнародного валютного фонду й Організації економічного 

співробітництва та розвитку.  

Метою статті є виявлення наслідків та сучасних шляхів подолання 

державного боргу в Україні. 

Україна відчула вплив політичної, економічної та боргової кризи, яка 

загострилась у 2013 р. Як наслідок, пошук додаткових фінансових ресурсів у 

світі для виконання покладених на державу функцій став більш тривалим та 

дороговартісним. Такі дії призвели до зростання державного та гарантованого 

державою боргу в Україні до рівня 70% ВВП на кінець 2013 року. Державний 

борг – це загальна сума, на певний момент, непогашених позик, отриманих 

державою для фінансування дефіциту бюджету та інші визначені 

законодавством цілі, невиплачених відсотків за обслуговування цих позик, 

а також наданих гарантій за зобов’язаннями інших державних структур. 
Падіння курсу національної валюти, відношення боргових зобов’язань 

держави до ВВП може значно зрости навіть і без здійснення додаткових позик. 

Тобто валютні запозичення держави за умов нестабільності, нестійкості 

національної валюти невідворотно ведуть до збільшення боргового 

навантаження на бюджет, а отже і на державу та населення країни в цілому [3]. 

В сучасних умовах, Україні раціональним є подальше здійснення 

державних запозичень на внутрішньому ринку країни та відповідна оптимізація 

внутрішньої боргової політики держави. Дане твердження отримало свою 

підтримку і в Постанові Кабінету Міністрів України від 10 травня 2012 р. 

№ 607 «Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним 

боргом на 2012-2014 роки», де йдеться про те, що частка державного 

внутрішнього боргу повинна складати не менш як 46 відсотків, 47 відсотків і 48 

відсотків на кінець 2012, 2013 і 2014 років відповідно [1]. Цим нормативним 

документом наш уряд підтвердив важливість та необхідність перебудови 

структури державного боргу країни на користь запозичень на внутрішньому 

ринку, оскільки головним наслідком проведення політики запозичень на 

внутрішньому ринку є перерозподіл доходів всередині країни. Необхідність 



 7 

повернення внутрішнього боргу і виплати відсотків за ним не зменшують 

фінансовий потенціал держави, тоді як зовнішній борг завжди має в своїй 

основі відплив капіталу з країни.  

За 2013 рік у національну економіку було інвестовано в 11 разів менше, 

ніж у країни ЄС в цілому, та в 2,5 рази менше, ніж в Китай і втричі менше, ніж 

у Росію. Так, на тлі політичної нестабільності та інтеграційної невизначеності 

інвестування до країни має тенденцію до зменшення. Умовою надання Росією 

15 млрд. доларів та зниження ціни на газ, скоріше всього, стало поступове 

входження України в Митний Союз та зміни в Уряді. Але в будь-якому випадку 

це не буде уряд України. Він виконуватиме рішення, які буде диктувати 

російська вдала та слідкуватиме за російськими інтересами і тим, як 

використовуються російські гроші [4]. 

МВФ визначив для надання кредиту такі умови: підвищення тарифів на 

газ та паливо для населення приблизно на 40%, зобов’язання замороження 

мінімальної заробітної плати, загальної номінальної заробітної плати на 

поточному рівні, суттєве скорочення витрат на бюджетні цілі [2]. 

Таким чином, вважаємо, що в борговій політиці держави пріоритет 

повинен надаватися внутрішнім запозиченням, в той час, як зовнішні позики, 

особливо від міжнародних організацій, нерідко обумовлюються нав’язуванням 

додаткових зовнішніх вимог, в тому числі – з політичним підтекстом, що 

порушує економічну і політичну незалежність України. Невдалі спроби 

зменшення державного боргу призвело до здешевлення національної валюти, 

збільшення інфляційних процесів, зменшення соціальних виплат, що відчула не 

тільки економіка України але і все населення. 

Необхідно створити стабільну політичну та економічну ситуацію в країні, 

яка сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату для залучення додаткових 

коштів. Слід підкреслити необхідність надійної основи макроекономічної 

політики, яка характеризується адекватним режимом валютного курсу; основ 

грошово-кредитної політики, надійно орієнтованої на досягнення стабільності 

цін; економічно прийнятних рівнів державного боргу; стійкої зовнішньої 

позиції, а також фінансової системи. 
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СТАН РИНКУ ДЕПОЗИТНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ 

В сучасних умовах розвитку економіки нашої держави, що 

характеризуються нестабільністю, інфляційними процесами та коливанням 

валютних курсів, аналіз депозитного ринку відіграє ключову роль не лише в 

ефективному функціонуванні банківської системи як складової ланки 

економічних відносин, але й у загальнодержавному зростанні. 

Особливої актуальності це питання набуває в умовах недовіри населення 

до банківського сектора, а також нестабільності національної грошової одинці, 

що провокує стрімке падіння ліквідності банківських установ при вже 

сформованому дефіциті залучених коштів. Так, якщо негайно не відреагувати 

на зазначені проблеми, це може спричинити не лише банкрутства окремих 

банківських установ, але й загальнодержавний дефолт. 

На сьогодні різні аспекти проблеми формування ринку депозитних 

банківських послуг, та можливі шляхи їх вирішення розглядаються в багатьох 

працях зарубіжних і вітчизняних науковців, таких як Алексеєнко М.Д., 

Барановський О.І. [2], Герасимович А.М., Воробйова О.І. [4], Марцин В.С. [5], у 

свою чергу різним аспектам розвитку банківської системи присвячені праці 

Васильченко З.М. та Мороза А.М. 

Метою статті є визначення сучасного стану ринку депозитних 

банківських послуг, а також виявлення його проблем і перспектив подальшого 

розвитку в сформованих економічних та політичних умовах нашої держави. 

Так, з початку 2011 р. сукупний обсяг зобов’язань українських банків зріс 

на 11,7% або на 94,4 млрд грн і станом на 01.01.12 р. становив 898,8 млрд грн 

[1]. Подібне зростання в банківському секторі було позитивним фактором і 

свідчило про поступове відновлення довіри населення до банківського сектору. 

Проте, впродовж 2012 р. незважаючи на зростання зобов’язань 

українських банків, темпи були дещо меншими ніж у минулому році, а за рік 

цей показник становив 6,6%, при цьому головною причиною збільшення є 

залучення коштів банками за рахунок високих відсоткових ставок. Аналізуючи 

подібну ситуацію можна зробити висновок, що подібне здавалося б свідчить 

про повернення довіри населення, але це також означає зростання попиту 

українських банків на залучені вклади. 

Втім, починаючи з січня 2013 р., за даними НБУ спостерігається 

скорочення обсягу депозитів українських банків. Так, загальний обсяг залишків 

банківських депозитів у січні зменшився на 2,3% – до 653,4 млрд грн, в тому 

числі в національній валюті – на 2,4%, в іноземній валюті – на 2,1%. За місяць 

кошти на депозитних рахунках юридичних осіб скоротилися на 4,9% – до 

220,1 млрд грн, фізичних осіб – на 0,9%, до 433,4 млрд грн. При цьому слід 

зазначити, що зменшення відбувалося в основному за рахунок коштів 

юридичних осіб [3]. 
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Також за інформацією НБУ повідомляється, що загальний обсяг залишків 

за кредитами знизився на 0,8% – до 897,6 млрд грн, у тому числі в національній 

валюті – на 0,2%, в іноземній валюті – на 1,9%. Залишки за кредитами, 

наданими юридичним особам, знизилися на 0,9% – до 710,1 млрд грн, фізичним 

особам – на 0,5%, до 187,5 млрд грн при незначному їх зростанні в 

національній валюті на 0,2% [3]. 

Так, враховуючи загальну нестабільність банківської системи, можна 

зазначити, що головною причиною стрімкого відтоку залучених ресурсів 

українських банків є швидка втрата довіри населення до фінансово-кредитних 

установ. Головними причинами цьому є дестабілізація загальноекономічного 

стану держави, вразливість національної грошової одиниці та коливання курсів 

валют. 

У свою чергу, починаючи з лютого 2013 р., у зв’язку із загостренням 

політичної ситуації в країні, спостерігається масовий відтік депозитних вкладів 

населення з банківської системи. Це провокує штучну неплатоспроможність 

банківської системи, що є першочерговою причиною загострення кризових 

явищ у нашій державі. При цьому, головною проблемою є складність 

прогнозування з боку банківського сектора подібних явищ, що призводить до 

стрімкої втрати ліквідності. 

Також неможна не відзначити недовіру населення до національної 

грошової одиниці, адже попит українців на долар, який подорожчав, зріс у 

півтора-два рази, а його ціна вже перейшла позначку 10 грн. Значний відтік 

національної валюти на сьогодні провокує прискорення інфляційних процесів і 

девальвацію національної грошової одиниці, при чому головною причиною 

цьому є не лише загальноекономічна ситуація в країні, але й негативні 

очікування населення. 

Якщо розглядати сформовану ситуацію у розрізі груп банків, то 

відбувається відтік клієнтської бази до категорії «найбільші» і ключову роль 

відіграє питання іміджу банку. Більшість банків вимушені підвищувати 

відсотки за депозитними вкладами та мінімізувати відсотки за кредитами щоб 

відвоювати частку ринка, а більш дрібні банки, функціонуючи на грані 

банкрутства, не спроможні розрахуватися за власними зобов’язаннями, саме це 

й призводить до негативних коливань на ринку банківських послуг, і як 

наслідок до ще більшої втрати довіри населення. 

У сучасних умовах, першочерговим завданням є стабілізація ринку 

депозитних банківських послуг шляхом розробки ефективного механізму 

державного регулювання, адже банки не спроможні впоратися з існуючими 

проблемами на локальному рівні. Також відзначається тенденція не лише до 

стрімкої втрати ліквідності окремих банківських установ, але й до їх 

збитковості через масове вилучення готівки з боку клієнтської бази. Подібне 

провокує до диспропорційного розвитку ринку банківських послуг. Вже 

сьогодні можна свідчити про явища його олігополізації за рахунок відтоку 

депозитних вкладів до категорії банків з групи «найбільші». 

Ігнорування владою зазначених проблем і неефективний державний 

апарат регулювання сфери банківських послуг у подальшому може призвести 
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не лише до банкрутства окремих фінансових установ, але й до 

загальнодержавного занепаду, адже сфера банківських послуг є основою 

забезпечення грошового обороту, а також ефективного розподілу капіталів 

суб’єктів господарювання. 
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НЕСТАНДАРТНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Керівник та засновник американської авіакомпанії «South West Airlines» 

Герберт Келлехер говорив, що головним надбанням компанії є її співробітники 

[1]. Дійсно саме від працівників залежить успішність, якість, ефективність та 

результативність роботи підприємства. Тому кожен керівник ставить за мету 

підвищення зацікавленості трудового колективу у кінцевих результатах праці. 

Але у наш час традиційні методи мотивації персоналу не завжди 

виправдовують себе, оскільки не забезпечують необхідного рівня 

стимулювання праці. Тому на даний момент досить актуальним є питання 

впровадження на підприємствах більш сучасних, прогресивних та інноваційних 

засобів заохочення та мотивації персоналу.  

Теоретичні та практичні аспекти мотивації персоналу у своїх працях 

досліджували відомі зарубіжні науковці: Маслоу А., Портер Л., Шопенгауер А., 

Герцберг Ф., Мак-Ґреґор Д., Альдерфер К., Лоулер Е., Врум В., Мак-Клеланд 

Д.; та вітчизняні: Кузьмін О., Азарова А., Куликов Г., Іванченко Г., Лагутін В., 

Новиков В., Павловська О., Вороновська М., Замфірова Т., Шинкаренко В. та 

ін. 

http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_IV_kv_2012.pdf
http://newsradio.com.ua/2014_02_12/V-Ukra-n-vpershe-za-dva-roki-zaf-ksovano-skorochennja-depozit-v-naselennja.
http://newsradio.com.ua/2014_02_12/V-Ukra-n-vpershe-za-dva-roki-zaf-ksovano-skorochennja-depozit-v-naselennja.
http://fkd.org.ua/pdf%5C2013_1%5C1.pdf


 11 

Метою статті є дослідження використання нестандартних методів 

мотивації персоналу на прикладі вітчизняних та зарубіжних підприємств. 

Мотивація персоналу – це спрямовані на кожного співробітника і всіх 

членів колективу спонукальні дії до ефективної роботи та активної діяльності 

для задоволення власних потреб та досягнення цілей підприємства [5, с. 56]. 

Основна мета процесу мотивації – це отримання максимальної віддачі від 

використання наявних трудових ресурсів, що дозволяє підвищити загальну 

результативність і прибутковість діяльності підприємства [2]. 

Розрізняють матеріальні та нематеріальні методи мотивації праці. 

Матеріальна мотивація заснована на винагороді працівника через систему 

оплати праці. Вона включає в себе заробітну плату, премії, бонуси, цінні 

папери, подарунки, проценти від прибутку, страхування, медичне 

обслуговування працівників, соціальні програми, пенсійні програми, кредити, 

матеріальну допомогу. 

Нематеріальна мотивація включає такі заохочення до високо 

результативної роботи, які не видаються співробітнику у вигляді готівки чи 

безготівкових грошей, але можуть вимагати від компанії інвестицій в якість 

робочої сили, а саме: можливість розвитку і навчання, планування кар’єри, 

оздоровлення, пільгове харчування тощо. Нематеріальне стимулювання 

розвитку персоналу направлене на задоволення мотиву збереження соціального 

статусу працівника в трудовому колективі завдяки залишенню за ним його 

робочого місця чи займаної посади; підвищення соціального статусу 

працівника в трудовому колективі в результаті одержання ним більш 

відповідальної посади, посилення зацікавленості працівника самим процесом 

опанування новими знаннями, вміннями та практичними навичками; 

поглиблення інтересу щодо професійного спілкування з професіоналами, як в 

організації, так і поза її межами [4]. 

Сьогодні такі стандартні, перевірені часом матеріальні та нематеріальні 

методи мотивації праці не спроможні забезпечити необхідний рівень 

стимулювання трудової діяльності. Тому все більш широкого поширення 

набувають нестандартні методи мотивації персоналу. Такі методи з’являються 

внаслідок творчого підходу керівників, що пов’язано з доповненням 

традиційних методів мотивації власними нововведеннями. Специфічні методи 

стимулювання діяльності персоналу використовуються як на вітчизняних, так і 

на зарубіжних підприємствах різних галузей діяльності (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Приклади нестандартних методів мотивації персоналу* 

Назва 

компанії 
Метод мотивації персоналу 

«ВВН 

Україна» 

Найуспішніші за підсумками півріччя співробітники, крім 

грошової премії, щомісячно нагороджуються десятьма літрами 

пива «Фостерс», тижневою путівкою на двох за кордон або 

швейцарським годинником. Крім того, впродовж шести місяців 

такі працівники можуть не дотримуватись в робочий час 

ділового дрес-коду та не відповідати на дзвінки начальства 
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Назва 

компанії 
Метод мотивації персоналу 

після 18:00. 

«МТС» 

(Україна) 

Компанія організувала проект «Ліга чемпіонів МТС Україна» 

для заохочення працівників компанії, що досягли успіхів у 

своїх захопленнях (фотографією, альпінізмом, мотоспортом, 

соціальними проектами, поезією, футболом). Переможці 

отримали «корисні» призи – незамінні для їх хобі предмети. У 

МТС Україна персонал преміюють за роботу над чужими 

помилками. 

«Золоті 

Ворота» 

(Україна) 

В компанії проводиться корпоративна першість з футболу за 

участю команд, сформованих із працівників усіх бізнес-

структур, що входять до корпорації. Також проводять турнір із 

волейболу, змагання зі стрільби із лука, взимку – чемпіонат із 

боулінгу. Звання «Герой корпорації» присвоюють заслуженому 

співробітникові компанії, який пропрацював у ній довгий час і 

продемонстрував високі результати. «Герой Золотих Воріт» 

також отримує матеріальну винагороду – довічну стипендію 

«Вімм-Білль-

Данн» 

(Росія) 

Оскільки багато працівників часто ігнорують своє право на 

відпочинок, визначений Трудовим кодексом (замість 

покладених 28 днів відпустки люди звикли відпочивати в 

середньому 2-3 тижні на рік), компанія надає окремим 

категоріям працівників спеціальний «відпускної бонус». 

Отримує його той, хто знайде в собі сили взяти відпустку і бути 

відсутнім на роботі належні 28 днів. Бонус отримують лише 

працівники, які надають докази, наприклад путівку і квитки, які 

підтверджують, що людина саме їздила у відпустку 

відпочивати, а не залишалася в місті.  

Мережа 

магазинів 

«Сьомий 

континент» 

(Росія) 

Щоб зменшити кількість втрачених через хворобу людино-

годин, мережа магазинів запровадила премію за турботу про 

власне здоров’я. Компанія заохочує тих, хто не хворіє, 

грошовою винагородою. Близько 2 тис. співробітників, які 

протягом 2 років жодного разу не брали лікарняний і відпустку 

за свій рахунок, отримали за це премію 14 тис. руб. Хоча всього 

компанія витратила понад 20 млн. руб., в цілому експеримент 

виявився вдалим. 

«Nayada» 

(Росія) 

В компанії вирішили час від часу дякувати співробітників 

просто так, начебто без приводу. У Nayada діє принцип: «Не 

людина для номінації, а номінація для людини». Зрозумівши, 

кого і за що компанія хоче нагородити, керівництво придумує 

відповідне урочисте звання. Вибирають номінанта спільно та 

нагороджують призом. Згідно концепції, винагорода 

співробітник може вибрати на свій розсуд – в розумних межах, 

звичайно (наприклад, похід в ресторан, відвідування салону 

краси або покупки в магазинах-партнерах компанії). 
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Назва 

компанії 
Метод мотивації персоналу 

«Ford Motor 

Company» 

(США) 

Найвідоміший американський автомобілебудівник Генрі 

Форд постійно підтримував творчу ініціативу своїх 

співробітників: він обов’язково видавав по одному долару 

кожному, хто пропонував нову ідею (навіть якщо він не 

збирався її втілювати). 

«The Walt 

Disney 

Company» 

(США) 

Засновник компанії Уолт Дісней чудово розуміючи, що 

плинність кадрів найбільш висока там, де люди не вважають 

роботу престижною, не тільки прагнув поліпшити імідж 

підрозділів, але і ретельно підходив до вибору їх назв. Так, при 

пральні в готелях, самі брудні та важкі місця роботи, на 

території парків розваг, що належать компанії були 

перейменовані в текстильні служби. Це поставило їх в один ряд 

з такими престижними підрозділами компанії, як відділ 

маркетингу або клієнтська служба, залишивши при цьому 

єдиним підрозділом, куди було легко потрапити. Незабаром 

пральні стали одним із найбільш популярних місць для людей, 

які починають кар’єру в компанії. 

Авіакомпанія 

«South West 

Airlines»  

(США) 

Керівник та засновник компанії Герберт Келлехер запровадив 

для персоналу уроки фінансового менеджменту. Він вважає, що 

мотивація людей істотно підвищиться, якщо кожен 

співробітник тридцятитисячного колективу буде знати, з чого 

складаються прибуток і збитки компанії. Важливим 

інструментом у такому навчанні стала 

внутрішньокорпоративна газета, в якій періодично 

публікуються статті, які навчають персонал вмінню мислити 

стратегічно і усвідомлювати важливість внеску кожного 

працівника в кінцевий результат. 

* узагальнено автором за джерелами [1, 3, 5, 6] 

 

Дані приклади демонструють успішний досвід застосування 

нестандартних методів мотивації. Так компанія «South West Airlines» протягом 

багатьох років залишається одним з найпопулярніших авіаперевізників у США. 

Її керівник зміг на практиці довести, що тільки персонал, який відчуває турботу 

і повагу з боку керівників, наділений великою самостійністю, ставиться до 

життя з гумором, може трудитися з такою енергією і самовіддачею, яка 

дозволить невеликої компанії стати одним з лідерів ринку [1]. 

Таким чином, в сучасних умовах прогресивного розвитку 

підприємницької діяльності впровадження креативних, нестандартних методів 

мотивації персоналу здатне значно підвищити ефективність діяльності 

трудового колективу, і як наслідок, зросте конкурентоспроможність, 

продуктивність та прибутковість підприємства в цілому. 
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Бірюков Олександр 

Наук. кер.: Старікова В.В.  

Наук. конс.:  к.ф-м.н., доц.Заховалко Т. В. 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЙЛООБМІННИКІВ 

Передумовою виникнення файлообмінників стала потреба користувачів 

інтернета в обміні файлів великого обсягу. Користувачам потрібен був 

швидкий, зручний та ефективний сервіс передачі даних. Тому дослідження 

особливостей файлообмінників є актуальною. 

Кожен файлообмінник має свою особливість, тож в ході дослідження ми 

розробили власні критерії оцінювання: загальний обсяг сховища, максимальний 

розмір файлу, термін зберігання файлу, обмеження швидкості, можливість 

заробітку на файлообміннику, підтримка реферальної системи.  

Адже кожен користувач Інтернета у своєму житті хоч би одноразово 

завантажував файли за допомогою файлообмінників. Але не всі 

файлообмінники підходять користувачу. 

У своїй роботі ми проаналізували п`ять файлообмінників різних країн,та 

визначили їхні найкращі та найгірші сторони. Це – Mega, HotFile, Lumfile, 

Depositfiles.  

Mega має необмежену швидкість завантаження, необмежений обсяг 

сховища та розмір файлу, але він не підтримує можливість заробітку 

користувача. Особливість HotFile – це функція HotLine за допомогою якої ви 

платите гроші за те, що інші користувачі завантажують ваші файли на 

необмеженій швидкості. Перевага Lumfile – це спеціальний тариф, за 

допомогою якого користувач може отримати преміум-аккаунт на вже життя. 

Depositfiles дуже відомий своїми вигідними партнерськими програмами.  

Ми зробили порівняльний аналіз файлообмінників за усіма розробленими 

критеріями оцінювання, та дали їм оцінку. Потім підрахували сумарну кількість 
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набраних балів кожним з файлообмінників та зробили висновок, що найкращим 

з файлообмінників є Mega.  

Цей файлообмінник має дуже великий обсяг місця для даних та 

необмежений термін зберігання файлів, швидкість завантажування та розмір 

файлу, який завантажує користувач. 

Для того, щоб досягти усіх цих показників розробник файлообміннику 

повинен отримувати прибуток. Основні види заробітку на файлообмінниках – 

це заробіток на рекламі та заробіток на продажі преміум-аккаунтів. Заробіток 

на продажі преміум-аккаунтів дуже нестабільний, тому говорити про те, який з 

цих двох видів заробітку більш прибутковий однозначно неможна. 

На основі аналізу проведеної анкети та аналізу структури і дизайну 

найпопулярніших файлообмінників, ми розробили наступну класифікацію 

найбільш потрібних структурних розділів сайту і складових їх рубрик: 

1) Головна сторінка файлообміннику; 
2) Купівля VIP-аккаунтів; 

3) Допомога; 
4) Інформація про файлообмінник; 
5) Профіль користувача; 
6) Авторизація. 
Також при аналізі існуючих файлообмінників ми зрозуміли, що 

найголовніше у файлообміннику не його зовнішній вид, а його функції та 

співдружня з користувачами політика.  
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Блюмін Аркадій 

студент магістратури економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Кушинова Н.Г. 

 

МОДЕЛЮВАННЯМ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Фінансова діяльність підприємства здійснюється з урахуванням умов 

зовнішнього середовища, якому властиве зростання рівня динамічності і 

невизначеності, викликаних трансформаційними та інтеграційними процесами. 

Тобто, зростання рівня невизначеності в першу чергу пов’язане з 

посиленням конкуренції на низці товарних ринків, зниженням тривалості 

життєвого циклу продукції, інфляційними процесами, нестабільністю 

податкового і регуляторного законодавства, зростанням волатильності 

валютного ринку, відсутністю розвинутого сектора довгострокового 

банківського кредитування, зниженням ділової активності фондового ринку 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511%20=47409
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тощо. Підвищення рівня невизначеності зовнішнього середовища вимагає від 

суб’єктів господарювання гнучкості в прийнятті фінансових рішень і їх 

адаптації до умов, що постійно змінюються [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні основи розробки 

механізмів управління фінансовою безпекою підприємства відображені в 

роботах вітчизняних і зарубіжних авторів, таких як, І.С. Благун, І.А. Бланк, В.А. 

Забродський, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, Г.Б. Клейнер, Г.В. Козаченко, О.М. 

Ляшенко, Є.О. Олейников, Р.А.Руденський, Р.С. Сайфулін, В.Л. Тамбовцев, 

А.Д. Шеремет та ін.  

Однак низка питань, пов’язаних з моделюванням механізмів забезпечення 

фінансової безпеки підприємства на основі аналізу структурних взаємозв’язків 

зовнішніх і внутрішніх загроз, не знайшли належного відображення в наукових 

працях. 

Метою статті є дослідження методів аналізу рівня фінансової безпеки 

підприємства. 

Виклад основного матеріалу. Для оцінювання стану фінансової складової 

безпеки підприємства використовують різноманітні методи залежно від наявної 

інформації про її індикатори. Оцінювання рівня фінансової безпеки залежить 

також від того, з якою метою проводять дослідження системи фінансової 

безпеки. Зокрема, на основі джерел [2] можна виділити такі методи оцінювання 

рівня фінансової безпеки підприємства:  

- моніторинг фінансової діяльності суб’єкта господарювання;  
- методи експертних оцінок;  
- метод аналізу й обробки сценаріїв;  
- методи оптимізації;  
- теоретико-ігрові методи;  

- економетричні методи;  
- методи прогнозування;  
- методи теорії штучних нейронних мереж;  
- методи нечіткої логіки.  
Для аналізу рівня фінансової безпеки підприємства спочатку необхідно 

визначити сукупність показників  іХ х ,  і 1,n,  які впливають на фінансову 

безпеку підприємства [3].  

Множину показників, що визначають фінансову безпеку підприємства, 

можна поділити на дві групи: 

1. Фактори внутрішнього середовища, що відображають вплив 

результатів господарювання на рівень фінансової безпеки, зокрема: 

х1 – величина дебіторської заборгованості; 

х2 – обсяги поточних зобов’язань; 

х3 – обсяг реалізованої продукції; 

х4 – вартість основних засобів; 

х5 – величина власного капіталу; 

х6 – величина прибутку; 

х7 – величина оборотних активів. 
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2. Фактори зовнішнього середовища, які зумовлені впливом зовнішнього 

середовища щодо підприємства і характеризують умови, в яких функціонує 

підприємство, зокрема: 

х9 – рівень інфляції (індекс споживчих цін); 

х10 – рівень зареєстрованого безробіття; 

х11 – темп приросту валового внутрішнього продукту України; 

х12 – величина основних засобів України. 

Інтегральний показник рівня фінансової безпеки підприємства на основі 

ретроспективних значень кожного показника розраховується як [3]: 

  t 1t 2t nt
F f x , x , ..., x ,     (1) 

де n – загальна кількість показників, які характеризують фінансову 

безпеку підприємства (n 7 ,  оскільки враховуватимемо лише фактори 

внутрішнього середовища); 

t – номер часового періоду, (Т 3 ); 

 1t 2t nt
f x , x , , x  – деяка функція, яка описує залежність інтегрального 

показника фінансової безпеки підприємства від і
х ,  і 1,n . 

Наступним етапом після оцінювання рівня фінансової безпеки 

підприємства є прогнозування її розвитку. Під прогнозом розуміють науково 

обґрунтоване судження стосовно можливих станів об’єкта в майбутньому, 

альтернативні напрями і терміни їх здійснення. Прогноз має випадковий 

характер та, оскільки він будується на підставі аргументованих наукових 

уявлень про стан і розвиток об’єкта, здійснення його є доволі ймовірним. Самі 

розробники прогнозу оцінюють його як очікуваний, ймовірний стан об’єкта в 

майбутньому. Під час прогнозування рівня системи фінансової безпеки 

підприємства необхідно враховувати динаміку внутрішнього й зовнішнього 

середовищ. 

Отже, для кожного суб’єкта господарювання важливе значення має 

досягнення відповідного рівня фінансової безпеки, що зумовлює необхідність 

постійно відслідковувати та здійснювати мінімізацію (нейтралізацію) 

потенційних та реальних загроз ефективному функціонуванню підприємства, 

аналіз його поточного та прогнозування перспективного фінансового стану. 

Застосування сучасних комп’ютерних технологій дозволяє значно 

спростити необхідні розрахунки, що набуває особливо важливого значення при 

майбутньому розширенні кількості врахованих показників при здійсненні 

оцінки рівня фінансової безпеки підприємства. Застосування методів оцінки 

рівня фінансової безпеки підприємства виступає базою для прийняття 

управлінських рішень на всіх рівнях фінансового менеджменту, планування і 

здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

При сучасному рівні і масштабах споживання матеріальних ресурсів, 

основою розвитку економіки будь-якої держави є інтенсифікація виробництва 

шляхом ресурсозбереження, які полягають, як відмітив М.Г.Чумаченко, в 

підвищенні ефективності використання ресурсів та їх економії. 

Питання, пов’язані з раціональним використанням та управлінням 

матеріальними ресурсами в виробничих системах, широко досліджені в працях 

вітчизняних та зарубіжних економістів: Алимова О. М., Бондаря К. К., Біляєва 

Ю. А., Вечоріва В. Т., Вінерта Г., Волкова В. І., Гриньової В. М., Драгуна Л.М., 

Івануха Р., Зенда А., Куліша С. А., Одінцової Г. С., Поляка А. М., Хейне П., 

Савченко А. П., Смоленюка П. С., Смиричинського В. І., Смірнова К. А., 

Федорищевої О. М., Фондрана Р., Хохлова М. П., Чечети А. П., Шульгіна Ю. Г. 

та ін. 

Незважаючи на значний внесок зазначених вчених варто відзначити, що в 

наукових публікаціях не приділяється достатньої уваги вивченню проблем 

економії ресурсів, оцінки, переробки вторинних ресурсів. Крім того, не 

зважаючи на широке висвітлення в економічній літературі проблем обліку 

затрат на виробництво конкретних видів продукції, більш глибокого вивчення 

потребують питання використання та ліквідації відходів виробництва. 

Метою даної роботи є вивчення зарубіжного досвіду використання 

матеріальних ресурсів.  

Підкреслимо, що проблема ресурсозбереження знаходиться в центрі 

уваги дослідників, котрі зауважують, що найбільш пріоритетними його 

направленнями є: переробка вторинних ресурсів, забезпечення комплексної 

обробки первинної сировини за рахунок зменшення об’єму використання 

ресурсів та ін. При цьому для сучасного періоду, коли значне зростання обсягів 

виробництва відносно зменшує здатність до залучення у виробничий процес 

додаткових ресурсів, питання поняття та оцінки відходів як вторинних 

матеріальних ресурсів є особливо актуальними. 

Враховуючи загрожуючу людям та навколишньому середовищу 

небезпеку від накопичення відходів і нераціонального використання ресурсів 

сировини, чимало країн надають багато уваги цій проблемі, використовуючи 

всі можливості: економічні, юридичні, виховальні. Зазначене дозволило 

багатьом країнам вже до середини 80-х років досягти значних успіхів в справі 

переробки основних видів відходів. 



 19 

Так, в США державне регулювання відіграє значну роль в стимулюванні 

виробництва вторинної сировини із відходів. Щорічні витрати правління та 

підприємств США на захист навколишнього середовища від забруднення уже 

перевищило 90 млрд. дол. США, при цьому 60% цієї суми витрачається самими 

підприємцями. Це зумовлюється не стільки їх високим почуттям боргу перед 

суспільством та майбутніми поколіннями, скільки реальною необхідністю, яка 

випливає з діючого законодавства в державі. 

Прийнятий в США в 1976 р. Закон про боротьбу з твердими відходами 

орієнтований на виробництво з них вторинних матеріалів. В державі також 

діють стандарти по обов’язковому мінімальному складу вторинної сировини в 

товарній продукції. На даний момент вивчається ринкова кон’юнктура 

вторинних матеріалів, економічні і технологічні бар’єри, що стоять на перепоні 

їх використання, нові області їх використання і т.п. 

Найбільш важливим економічним стимулом переробки відходів є та 

обставина, що утилізація стає самим дешевим способом боротьби з відходами. 

В США заборонена організація нових відкритих свалок, а захоронення і 

спалювання відходів з урахуванням дотриманням всіх екологічних норм 

виявляється в 3 рази дорожче, ніж їх переробка на вторинну сировину [1,c. 145]. 

 Велику увагу приділяють проблемі відходів в країнах ЄС, стратегія 

котрих полягає в: 

- запобіганні утворення відходів;  

- рециклюванні відходів і вторинному використанні матеріалів;  

- оптимізації кінцевої обробки відходів;  

- регламентації транспортування відходів;  

- проведенні заходів з реабілітації навколишнього середовища. 

В західній Європі переробкою відходів займаються головним чином малі 

та середні підприємства, на котрих працюють 3,5 млн. чоловік. Вони 

утилізують більш ніж 37% твердих відходів. За останні роки було констатовано 

тенденцію до збільшення таких підприємств. В найближчий час в країнах 

Західної Європи очікується подальший розвиток галузі по переробці відходів і 

відповідно зростання зайнятості, що сприятливо вплине на економіку в цілому. 

В країнах ЄС ціна роботи по переробці відходів оцінюється в 9% ВВП, однак 

темп росту складають 20% на рік. 

Великих успіхів в справі раціонального виробництва досягла Японія. Ця 

країна по більшості видів сировини та пального сильно залежить від імпорту. 

Саме через це в Японії приділяють проблемі переробки відходів велику увагу. 

Для стимулювання робіт по переробці відходів держава використовує 

фінансові, законодавчі та адміністративні міри. Немале значення приділяється і 

пропаганді необхідності рециклювання ресурсів як серед підприємців, так і 

серед населення. Серед ланок промисловості найбільшою мірою використання 

відходів відрізняються деревообробна, транспортне машинобудування, чорна 

металургія, меблева промисловість, в яких утилізується від 70 до 95% всіх 

відходів, поліграфія (60%) і електроенергетика (більше 50%). 
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 Таким чином, на прикладі ряду розвинутих країн можна побачити, що 

ресурсозбереження і утилізація відходів, а в ідеальному випадку організація 

економіки на принципах рециклювання – реальний шанс суспільства в 

збереженні навколишнього середовища і її ресурсів, а в наслідок, і виживання 

[2, c.53]. 

Відзначимо, що в Україні середній рівень використання вторинної 

сировини в 2-2,5 рази нижче, ніж в розвинутих країнах світу. При цьому рівень 

переробки техніко-побутових відходів як вторинної сировини в середньому не 

перевищує 4-5%. В результаті мають місце значні втрати матеріально-

сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, що містяться у відходах, і 

одночасно триває інтенсивне накопичення невживаних відходів у довкіллі із 

швидкістю 1,5 млрд т/рік, що складає приблизно 60-70% від кількості їх 

утворення за рік. 

Зрештою, незважаючи на заходи, що приймаються Урядом України по 

забезпеченню екологічної безпеки, екологічна обстановка в багатьох регіонах 

країни у зв’язку з дією невживаних відходів не покращується. Проблема 

ускладнюється тим, що в майбутньому не існує передумов для істотного 

скорочення утворення відходів. Кількість відходів виробництва 

збільшуватиметься і надалі внаслідок зростання обсягів промислового 

виробництва на фоні збереження і навіть зниження концентрації корисних 

копалини у здобутій з надр сировини. 

Відходи споживання ростимуть ще вищими темпами через випереджаюче 

зростання рівня кінцевого споживання, у тому числі побутової, комп’ютерної і 

радіоелектронної техніки, предметів домашнього вжитку, одягу, автомобілів 

тощо [3]. 

Таким чином, враховуючи проблему засмічення нашої держави та 

планети в цілому, стратегічним об’єктом соціально спрямованого обліку є 

відходи. Достовірні дані про них можуть забезпечити більш повне 

усвідомлення не тільки масштабів та загроз для людства, а й потенціальних 

можливостей використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів, що є 

особливо актуальним для суб’єктів господарювання в умовах необхідності 

ресурсозбереження та посилення конкурентної боротьби. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 
Страховий ринок сьогодні є найрозвиненішим сектором ринку 

небанківських фінансових послуг України, який акумулює майже 83,2% від 
загального обсягу активів цього сектору [1].  

За сучaсних умов вaжливим постaє питaння aнaлізу стaну стрaхового 
ринку, виявлення основних проблем у його межaх тa розробки шляхів і методів 
їх подолaння. Створення ефективної системи зaхисту мaйнових прaв тa 
інтересів окремих громaдян, підприємців і підприємств, підтримaння соціaльної 
стaбільності у суспільстві й економічної безпеки держaви неможливе без 
функціонувaння потужного ринку стрaхових послуг [2].  

Висвітленню проблем та перспектив розвитку страхового ринку України 
приділяли увагу українські вчені, а саме С.С. Осадець, В.Д. Базилевич, 
О.І.Барановський, Ф.М. Фурман, Н.М. Внукова та інші [3]. 

Метою дослідження є аналіз проблем функціонування страхового ринку 
України та визначення основних шляхів покращення його діяльності. 

Страховий ринок – один із найдинамічних сегментів економіки і 
потенційно може стати важливою частиною її фінансово-інвестиційного 
механізму. Страхування, як важливий елемент сучасного життя, поки що не 
стало фактором забезпечення стійкості бізнесу і впевненості суспільства у 
завтрашньому дні. Реальне довгострокове страхування життя, пенсійне 
страхування, страхування підприємницьких ризиків складає незначну частку у 
галузевому страхування [3]. 

 Незвaжaючи нa зростaння чисельності стрaхових компaній, вaрто 
зaзнaчити, що якість їх послуг зaлишaється нa доволі низькому рівні: рівень 
стрaхових виплaт зa перше півріччя 2013 р. стaновив 15,93%. Окрім цього, 
чaстими є випaдки шaхрaйствa стрaховиків, які здійснюють стрaхову діяльність 
без ліцензії, видaють фіктивні стрaхові поліси, a тaкож створюють прaвилa тa 
умови для стрaхувaння, що перешкоджaють отримaнню стрaхувaльником 
виплaти у рaзі нaстaння стрaхової події. Проблемa усклaднюється тим, що в 
сучaсній системі стрaхового зaконодaвствa немaє нaвіть визнaчення поняття 
«стрaхове шaхрaйство», a тaкож дієвих зaходів, що дaвaли б можливість 
уникaти випaдків шaхрaйствa. Прaвa споживaчів стрaхових послуг є 
недостaтньо зaхищеними, що підривaє довіру нaселення до стрaховиків [2]. 

Вaжливою проблемою стрaхового ринку є розвиток системи 
обов’язкового стрaхувaння, ефективному функціонувaнню якої перешкоджaє 
відсутність єдиної держaвної політики в цій сфері. Зокремa, при вирішенні 
питaння про введення конкретного виду обов’язкового стрaхувaння різні 
держaвні оргaни керуються, як прaвило, вузьковідомчими інтересaми, не 
врaховуючи пріоритетів соціaльно-економічного розвитку крaїни нa дaному 
етaпі, реaльного стaну нaціонaльного стрaхового ринку тa фінaнсових 
можливостей потенційних страхувальників [1]. 

До основних проблем розвитку страхової сфери в Україні також 
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належить:  
– недостатня капіталізація страхових компаній та слабкий розвиток 

національного перестрахового ринку;  
– велика кількість кептивних страхових компаній;  
– відсутність механізмів гарантування зобов’язань страховика у разі його 

банкрутства;  
– низький розвиток life-страхування, медичного та інших видів 

страхування, характерних для країн з розвиненою економікою; 
 – доволі складна процедура отримання відшкодування у разі настання 

страхового випадку;  
– неефективність основного регулятора страхового ринку – 

Держфінпослуг. 
– відсутність достовірної і повної інформації про діяльність страхових 

компаній [2].  
Проблема недостатньої капіталізації страхових компаній України змушує 

страховиків перестраховувати ризики за кордоном, а також залучати іноземних 
інвесторів. Так, українські страховики змушені передавати іноземним близько 
90% страхового платежу при страхуванні авіаційних і морських ризиків, 
ризиків здоров’я осіб, що від’їжджають за кордон, близько 60% – за 
«автокаско», близько 50% – при страхуванні великих майнових ризиків [1]. 

Суттєвою проблемою є високий рівень перестрахування: у 
співвідношенні до валових страхових премій загальна частка вихідного 
перестрахування станом на перше півріччя 2013 р. становила 32,91%. Це явище 
спричинене низьким рівнем капіталізації страхових компаній, що позбавляє їх 
можливості взяти на себе відповідальність за великі ризики і призводить до 
страхування їх частини за кордоном, що веде до відтоку грошових коштів із 
країни [2]. 

Отже, проаналізувавши основні проблеми страхового ринку, можна 
запропонувати такі кроки, що здатні забезпечити його поступальний розвиток: 
підвищити рівень капіталізації страхових компаній, зменшивши їх кількість; 
підвищити прозорість функціонування страхового ринку, заохочуючи 
створення та діяльність бюро страхових історій, а також страхових спілок і 
об’єднань; підвищити рівень довіри населення до страховиків за рахунок 
ефективної реклами страхових послуг; покращити страхове законодавство та 
підвищити ефективність діяльності Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг. 

Актуальність питання розвитку страхового ринку України обумовлює 
необхідність розроблення державної політики ефективного розвитку 
страхування у поєднанні з загальнонаціональними економічними пріоритетами. 
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МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ 

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Ефективність діяльності суб’єктів господарювання за умов фінансової 

нестабільності, яка останнім часом виявилась характерною як для міжнародних, 

так і для національних ринків, визначається не тільки показниками дохідності, 

але й суттєво залежить від рівня ризиковості.  

Зростання ступеня впливу фінансових ризиків на результати діяльності і 

фінансову стабільність підприємства пов’язане з швидкою мінливістю 

економічної ситуації в країні і кон’юнктури фінансового ринку, розширенням 

сфери фінансових відносин господарюючих суб’єктів, появою нових 

фінансових технологій і інструментів, а також цілим рядом інших чинників. 

Тому виявлення економічної сутності фінансових ризиків і встановлення форм 

їх впливу на результати діяльності підприємства є одним з актуальних завдань 

системи фінансового менеджменту. 

 Фінансові ризики були предметом досліджень низки учених в галузі 

фінансового менеджменту. Значний внесок у структурний аналіз проблем 

управління фінансовими ризиками підприємства зробили такі зарубіжні та 

вітчизняні науковці: Д. Муглер, Ж. Перар, Д. Хуммель, М. Штейнер, І.Т. 

Балабанов, І.А. Бланк, В.В. Вітлінський, М.С. Клапків, В.В. Ковалев, В.М. 

Шелудько та інші. 

Метою статті є аналіз сутності фінансових ризиків та розкриття основних 

методів нейтралізаціїї фінансових ризиків на підприємстві. 

Система ринкових відносин об’єктивно зумовлює існування ризику в усіх 

сферах господарської діяльності. Серед усіх ризиків діяльності суб’єктів 

господарювання, фінансові ризики є основними, оскільки ставлять під загрозу 

подальшу успішну діяльність підприємства. Їхня дія зумовлює зниження 

фінансових результатів і фінансової стійкості підприємства. 

Під фінансовим ризиком підприємства розуміється імовірність 

виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу або 

капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової 

діяльності[5]. 

Управління фінансовими ризиками підприємства є системою принципів і 

методів розробки та реалізації ризикових фінансових рішень, що забезпечують 

всебічну оцінку різних видів фінансових ризиків і нейтралізацію їх можливих 

негативних фінансових наслідків[4]. 

Метою управління фінансовими ризиками є забезпечення фінансової 

безпеки підприємства в процесі його розвитку і запобігання можливому 

зниженню його ринкової вартості. Основним в управлінні ризиками суб’єкта 

господарювання є передбачення їх виникнення і мінімізація пов’язаних з ними 

фінансових втрат [2]. 
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Можна визначити наступний алгоритм управління ризиками, який 

передбачає:  

- встановлення межі допустимого ризику;  

- оцінку зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на рівень ризику;  

- ідентифікацію ризиків;  

- оцінку ризиків;  

- оцінку ймовірних втрат;  

- оцінку впливу втрат на фінансову стійкість та платоспроможність;  

- застосування прийомів зменшення втрат;  

- прийняття рішення з допустимим рівнем ризику;  

- вибір методів нейтралізації ризиків;  

- підтримка належного рівня стійкості підприємства [6]. 

Формування моделі управління ризиками підприємства, забезпечення її 

ефективності передбачає обґрунтування провідних завдань та методів 

нейтралізації ризиків. 

Нейтралізація ризиків – це фінансово-математична технологія 

обґрунтування, прийняття, виконання та контролю виконання управлінських 

фінансових рішень щодо реалізації превентивних заходів фінансового, 

організаційного або правового характеру з метою забезпечення зі ставності 

результативності господарської операції та рівнів операційного і фінансового 

важелів як складових сукупного ризику підприємства [3]. 

Основними внутрішніми механізмами нейтралізації фінансових ризиків 

на підприємстві є: 

1. Уникнення ризику. Цей напрям нейтралізації фінансових ризиків є 

найрадикальнішим. Він полягає в розробці таких заходів внутрішнього 

характеру, які повністю виключають конкретний вид фінансового ризику.  

2. Лімітування концентрації ризику. Механізм лімітування концентрації 

фінансових ризиків використовується за звичай по тим їх видам, які виходять за 

межі допустимого їх рівня, тобто по фінансовим операціям, здійснюваним в 

зоні критичного чи катастрофічного ризику.  

3. Хеджування. Хеджування фінансових ризиків шляхом здійснення 

відповідних операцій з похідними цінними паперами є високоефективним 

механізмом зменшення можливих фінансових втрат при настанні випадку 

ризику, проте воно вимагає певних затрат на виплату комісійної винагороди 

брокерам, премій по опціонам тощо.  

4. Диверсифікація. Механізм диверсифікації використовується перш за 

все для нейтралізації негативних фінансових наслідків несистематичних 

(специфічних) видів ризиків. Він дозволяє мінімізувати в певному ступені і 

окремі види систематичних (специфічних) ризиків – валютного, процентного і 

деяких інших. Принцип дії механізму диверсифікації заснований на розділенні 

ризиків, перешкоджаючи їхній концентрації. 

5. Розподіл ризиків. Механізм цього напряму нейтралізації фінансових 

ризиків базується на власному їх трансферті (передачі) партнерам за окремими 
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фінансовими операціями.  

6. Самострахування. Механізм цього напрямку нейтралізації фінансових 

ризиків базується на резервуванні підприємством частини фінансових ресурсів, 

що дозволяє побороти негативні фінансові наслідки по тим фінансовим 

операціям, за якими ці ризики не пов’язані з діями контрагентів [1]. 

Слід наголосити на тому, що при виборі конкретного методу 

нейтралізації фінансових ризиків необхідно дотримуватися певних принципів: 

- усвідомленість прийняття ризиків; 

- врахування можливості передачі ризиків; 

- врахування стратегії підприємства в процесі управління ризиками; 

- врахування фактора часу при управлінні ризиками; 

- порівняння рівня ризиків з фінансовими можливостями підприємства; 

- порівняння рівня ризиків з рівнем доходності фінансових операцій; 

- незалежність управління окремими ризиками [4]. 

Порівнюючи зазначені вище методи нейтралізації фінансових ризиків на 

підприємстві, необхідно зазначити, що уникнення ризику часто означає просте 

ухилення від заходу, пов’язаного з ризиком, отже і відмову від отримання 

прибутку. Лімітування концентрації ризиків можна використовувати ширше, 

але тільки відносно прийнятних ризиків, які меншою мірою властиві 

підприємствам, що в них домінують критичні ризики. Використання 

«хеджування», задля нейтралізації ризиків, важко реалізується в сучасних 

умовах з причини нерозвиненості ринку похідних фінансових інструментів. 

Диверсифікація, передусім, дозволяє мінімізувати несистематичні ризики. 

Отже, основними способами нейтралізації фінансових ризиків для багатьох 

господарських суб’єктів в Україні є страхування і самострахування. 

Література 

1. Гнип Н.О. Система планування і нейтралізації ризиків в механізмі управління 

фінансовим потенціалом підприємства / Н.О. Гнип // Теорія та практика 

державного управління. – Х.: Вид-во НАДУ «Магістр», 2010. – №1. 

2. Грачов В.І., Коюда Т.П. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси 

України (укр.). – 2002. – № 10. – C.56-61. 

3. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: [навч. посібник для 

вищ. навч. закл.] / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. – К. : 

Алерта, 2009. – 544 с. 

4. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до управління фінансовими ризиками 

підприємства / Ф.О. Журавка, О.С. Журавка // Вісник Української академії 

банківської справи (укр.).- 2006.- № 2.- С.42-47. 

5. Коваль Т.В., Гриньов А.В. Ризики підприємницької діяльності фірми та 

засоби їх зменшення / Т.В. Коваль, А.В. Гриньов // Східноєвропейський 

університет економіки і менеджменту, Україна. – 2010. 

6. Положевець М. Управління ризиками підприємства та шляхи їх нейтралізації 

// Міжнародна інтернет-конференція, – м. Луцьк. 

 



 26 

Вавіліна Світлана 

студентка 4 курсу економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., викл. Ярмош В.В. 

 

ПРОБЛЕМИ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ  

ТА ЇХ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ 

Усі види людської діяльності й усе життя в суспільстві пов’язане з 

ризиком втрати життя, здоров’я і майна, внаслідок зміни ринкової кон’юнктури 

можуть не виправдатися розрахунки прибутку. Причому час і масштаби 

подібних подій заздалегідь не можуть бути оцінені. Вони визначаються 

широким набором випадкових факторів [1]. 

Проблеми сучасного ринку страхування життя в Україні безпосередньо 

пов’язані із загальними проблемами економіки в умовах переходу до ринку. 

Вони значною мірою є результатом глибоких інфляційних процесів, що 

торкнулися всі сфери виробництва товарів і послуг, а також жорсткого 

податкового пресингу, створеного з метою мобілізації коштів для вирішення 

цілого ряду державних завдань, в тому числі і соціальних [4]. 

Висвітленню проблем та перспектив розвитку страховання життя в 

Україні приділяли увагу українські вчені, а саме: Адамович В. В., Васильчишин 

О.С., Єгорова О.С., Осадець С.С., Василенко А., Парнюк В., Гутко Л [1]. 

Метою дослідження є виявлення проблем та перспектив розвитку 

страхування життя в Україні.  

Страхування життя – підгалузь особистого страхування, що включає в 

себе сукупність видів страхування, за умовами яких страховик виплачує 

застрахованій особі або її правонаступника певну грошову суму при дожитті 

застрахованого до певного віку, події чи дати, або в разі його смерті. 

Страхування життя посідає важливе місце серед інших видів 

страхування,що пов’язано саме з його сутністю, адже найважливішим є життя 

людини. Розвиток ринку страхування залежить як від певних чинників, що 

безпосередньо впливають на діяльність страхових компаній та населення, так і 

від загальних темпів і тенденцій становлення ринку страхових послуг 

загалом [2]. 

Страхування життя в Україні знаходиться на дуже низькому рівні, навіть 

порівняно з іншими видами страхування. На жаль, страхування життя на 

національному ринку страхових послуг становить найменшу частку ( 0,5%), 

тоді як у західноєвропейських країнах цей показник досягає 40% . Але основні 

показники діяльності страхових компаній в Україні за останні три роки мають 

позитивну тенденцію: чисті надходження страхових платежів (премій, внесків) 

по страхуванню життя збільшилися у 2012 році на 40%, а у 2013 – на 74%, що 

становило 783406,8 тис. грн.; рівень чистих страхових виплат у 2012 році зріс 

на 65%, а у 2013 – на 48% [5]. 

Негативним залишається той факт, що питома вага чистих премій по 

страхуванню життя до загальних валових премій по ринку залишається на 

досить низькому рівні, близько 5%, у той час коли на інші види страхування 
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припадає 95% чистих премій. Рівень страхових виплат становить лише 3%.  

Основною причиною стримування розвитку страхування життя є саме 

недовіра населення до страхових компаній. 

Проблеми сучасного ринку страхування життя в Україні безпосередньо 

пов’язані із загальними проблемами економіки в умовах переходу до ринку. 

Вони значною мірою є результатом глибоких інфляційних процесів, що 

торкнулися всі сфери виробництва товарів і послуг, а також жорсткого 

податкового пресингу, створеного з метою мобілізації коштів для вирішення 

цілого ряду державних завдань, в тому числі і соціальних [1].  

Не цілком продумана податкова політика значною мірою стала причиною 

появи національних видів короткострокового, так званого поворотного, 

страхування життя. Ці види широко застосовувалися на російському 

страховому ринку не менше двох років. Проте їх проведення, у свою чергу, 

призвело до появи тих податків, які гальмують сьогодні і будуть стримувати 

завтра розвитку класичних видів страхування життя [5]. 

Цілком очевидно, що для розвитку довгострокового страхування, життя, 

як і будь-якого виду страхування необхідна наявність наступних моментів. По-

перше, у суб’єкта ринку повинна виникнути потреба в певній страховому 

захисті і економічний інтерес задовольнити цю потребу через інститут 

страхування. По-друге, необхідно, щоб на ринку функціонували страховики, 

здатні запропонувати страховий продукт, що відповідає інтересам 

страхувальників. По-третє, необхідно наявність страхового та податкового 

законодавства, що забезпечує прийнятні умови для організації відповідної 

страхового захисту. І, нарешті, по-четверте, успішному розвитку 

довгострокового страхування життя за інших рівних умов сприяє продумана 

державна політика щодо встановлення порядку розміщення та використання 

тимчасово вільних коштів страховика (страхових резервів) [3, 4]. 
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УПРАВЛІННЯ ДЕПОЗИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ 

Сьогоднішні позиції української банківської практики проведення 

депозитних операцій досить слабкі, тож вони потребують багатьох змін, 

пов’язаних з надмірною централізацією управління процесами формування і 

використання позикового фонду. 

Специфіка діяльності комерційного банку полягає в тому, що переважна 

частина його ресурсів формується за рахунок позичкових коштів. При цьому 

важливу роль у структурі залучених коштів банківської установи відіграють 

депозити. 

Значні розробки у вивченні депозитів у складі ресурсної бази сучасних 

банківських інститутів здійснили Г. Айленбергер, Р. Еллер, П. Роуз, 

проаналізувавши проблеми формування депозитних вкладів у структурі 

ресурсної бази комерційного банку з двох позицій: управління банківським 

капіталом та управління зобов’язаннями банку. Проблемам формування 

ефективної депозитної політики комерційних банків присвячені дослідження 

вітчизняних економістів, зокрема Д. Завадської, В. Кириленко, О. Дмітрієвої, Д. 

Олійника та ін.  

Метою статті є дослідження процесу управління формуванням та 

реалізацією депозитної політики банку. 

Варто зазначити, що єдиної депозитної політики для всіх банків нема. 

Кожен банк визначає свою власну депозитну політику з огляду на економічну, 

політичну, соціальну ситуацію в регіоні своєї діяльності. Якщо банк не має 

депозитної політики, або здійснює депозитну політику невисокої якості, або не 

зміг довести її основні положення до відома конкретних виконавців, ставлячи 

тим самим під сумнів можливість її реалізації, то сукупний ризик його 

діяльності значно підвищується [1]. 

Із урахуванням специфіки депозитної політики, основною метою її 

здійснення є залучення якнайбільшого обсягу депозитних ресурсів за 

найнижчою ціною. Досягнення цієї мети фактично сприятиме створенню 

необхідних передумов і для досягнення основної мети діяльності будь-якого 

банку − одержання максимального прибутку. Таким чином, депозитна політика 

банку є складовою частиною банківської стратегії, яку реалізують через 

механізм фінансового менеджменту банку [4]. 

Депозитну політику комерційного банку слід розглядати як стратегію і 

тактику щодо залучення коштів вкладників та інших кредиторів і визначення 

найефективніших їх комбінацій [2]. Тому оптимізація депозитної політики 

банку – складне багатофакторне завдання, основою вирішення якого має бути 

врахування інтересів економіки країни в цілому, комерційного банку як 

суб’єкта економіки, клієнта й персоналу банку зокрема. Тому правильно 

обрана, оптимальна та економічно обумовлена депозитна політика може стати 

суттєвою конкурентною перевагою для комерційного банку. 
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Виділяють загальні критерії оптимальності депозитної політики, а саме 

[5]: зв’язок депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для 

підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості; диверсифікація 

ресурсів банку з метою мінімізації ризику; сегментування депозитного 

портфеля (за клієнтами, послугами, ринками); диференційований підхід до 

різних груп клієнтів; конкурентоспроможність банківських депозитних 

продуктів. 

Невід’ємною складовою процесу управління формуванням та реалізацією 

депозитної політики є аналіз, що становить сукупність підходів, прийомів та 

методів визначення поточних і минулих результатів для оцінки ефективності 

депозитної політики банку. 

Напрями аналізу депозитної політики [5]: аналіз депозитного ринку; 

виявлення цільових ринків для мінімізації депозитного ризику; оцінка 

конкурентоспроможності депозитної політики; аналіз витрат у процесі 

залучення коштів; виявлення шляхів оптимізації депозитного і кредитного 

портфеля; аналіз взаємозв’язку депозитних, кредитних та інших операцій банку 

для підтримки його стабільності, надійності та фінансової стійкості; 

сегментування депозитного портфеля за клієнтами, продуктами і ризиками; 

аналіз врахування концепції життєвого циклу в процесі формування структури 

вкладів за депозитним портфелем у цілому. 

Слід враховувати, що ефективність депозитної політики неможливо 

визначити абсолютно точно. Відносність (умовність) показників ефективності 

депозитної політики є наслідком: використання банком усіх грошових коштів, 

що перебувають на кореспондентському рахунку; застосування поряд із 

залученими та позиченими коштами власних коштів; наявності кредиторської 

заборгованості та інших пасивів. Окрім того, ускладнюють визначення 

ефективності депозитної політики такі особливості активних операцій, як їх 

короткотерміновість і маневреність, у зв’язку з чим у ті або інші періоди може 

виникнути додаткова потреба в значних кредитних ресурсах [3]. 

Жорстка боротьба банків за кожного клієнта змушує банк звертатися до 

детального аналізу депозитної політики, який пропонуємо здійснювати за 

напрямами: потреби клієнта, депозитні політики конкурентів, окремий 

депозитний продукт, взаємини банку з клієнтами та імідж. Дослідження 

кожного блоку потребує використання відповідного маркетингового 

інструменту. У процесі аналізу потреб клієнта застосовують комплексне 

поєднання SWOT-аналізу та геп-аналізу, що дає змогу виявляти сильні й слабкі 

сторони депозитної політики банку, аналізувати наявні розриви між потребами 

клієнтів та можливостями банку, розробляти заходи щодо усунення визначених 

проблемних зон. 

При аналізі досвіду конкурентів рекомендовано застосовувати інструмент 

бенчмаркінгу. метою якого є виявлення ефективніших депозитних політик 

банків-конкурентів та використання їхнього кращого досвіду в процесі 

розроблення та реалізації власної депозитної стратегії [6]. 

Для підвищення ефективності депозитних послуг потрібно застосовувати 

не тільки цінові методи, а й методи оптимізації процедур депозитного 
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обслуговування клієнтів з точки зору забезпечення клієнта необхідною 

інформацією або послугою. Основною проблемою у сфері залучення депозитів 

нині є порівняно низький ступінь довіри до банків з боку потенційних 

вкладників і низька фінансова грамотність населення. Для вирішення цього 

питання необхідним є формування розвиненої системи інформування 

суспільства про фінансову діяльність банків, що дозволить споживачам 

банківських послуг приймати раціональні рішення щодо інвестування коштів, а 

також стимулювало б банки ефективніше працювати. Тому пропонуємо внести 

зміни до структури розкриття фінансової звітності, яка публікується в 

офіційних виданнях НБУ.  

Отже, що успішний розвиток та ефективне функціонування комерційного 

банку неможливе без детально продуманої й економічно обґрунтованої 

депозитної політики. В умовах сьогодення більшість банків концентрують свою 

увагу на вдосконаленні існуючих операційних процесів.  
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ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ 

Однією з гострих і найбільш значущих проблем для сталого соціально-

економічного розвитку України є проблема збереження й зміцнення трудового 

потенціалу. За сучасних умов у зв’язку з негативною демографічною 

структурою зайнятості, яка характеризується зростанням частки працівників 

старшого віку, зростає необхідність активного залучення до трудового процесу 

молоді та забезпечення їх працевлаштування. 

Питанням безробіття серед молоді присвячені роботи відомих 
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вітчизняних вчених О. Амоші, Н. Борецької, Л. Лісогор, В. Васильченка, М. 

Долішнього, С. Злупка, В. Онищенка, Л. Шевченко, Д. Богині, А. Колота, І. 

Гнибіденко, М. Перепелиці та інших. Однак, не зважаючи на вагомий внесок 

перелічених науковців, деякі питання, зокрема вивчення особливостей 

зайнятості молоді на вітчизняному ринку праці, потребують більш детального 

вивчення. 

Метою статті є аналіз сучасного стану та причин зростання безробіття 

серед молоді в Україні, визначення основних заходів щодо їх подолання. 

Одним із видів ресурсів, необхідних для функціонування будь-якого 

підприємства є люди – трудові ресурси. При цьому Україна має досить значний 

трудоресурсний потенціал – сьогодні до трудових ресурсів належить 50,1% 

всього населення, з них 95% складає працездатне населення. У Законі України 

«Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні» до 

трудового потенціалу відноситься і молодь – громадяни віком від 14 до 35 років 

[3]. 

Згідно з Трудовим кодексом України найманий працівник має право на 

рівні можливості та рівне ставлення до нього при вирішенні питання щодо 

працевлаштування [6]. Натомість сьогодні маємо пріоритет на 

працевлаштування людей з досвідом роботи, аніж «новачка з дипломом».  

Також згідно з Трудовим кодексом України найманий працівник має 

право на захист від безробіття. При цьому в Україні, стверджує Держстат, на 1 

вересня 2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 435,4 тис 

осіб, з них молоді – 183,3 тис. грн. [5]. Відповідно до аналізу показників 

безробіття, найвищий рівень безробіття (за методологією МОП) спостерігається 

саме серед молоді віком 15 – 24 років (17%), найнижчий – серед осіб віком 50 – 

59 років (5,1%).  

Як показує практика, більшість випускників знаходять роботу за 

допомогою знайомих, в інтернеті або газетах. Близько 10% звертаються у 

Державну службу зайнятості або в університетські центри зайнятості. Так, 

щороку в Державну службу зайнятості звертаються приблизно 5–7% (92 тис.) 

випускників навчальних закладів [4]. 

Таким чином, сьогодні в Україні рівень безробіття серед молоді, за 

офіційними даними, перевищує 17%. Однак, враховуючи наявність гострої 

політичної кризи, експерти прогнозують можливість зростання цього рівня до 

20%. При цьому слід підкреслити, що молодіжне безробіття характерне не 

лише для України. Так, рівень безробіття серед молоді до 25 років у Євросоюзі 

сягнув у 2013 році 23,5%.  

Як наголошується у доповіді Міжнародної організації праці (МОП) 

«Глобальні тенденції зайнятості серед молоді – 2013», до довгострокових 

наслідків високого і стійкого молодіжного безробіття належать відсутність 

корисного досвіду роботи і втрата професійних навичок. Крім того, безробіття, 

з яким молоді люди стикаються на самому початку своєї кар’єри, швидше за 

все несприятливо відіб’ється на їхній здатності заробляти, внаслідок чого вони 

будуть як і раніше позбавлені хороших перспектив зайнятості й заробітків 

навіть десятиліття потому [1]. 
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Відзначимо, що сьогодні у державі було запроваджено нову політику у 

сфері зайнятості, з 1 січня 2013 року на повну запрацював новий Закон «Про 

зайнятість населення» [2]. На думку міжнародних експертів, даний закон – одне 

з найсучасніших рішень в Європі. Так, новоприйнятий Закон передбачає 

запровадження ряду заходів, що сприяють працевлаштуванню населення і 

повинен сприяти вирішенню трьох основних проблем: по-перше, впровадити 

стимули для роботодавців, щоб їм було вигідно створювати робочі місця; по-

друге, вирішити проблему працевлаштування молоді; по-третє, підтримати 

людей зрілого віку, яким складно конкурувати на ринку праці.  

Також у «новоспеченому» законі зазначено, що студентам, які здобули 

професії «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», 

«спеціаліст» і продовжують навчатися на наступному кваліфікаційному рівні, 

надано право проходити стажування за спеціальністю. 

Найбільшим плюсом для нас, молоді, є запис про проходження 

стажування до трудової книжки. Втім, стажування може бути безоплатним. 

Підкреслимо, що сьогодні в особливій пошані молоді фахівці з 

інформаційних технологій та інженерно-технічних спеціальностей. Через 

стрибок виробництва в агросекторі (підвищення врожаїв) в 2014 році будуть 

максимально затребувані фахівці в цій області, починаючи від трактористів і 

закінчуючи агрономами. Також виріс попит на менеджерів з продажу, оскільки 

багато компаній сьогодні починають йти шляхом стратегічного розвитку. 

Несподівано популярною стає професія консультанта, що теж пов’язано з 

новими стратегіями компаній. Тож очевидно, що з’являється тенденція до 

збільшення попиту на молодих фахівців в Україні. При цьому у «чорному 

списку» опинилися економісти, архітектори, юристи та топ-менеджери. 

Конкуренція серед представників цих професій продовжує стабільно зростати 

протягом останніх 10 років. 

Висновки. Виходячи з досліджень, проведених стосовно аналізу 

проблеми безробіття серед молоді в Україні, слід запропонувати наступні 

заходи щодо їх вирішення: 

1. З метою формування у молоді грамотних підходів до вибору професії, 

побудови професійної кар’єри та пропаганди актуальних на ринку праці 

професій службі зайнятості України слід проводити інформаційно-

роз’яснювальні заходи та профорієнтаційні роботи серед учнів випускних 

класів та їх батьків, бо саме під впливом останніх у більшості випадків молодь 

вибирає майбутню професію. 

2. Удосконалити механізм формування держзамовлення шляхом його 

орієнтації на найважливіші напрями сучасного ринку праці та його 

перспективні потреби, що буде сприяти створенню умов для підготовки 

кваліфікованих фахівців і робітників відповідно до умов сучасного 

виробництва ще в навчальних закладах. 

3. Державі слід створити більш привабливі економічні умови, які б 

заохочували роботодавців брати на роботу молодих і недосвідчених людей. 

Наприклад, підприємствам, які надають «перше робоче місто», передбачити 

податкові пільги з боку держави. Або майстрам на заводах доплачувати за 
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підготовку собі зміни, як це практикується у Нідерландах. 

Зрозуміло, що система заходів щодо зниження рівня безробіття серед 

молоді в Україні не обмежується наведеним, адже існує багато можливостей 

для творчого пошуку шляхів виходу зі складної ситуації, що склалася зараз на 

ринку праці. Але, у будь-якому разі, тільки комплексний підхід до розв’язання 

проблеми дозволить досягти певних позитивних зрушень у сфері 

працевлаштування молоді в Україні. 
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ МЕТОДІВ  

І ВАЖЕЛІВ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Фінансова безпека банку є важливою складовою фінансової і 

національної безпеки, це такий стан банківської системи, що характеризується 

збалансованістю і стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, її 

здатністю досягати поставлених цілей і генерувати достатній обсяг фінансових 

ресурсів для забезпечення стійкого розвитку. Але сьогодні банківська 

діяльність все частіше стикається з низьким рівнем фінансової безпеки через 

низку певних важелів та чинників. 

Поняття «управління фінансовою безпекою банку» – відносно нове, а 

формування теоретико-методологічного апарату його забезпечення знаходиться в 

стадії становлення. Проблеми забезпечення фінансової безпеки на рівні держави, 

підприємств і банків досліджували в своїх працях такі вчені: С.І. Адаменко, І.А. 

Бланк, О.Д. Василик, К.С. Горячева, А.О. Епіфанов, С.М. Ілляшенко, О.А. 

Криклій, Л.О. Лігоненко, О.О. Терещенко, І.В. Сало, Е.А. Уткін, О.Й. Шевцова 

та багато інших.  
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Що стосується управління фінансовою безпекою банку, то серед праць, 

присвячених даному аспекту, слід виділити дослідження таких вчених, як 

Зубок М. І. [1], Герасимович А.М. [2], Барановський О. I. [3] та ін.  

Метою статті є дослідити основи використання фінансових методів і 

важелів у системі фінансової безпеки банків, визначити проблеми фінансової 

безпеки та запропонувати шляхи вирішення виявлених проблем.  

Слід зазначити, що управління фінансами банку, як система економічного 

управління, містить: 

- керовану систему (об’єкт управління: капітал, позикові і залучені 
кошти, активи, фінансовий інструментарій, ліквідність, банківські операції, 

фінансові результати); 

- управляючу систему (суб’єкт управління: керівництво банку); 
- функціональну підсистему (інструменти управління: планування, 

регулювання, аналіз, контроль); 

- підсистему забезпечення (блок забезпечення процесу управління 

фінансами: нормативне, інформаційне, технологічне і кадрове забезпечення) 

[1]. 

Враховуючи це, як фінансові методи пропонується розглядати 

інструменти фінансового менеджменту банку (планування, регулювання, 

аналіз, контроль), які впливають на господарський процес за допомогою певних 

важелів. 

До основних важелів, за допомогою яких банк може здійснювати 

управління фінансовою безпекою, можна віднести: капітал, залучені і позикові 

ресурси, валютну позицію, активи, ліквідність і платоспроможність, банківські 

продукти і операції, фінансові результати (прибуток, доходи), заробітну плату, 

податки та ін. 

Оскільки банківська система України володіє цілим рядом особливостей, 

які мають бути враховані в процесі управління фінансовою безпекою, 

необхідно сформувати перелік тих фінансових важелів і методів, використання 

яких є найбільш доцільним для вітчизняних банків. Даний перелік має 

базуватись на аналізі сучасного стану банківської системи України в контексті 

її безпеки, а також на дослідженнях вітчизняних і зарубіжних дослідників у 

сфері фінансового менеджменту і фінансової безпеки. 

У частині управління кредитним портфелем можна виділити три основні 

рекомендації для вітчизняних банків[2]: 1) Застосування політики обмеженого 

зростання. 2) Участь у роботі кредитних бюро. Банки все частіше стикаються з 

тим, що позичальники вводять їх в оману, надаючи недостовірну інформацію 

(зокрема про наявність або відсутність кредитів в інших банках). Кредитні 

бюро, у свою чергу, дозволяють ефективно виявляти неблагонадійних 

позичальників. 3) Постійне вдосконалення кредитних методик. Необхідно 

відстежувати проблемні кредити та виявляти загальні причини їх виникнення. 

У разі виявлення таких необхідно модифікувати використовувані методики 

кредитування. 

Ще однією загрозою для фінансової безпеки банків є падіння ринкових 

курсів цінних паперів, що знаходяться в портфелі банку. До основних способів 
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боротьби з даним видом ризиків можна віднести такі: 

1. Лімітація обсягів операцій з цінними паперами (абсолютна сума або 

відсоток від активів). Визначаючи даний ліміт, банк обмежує свої можливі 

втрати. 

2. Диверсифікація вкладень у цінні папери. Не можна допускати 

концентрації в торговому і інвестиційному портфелях банку цінних паперів, 

випущених одним суб’єктом підприємницької діяльності, або паперів, 

емітованих підприємствами однієї галузі. 

3. Зважена політика проведення торгових операцій. Банки, що проводять 

агресивну кредитну і торгову політику, мають нижчий рівень фінансової 

безпеки. 

4. Створення резервів під торгові операції, що проводяться. Резерви 

дозволяють банку покривати можливі втрати від непередбачених курсових змін 

ринкової вартості цінних паперів [3, с.16]. 

Як показує досвід загрозу протиправних дій з боку службовців банків 

можна оцінити як достатньо високу і здатну призвести до серйозного 

погіршення рівня фінансової безпеки. Для профілактики та мінімізації даної 

внутрішньої загрози слід використовувати: 

1. Фінансовий контроль. Особливий наголос має бути зроблений на 

використанні основного методу фінансового контролю – ревізії, а також 

побудові ефективної системи внутрішнього аудиту. 

2. Заробітну плату. Працівники йдуть на злочини в двох випадках.  

По-перше, коли вони відчувають безкарність своїх дій.  

По-друге, коли не бачать адекватної винагороди за свої зусилля. Тому 

банку слід керуватись принципами справедливої оплати в процесі визначення 

заробітної плати своїм працівникам. 

Висновки. Отже виходячи в вищезазначеного слід зробити висновок, що 

побудова ефективно діючої системи фінансової безпеки банків є необхідною 

умовою як стабільності окремо взятого банку, так і банківської системи в 

цілому. А з урахуванням ключової ролі безпеки банківської системи в 

комплексі безпеки країни забезпечення фінансової безпеки є вкрай важливим і 

потребує детального вивчення та підвищення. 
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НЕДЕРЖАВНІ ФОРМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДИН ІЗ 

ШЛЯХІВ ПЕРЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 В УКРАЇНІ 

Система недержавного пенсійного забезпечення виконує функцію 

трансформації коштів населення в довгострокові інвестиційні ресурси. На 

сьогоднішній день в Україні недержавні пенсійні фонди дуже малу роль 

відіграють в сфері залучення цих ресурсів до економіки. Жодна солідарна 

пенсійна система, як показує світовий досвід не може забезпечити високий 

рівень пенсій, коли в Україні низькі обов’язкові пенсійні відрахування та майже 

несприятливі демографічні умови. Для реформування пенсійного забезпечення 

в Україні треба запровадити недержавне пенсійне забезпечення.  

9 липня 2003 року в Україні прийнятий Закон «Про недержавне пенсійне 

забезпечення». Цей закон дає можливості зберігати та примножувати кошти 

вкладників з метою отримання доходу, після того, як наступає пенсійний вік у 

людини. Здійснюють пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду, 

функціонують та проводять діяльність з метою накопичення пенсійних внесків, 

управляють пенсійними активами недержавні пенсійні фонди, які створені 

відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і є 

юридичними особами, які мають статус неприбуткових організацій. Згідно 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійні кошти 

інвестуються тільки в активи на засадах прибутковості та безпечності в 

порядку, передбаченому законодавством, що забезпечує мінімальний ризик та 

належну ліквідність інвестора.  

Недержавні пенсійні фонди мають власне найменування, яке після 

реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України, змінювати забороняється. Фонди можуть зливатися, але при 

найменуванні фонд обов’язково повинен вказувати, що він є «недержавним 

пенсійним фондом». Єдиним органом управління фонду є пенсійна рада. 

Створення та ліквідація фонду відбувається за Законом України «Про 

недержавне пенсійне страхування». Держава не несе відповідальності за 

зобов’язаннями пенсійного фонду. Від імені пенсійного фонду в інтересах всіх 

учасників діє адміністратор, він надає послуги на основі договору пр 

адміністрування пенсійного фонду. Управління активами недержавного 

пенсійного фонду здійснюється компанією з управління активами, яка діє 

відповідно до норм законодавства з урахуванням вимог, передбачених Законом 

«Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Зберігачем недержавного пенсійного фонду може бути банк, який має 

ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних паперів. Недержавний пенсійний фонд 

маже обслуговуватися тільки в одного зберігача.  

Пенсійні активи формуються лише за рахунок коштів отриманих згідно 

законодавству, не можуть бути предметом застави, використовують тільки на 
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цілі, передбачені Законом. Пенсійні активи використовуються тільки для цілей 

інвестиційної діяльності фонду. 

При досягненні пенсійного віку учасники пенсійного фонду отримують 

пенсії, передбачені Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 

з пенсійного фонду, або від страхової компанії, чи з пенсійного депозиту банку. 

Для отримання пенсії адміністратору подається заява. Договір про виплату 

пенсії укладається в письмовій формі. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

Українська легка промисловість радянського зразку займала провідне 

місце у виробництві промислових товарів народного господарства. Україна 

була лідером з виготовлення верхнього одягу. Однак з набуттям незалежності 

виробництво швейних виробів зменшилось у декілька разів, що було зумовлено 

низкою причин, а саме: різким зниженням купівельної спроможності 

населення; неможливістю проведення ефективної реструктуризації підприємств 

та їх пристосування до діяльності у ринковому середовищі; негнучкістю 

великих швейних підприємств, що стримувало інновації виробництва; 

проблемою застарілого обладнання та технологій; неможливістю міжгалузевих 

зв’язків та втратою сировинної бази. 

Протягом 2000 – 2004 рр. у діяльності підприємств швейної 

промисловості спостерігалися позитивні тенденції; у 2005 – 2009 рр. обсяги 

виробництва швейної продукції знижувалися. Найнижчого значення індекс 

обсягів швейного виробництва досяг у 2009 році. Поступове збільшення обсягів 

виробництва продукції швейної промисловості відбувалося у 2010 р., приріст 

швейного виробництва за цей рік становить 4,3%. При цьому скоротилися 

обсяги виробництва суконь, костюмів чоловічих, пальт, напівпальт, шуб з 

натурального хутра, що пов’язано із насиченням цього сегмента ринку 

імпортною продукцією. Водночас збільшувалося виробництво пальт, плащів, 

курток чоловічих та решти груп товарів [1]. Впродовж 2010 р. у порівнянні з 

попередніми роками відбувається стабілізація роботи швейних підприємств, 

поступове надолуження спаду, зумовленого кризовими явищами в економіці та 

поглибленням системних проблем галузі. Більшість швейних підприємств 

працюють збитково, решта – низькорентабельні підприємства. Крім того, 

порівняно з іншими країнами Центральної і Східної Європи, Україна має 

найнижчий рівень прямих іноземних інвестицій у галузь виробництва одягу на 

душу населення.  

Для розв`язання цих проблем насамперед потрібна державна підтримка. 

Концепцією Загальнодержавної цільової програми розвитку промисловості 
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України на період до 2017 р. вирішальним чинником розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності промислових підприємств визначено структурно-

інноваційне вдосконалення виробництва та реалізацію енергозбережної моделі 

розвитку [2]. Основними перспективними напрямами розвитку підприємств 

швейної промисловості України є ефективне управління витратами та зниження 

собівартості продукції, застосування міжнародної сертифікації продукції та 

стандартизації процесів виробництва як складових управління якістю, 

удосконалення рівня організації виробництва з використанням модернізованого 

устаткування та новітнього програмного забезпечення; впровадження сучасних 

технологій виробництва та зменшення тривалості виробничого процесу, 

налагодження тісних зв’язків з бізнес-партнерами. 

Здійснення зазначених стратегічно важливих завдань дасть можливість 

вітчизняним швейним підприємствам успішніше діяти за умов жорсткої 

конкуренції. Такі результати є можливим за рахунок модернізації на макро- і 

макрорівні, що передбачає низку заходів. забезпечення стабільності 

господарського, податкового та митного законодавства, що сприятиме 

залученню інвестицій, здійснення жорсткішого контролю під час ввезення 

швейних виробів для запобігання контрабанді; впровадження технічних 

бар’єрів на шляху ввезення «секонд-хенду», спрямування діяльності 

підприємств на підвищення якості продукції та розширення асортименту 

відповідно до вимог ринку та інші. 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

За останнє десятиліття стабільний розвиток підприємств став для 

суспільства стратегічною метою. Розвиток стає нестабільним тоді, коли 

загострюються протиріччя між внутрішніми факторами й навколишнім 

середовищем і виникає такий стан у системі, що супроводжується руйнуванням 

існуючого та переходом в більш якісний. Тому завданням стійкого 

економічного розвитку є оцінка стану життєздатності системи та його 

підтримка. 

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів формування ефективної 

стратегії розвитку підприємства приділяється значна увага як зарубіжних, так і 

українських вчених, про що свідчать роботи І. Ансоффа, А. Томпсона, А.Е. 
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Воронкової, В.Г. Герасимчука, А.П. Гречан, І.А. Ігнатьєвої, Є.В. Ленського, О.І. 

Пушкаря, О.М. Тридіда, О.М. Ястремської, Р. Фатхутдинова та інших. 

Результати досліджень з розробки стратегії та стратегічного управління 

підприємством в цілому визначили цілісну систему основних знань про 

стратегічний менеджмент. В той же час різноманіття підходів в науковій 

літературі спричинює відсутність єдності щодо визначення інформаційного 

забезпечення розробки стратегії підприємства та основних критеріїв 

ефективності її впровадження. Відповідно актуальними залишаються 

дослідження, пов’язані із забезпеченням економічного розвитку підприємства 

на основі формування відповідної стратегії управління. 

Метою статті є дослідження сутності та основних ознак економічного 

зростання підприємства та визначення  

Розвиток – є важливою передумовою ефективності функціонування 

вітчизняних підприємств, суттєвою перевагою у конкурентній боротьбі і 

запорукою успіху, а ринкове середовище його функціонування є 

відображенням стану та динаміки економічних та соціальних процесів [1]. 

У сучасному ринковому середовищі ефективність діяльності 

підприємства та його розвиток визначаються здатністю відповідати зростаючим 

вимогам суспільства, забезпечення чого здійснюється в межах реалізації 

відповідної стратегії. При цьому враховуються характеристики підприємства як 

системи, що впливають на можливості до розвитку. Аналіз літературних 

джерел дозволив виділити наступні основні характеристики: 

- адаптація, під якою розуміємо здатність системи відповідати вимогам 

зовнішнього середовища на визначений момент часу; 

- гнучкість, під якою маємо на увазі здатність реагувати на зміни з 

мінімальними витратами; 

- стійкість, яку визначено як здатність протистояння руйнуючим впливам 

зовнішнього та внутрішнього середовищ, що характеризує можливості 

збереження основних відмінно-унікальних характеристик системи, її цілісності. 

Сучасна точка зору світової спільноти на проблему зростання виразилась 

появою такої категорії як «стале економічне зростання». Під ним розуміється 

збільшення обсягів виробництва суспільного продукту на основі розширеного 

відтворення та якісного удосконалення факторів виробництва при ефективному 

використанні ресурсів та збереженні природного середовища з метою найбільш 

повного задоволення економічних і соціальних потреб нинішнього та 

прийдешнього поколінь з урахуванням прогресивних стандартів життя людей 

[4]. 

Висока якість зростання може бути досягнута тільки за умови 

домінування науково-технічного прогресу, інвестицій та людського капіталу. 

Проблема вибору методів оцінки економічного зростання залишається 

важливим питанням світової економічної науки. Ключову роль у формуванні 

теорії економічного зростання відіграли праці С.С. Кузнеця [5]. Він 

переконував, що джерелом сучасного економічного зростання є науково-

технічний прогрес. 

Ознаками економічного зростання підприємства на нашу думку слід 
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вважати [3]: 

– економічний ріст – кількісний бік розвитку економічної системи. Що 

характеризується розширенням її масштабів (нарощення обсягів виробництва 

та реалізації продукції, розширення частки ринку, підвищення рівня доходів 

підприємства, тощо); 

– структурні зрушення – це зміни пов’язані з переходом до новітніх 

прогресивних технологій використанням ресурсів, що сприяє покращенню 

кінцевих результатів діяльності підприємства; 

– оновлення асортименту продукції і послуг; 

– впровадження інноваційних технологій в управлінні; 

– нарощення фізичного обсягу капіталу підприємства; 

– задоволення потреб споживачів; 

– тощо. 

Економічний розвиток підприємства є незворотнім процесом, який 

забезпечує спонтанні чи керовані переходи від одного неповторного стану, що 

забезпечується неможливістю повного відтворення різноманітності, якості, 

кількості та сили впливу факторів, які його визначили, до іншого через процеси 

змін [2].  

Першоосновою і джерелом розвитку підприємства слід вважати 

різноманітні зміни внутрішньо системного характеру, та зміни, що виступають 

результатом взаємодії економічної системи з факторами оточуючого 

середовища. Ключовим моментом в даному процесі слід вважати протиріччя 

між обмеженими економічними ресурсами та необмеженістю економічних 

потреб людини.  

Підсумовуючи все вищесказане підкреслимо, що економічний розвиток 

підприємства − незворотні, керовані, вимірювальні, цілеспрямовані, 

закономірні кількісно-якісні та сутнісні зміни економічної системи в 

довгостроковому періоді, що відбувається під впливом економічних 

суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується дією 

основних законів діалектики, що не виходять за межі глибинної внутрішньої 

сутності такої системи, для забезпечення його найбільш оптимального та 

ефективного функціонування підприємства в середовищі, в якому воно діє.  

Вчені всього світу працюють над створенням економічної моделі 

підприємства, у якій визначальними характеристиками були б сталий 

економічний розвиток та швидке пристосування до змін середовища 

функціонування. Світова фінансова криза показала, що старі економічні закони 

не діють з тією ефективністю, з якою їх розробляли. Вони втратили свою 

актуальність у зв’язку зі зміною економічних систем та економічних відносин 

між ними. Завданням учених сьогодення є розробка таких моделей, методик і 

форм розвитку, які найповніше б відповідали вимогам сучасності.  

Подальші дослідження доцільно здійснювати у напрямку оптимізації 

показників економічного розвитку підприємств; розроблення рекомендацій 

щодо удосконалення оцінювання та регулювання економічного розвитку; 

системи формування дієвої моделі мотивування керівників підприємств у 

дотриманні принципів, які сприяють підвищенню рівня економічного розвитку. 
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ПОТЕНЦІАЛ АР КРИМ ЯК МІЖНАРОДНОГО КУРОРТУ 

 Крим є унікальним куточком України, що приваблює своїми 

мальовничими ландшафтами та природою. Кримська земля представляє 

нескінченну кількість нових можливостей та нових маршрутів людям, зайнятим 

у сфері туризму та рекреації. Немає сумнівів, що розвиток туризму – це 

майбутнє півострову та можливість увійти в рейтинги найпрестижніших 

курортів світу.  

Другий рік поспіль Крим б’є рекорди за кількістю туристів. Однак, щоб 

увійти до числа найвідоміших і найпривабливіших курортів в Європі, 

арифметичного зростання туристичних потоків недостатньо. 

Крим має потужний конкурентний потенціал, наявні ресурси дають змогу 

розглядати його як туристичну дестинацію Європи та всього світу. На жаль, 

розуміння важливості розвитку не підтримується конкретними заходами. Не 

дивлячись на те, що туристична галузь набуває дедалі більшого значення для 

розвитку економіки та соціальної сфери, близько 70% матеріально-технічного 

комплексу є застарілим і потребує негайного оновлення та реконструкції [1, 

с. 45].  

Актуальною проблемою можна вважати те, що український сервіс не 

відповідає міжнародним стандартам, індустрія розваг представлена хаотичними 

та неорганізованими осередками. Відсутній контроль за станом пам’яток 

культури та історії, парками, заповідними зонами, тому в Криму присутній ряд 

проблем екологічного, економічного та соціального характеру. Необхідно 

вирішувати поставлені задачі, керуючись цілісною стратегією. 

 Дослідженнями з питання рекреації і туризму займались такі вчені, як 

Любіцева О. О., Панкова Є. В.,Стафійчук В. І, Мальська М. П., Антонюк Н. В., 

Ганич Н. М. 

Метою статті є дослідження сучасного стану розвитку міжнародного 

туризму в Криму, виявлення актуальних проблем туристичної галузі та пошуки 
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шляхів їх вирішення.  

 Серед усіх туристичних центрів України Кримський півострів є найбільш 

привабливим. Це підтверджують дані в’їзного туристичного потоку в країну, 

частка Криму в якому складає 58,2%. Після України найбільший потік туристів 

у цю дестинацію забезпечує Росія 1,5 млн. осіб і Білорусь – 350 тис. осіб. 

Зросла кількість туристів з країн ЄС – Німеччини, Великобританії, Польщі, 

Балтії – на 10%, Туреччини – на 37% та Азербайджану – на 37% (рис. 1) [2].  

Незважаючи на збільшення потоків іноземних туристів в Україну, 

необхідно піклуватись про те, щоб іноземні та вітчизняні туристи зробили АР 

Крим своїм улюбленим та постійним місцем відпочинку. Тобто, стан 

туристичної та суміжних інфраструктур України потребує перегляду та 

адаптації до потреб туристичної пропозиції [3, с. 228]. 

Рис. 1  Обсяг туристів в АР Крим за 2013 рік 

 

Пострадянська модель організації відпочинку в Україні, орієнтована на 

пляжний відпочинок в літні місяці року, вичерпала себе. Головною 

пропозицією щодо її реформування є врахування позитивного досвіду надання 

туристичних послуг відомих курортів розвинених країн Європи (Портофіно, 

Сан-Ремо, Канни, Ніцца). У Ніцці та Каннах відбуваються світові події 

культури, а саме Канський кінофестиваль та фестивалі короткометражних 

фільмів у Ніцці.  

На думку експертів, туризм є однією з точок зростання української 

економіки. Відомо, що стратегію подальших дій Уряду в сфері туризму 

закладено в концепції Державної цільової програми розвитку туризму і 

курортів до 2022 року, яку розпорядженням № 638- р від 1 серпня 2013 прийняв 

Кабінет Міністрів [4]. Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

збільшення кількості туристів, які здійснюють подорожі в межах України, 

зокрема іноземців; створення нових робочих місць; збільшення обсягу наданих 

туристичних послуг; підвищення рівня валового внутрішнього продукту; 

Збільшення обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження 

туристичної діяльності; Окрім пляжного відпочинку в Криму доцільно 
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розвивати такі види, як оздоровчий та лікувальний туризм. У тому числі – 

розширювати терміни сезону, включаючи квітень-червень і вересень-листопад. 

Слід також популяризувати подійний туризм: Новий рік і 8 березня, фестивалі 

та виставки, конференції та змагання, турніри та історичні реконструкції тощо. 

Необхідно приваблювати туристів з далекого зарубіжжя новими маршрутами, 

якісним сервісом і унікальними розвагами, наприклад, дегустаційними турами. 

Крим та південь України все частіше потрапляють в коло інтересів туристів з 

інших країн. Для них це нові враження, нові маршрути, нові культури. Однак 

європейці очікують отримати тут певний рівень сервісу і розваг, а не тільки 

«унікальну рекреацію і низькі ціни». 

Таким чином, Крим має ключове значення для туристичного потенціалу 

України. Останніми роками спостерігається збільшення туристичних потоків як 

за абсолютними показниками, так і за географією. Додаткове використання 

іноземного досвіду дозволить створити нові конкурентні переваги цього 

району. 
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ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА 
Трудовий потенціал підприємства є накопиченим результатом об’єднання 

трудових потенціалів працівників, які мають кількісні та якісні ознаки, з 
певними можливостями та станом внутрішнього середовища підприємства, що 
створює умови реалізації та розвитку трудових характеристик найманої праці, 
спрямованої на забезпечення запланованого результату діяльності. Реалізація 
трудового потенціалу підприємства визначає результативність його діяльності, 
тому удосконалено класифікацію на основі узагальнення існуючих теоретичних 
підходів до визначення економічної категорії «трудовий потенціал 
підприємства». Поєднання результативного, синергетичного та інтегрального 
підходів стало підґрунтям удосконалення визначення соціально-економічної 
категорії «трудовий потенціал підприємства». Ми пропонуємо розглянути таку 
схему управління трудовим потенціалом (рис. 1). 

Ефективне формування, реалізація та розвиток трудового потенціалу 
господарюючих суб’єктів набуває все більшого значення в сучасних 
економічних умовах, коли зростає роль людського фактора у виробництві та 

http://www.info-kmu.com.ua/2013-10-01-000000am/article/16290915.html
http://www.info-kmu.com.ua/2013-10-01-000000am/article/16290915.html
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управлінні.  
При його формуванні слід враховувати, що він представляє собою 

складну економічну систему, яка має певні властивості. 
Викладених на рис. 2. властивості економічних систем дозволяють 

виокремити загальні постулати, які слід ураховувати при формуванні 
потенціалу підприємства. 

 
Розмаїття існуючих підходів до визначення сутності категорії «трудовий 

потенціал» вимагає уточнення його категоріального апарату, а саме визначення 
та класифікації за основними ознаками: рівень управління, часові критерії, 
етапи функціонування, форми отримання, групи персоналу, основні 
компоненти, чинники впливу, умови формування та реалізації, теоретичні 
підходи до визначення, форми існування.  

 
Рис. 2. Властивості економічної системи. 
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Формування потенціалу підприємства – це процес ідентифікації та 

створення спектру підприємницьких можливостей, його структуризації та 

побудови певних організаційних форм, задля стабільного розвитку та 

ефективного відтворення.  

Кожен з представлених на схемі елементів підпорядковується 

досягненню цілей потенціалу підприємства. А саме, якщо існують засоби 

виробництва, кадри, приміщення з певними характеристиками та інші ресурси, 

то потенціал підприємства як економічна система здатний задовольнити 

постійно мінливі потреби потенційних споживачів. 

Зважаючи на недосконалість методів оцінки трудового потенціалу 

підприємства чи окремих його працівників, мова може вестись тільки про 

формування методологічних основ управління його розвитком. У зв’язку з цим, 

з нашої точки зору, особливо корисним можуть бути технології перерахунку 

витрат трудових ресурсів у еквівалентну вартість їх заміщення. Як правило, 

використовується залежність чисельності працівників підприємства від 

фондоозброєності їх праці. 
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ОЦІНКА КОНКУРЕНЦІЇ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ 

Страховий ринок є однією з найважливіших складових фінансової 

безпеки. Без розвиненого, конкурентоспроможного страхового ринку 

неможливо забезпечити поступальний соціально-економічний розвиток 

держави, безпечне функціонування суб’єктів господарювання, підвищення 

добробуту населення, убезпечення різних сфер його життєдіяльності.  

Різні аспекти конкуренції на страховому ринку висвітлювались у 

комплексних дослідженнях страхового ринку України, здійснених В. Д. 

Базилевичем, О. М. Залетовим та В. М. Фурманом, але вперше комплексно цю 

проблему та її показники досліджувала Л. В. Нечипорук, яка виклала 

теоретичні засади кількісної оцінки конкурентного середовища та 

охарактеризувала низку показників його оцінки [1-4]. Але й досі фактичні 

показники конкуренції на страховому ринку України не аналізуються на 

достатньому рівні. 

Конкуренція на страховому ринку України має значну специфіку і 

більшість учасників ринку, зокрема страхові компанії, не зацікавлені 

розкривати реальні показники своєї діяльності, способи залучення та утримання 

клієнтів. Внаслідок цього реальні показники та наслідки конкуренції не 

аналізуються. 

Для оцінки рівня конкуренції на ринках переважно застосовуються два 

показники: показник концентрованості ринку, який також називають 

показником монополізації, та показник ринкової конкуренції, більше відомий 

як індекс Герфіндалля-Гіршмана. Перший показник показує, яку частку ринку 

займають найбільші підприємства. Другий показник складніший, хоч є 

похідним першого. Індекс ринкової конкуренції розраховується як сума 
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квадратів часток усіх компаній, які діють на ринку. Максимальна величина 

цього показника у відсотках – 10000, спостерігається при наявності одного 

підприємства, яке займає весь ринок, найменша – одиниця. Чим менше 

значення індекса Герфіндаля-Гіршмана, тим більша конкуренція на ринку, і 

навпаки [3]. 

Економічна наука також розрізняє цінову і нецінову конкуренції. 

Основною вважається цінова конкуренція, яка в умовах українського 

страхового ринку має обмежені можливості. Це явище пояснюється двома 

чинниками. По-перше, через відсутність достатньої кількості кваліфікованих 

спеціалістів з розрахунку страхових тарифів ціни на страхові продукти не 

завжди обґрунтовані. Здебільшого їх порівнюють із цінами інших компаній, які 

діють на цьому ж сегменті ринку або на тій же території [2]. 

По-друге, в Україні для обов’язкових видів страхування страхові тарифи 

встановлюються єдиними для усіх страхових компаній незалежно від території, 

яку вони обслуговують. У такому випадку компанії можуть конкурувати тільки 

кількісно, тобто за рахунок збільшення кількості договорів страхування, для 

чого необхідна розвинута філіальна мережа, яка забезпечуватиме зростання 

обсягів продаж. 

До способів нецінової конкуренції належать якість та надійність 

продукції, вдосконалення методів продажу, реклами і популяризацію 

продуктів. Серед цих способів найважливішим є якість продукту, і тому 

співвідношення ціни та якості для матеріальних продуктів є вирішальним. 

На українському страховому ринку існують як відомі види конкуренції, 

так і специфічні її види – кількісна і силова конкуренції, властиві ринкам країн 

з перехідною економікою. Фактичний рівень конкуренції поки що невисокий 

через загальний низький розвиток страхування, який дозволяє страховим 

компаніям розширювати операції за рахунок не охоплених страхуванням 

об’єктів. Через наявність закритих зон та кептивних компаній конкуренція 

існує у прихованій формі [4]. 

Висновки. Для появи реальної здорової конкуренції на страховому ринку 

необхідний подальший розвиток економіки країни, зниження загального рівня 

корупції в державі, розширення страхового ринку та удосконалення страхового 

законодавства. Можливості останнього використовуються далеко не повністю. 

Діяльність кептивних компаній можна обмежити шляхом законодавчого 

регулювання, чітко окресливши ризики, які вони можуть страхувати, та 

способи їх дій на ринку.  
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ 

Для потенційних інвесторів при прийнятті рішень щодо участі в капіталі 

того чи іншого банку найвагомішим аргументом стає саме неухильне 

дотримання його менеджерами усталених норм корпоративної поведінки-

транспарентності, підзвітності, відповідальності тощо. За цих обставин 

банківські установи, які приділяють належну увагу питанням організації 

корпоративного управління, спроможні залучати капітал більш швидко і легше, 

ніж інші, більш ризиковані з точки зору інвестора, компанії. 

Нинішній стан розвитку корпоративного управління в комерційних 

банках України не є задовільним. За висновком авторитетних міжнародних 

експертних агенцій, індекс інформаційної прозорості − один із найважливіших 

показників якості менеджменту корпоративних відносин − у 30 найбільших 

банках нашої країни останніми роками суттєво зменшився [1]. Це актуалізує 

проблему налагодження дієвого корпоративного управління у вітчизняних 

комерційних банках, адже її адекватне розв’язання сприятиме підвищенню 

рівня капіталізації фінансового сектору та забезпеченню 

конкурентоспроможності національної економіки в цілому. 

Проблемам розвитку системи корпоративного управління банків 

приділяли увагу такі вчені як: В.Рисін, В.Вітлінський, В.В.Коваленко, 

О.П.Тимошенко, І.М.Васькович, М.Н.Крейніна, Н.М.Шелудько, Є.В.Склеповий 

та інші. Але, незважаючи на численні публікації з даної проблеми, на сьогодні у 

вітчизняній економічній літературі залишаються дискусійним та недостатньо 

розробленими, як в науковому, так і в практичному аспекті, питання стосовно 

побудови повноцінної системи корпоративного управління. 

Метою статті є дослідити основні принципи побудови ефективної 

системи корпоративного управління банку враховуючи зарубіжний досвід. 

Для побудови повноцінної системи корпоративного управління в 

комерційних банках необхідно проводити незалежну оцінку його якості в 

кредитних організаціях. Причому фахівці, які проводять таку оцінку, повинні 

мати спеціальну освіту, проходити періодичну атестацію, та їх діяльність 

повинна підлягати сертифікації.  

НБУ розробив перелік питань для проведення кредитними організаціями 

оцінки стану корпоративного управління. У відповідності з даним листом 

комерційний банк самостійно має оцінювати [3]: розподіл повноважень між 

органами управління; організацію діяльності ради директорів (наглядової 

ради); затвердження стратегії розвитку діяльності кредитної організації і 

контроль над її реалізацією; координацію управління банківськими ризиками; 

запобігання конфліктів інтересів учасників (акціонерів), членів ради директорів 

(наглядової ради) і виконавчих органів кредитної організації, її службовців, 

кредиторів, вкладників та інших клієнтів; відносини з афілійованими особами; 
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визначення правил і процедур, що забезпечують дотримання принципів 

професійної етики; координацію розкриття інформації про кредитної 

організації; моніторинг системи внутрішнього контролю. 

Процеси глобалізації та поступове розмивання меж між інсайдерською і 

аутсайдерською моделями корпоративного управління, коли все частіше 

практикується включення компаніями, в тому числі банками, своїх акцій у 

лістинги різних країн, призводить до прагнення до уніфікації стандартів 

корпоративного управління в країнах і компаніях. Організація економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) розробила звід стандартів та настанов з 

корпоративного управління. Сьогодні не існує єдиної моделі належного 

корпоративного управління. У той же час робота, проведена в державах – 

членах ОЕСР, дозволила виявити деякі загальні елементи, які лягли в основу 

принципів корпоративного управління [2]: 

I. Забезпечення основи для ефективної структури корпоративного 

управління. Структура корпоративного управління повинна сприяти 

становленню прозорих та ефективних ринків, відповідати нормам права і чітко 

визначати розподіл обов’язків між різними наглядовими, регулюючими і 

виконавчими органами. Цей принцип в першу чергу зачіпає зовнішнє 

середовище корпоративного управління банку. 

II. Права акціонерів і основні функції власників. Структура 

корпоративного управління повинна захищати права акціонерів і спрощувати їх 

реалізацію. Справжній принцип спрямований на внутрішнє середовище 

корпоративних відносин банку. Проте його реалізація залежить і від умов, 

створених у зовнішньому середовищі корпоративного управління банку. 

III. Рівне ставлення до акціонерів. Структура корпоративного управління 

повинна забезпечувати рівне ставлення до всіх акціонерів, у тому числі 

іноземних або власників малих часткою акцій. Всі акціонери повинні мати 

можливість отримати фактичне відшкодування за порушення їхніх прав. 

IV. Роль зацікавлених осіб в управлінні корпорацією. Структура 

корпоративного управління має визнавати права зацікавлених осіб, встановлені 

законом або взаємними угодами, і сприяти активній співпраці між банком та 

зацікавленими особами, спрямованому на створення благополучних і 

цивілізованих умов розвитку суспільства. У цьому принципі проявляється 

соціальна і прагматична концепція розвитку корпоративного управління, яка 

відповідно проявляється в підвищенні добробуту суспільства та реалізації 

економічних інтересів окремих його представників. 

V. Розкриття інформації та прозорість. Структура корпоративного 

управління повинна забезпечувати своєчасне і точне розкриття всієї істотної 

інформації про банк, в тому числі про його фінансове становище, 

результативності, власників і управлінні. Саме реалізації цього принципу 

повинна сприяти розширенню використання каналів електронних комунікацій і 

незалежному присвоєнню рейтингів корпоративного управління. 

VI. Обов’язки ради директорів. Структура корпоративного управління 

має забезпечувати стратегічне керівництво банком, ефективний контроль над 

правлінням з боку ради директорів і підзвітність ради директорів акціонерам. 
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Незважаючи на те що у впровадженні та використанні каналів електронних 

комунікацій зацікавлені всі учасники системи корпоративного управління, 

справжній принцип покладає відповідальність за підвищення якості та 

прозорості корпоративного управління банком на раду директорів. Тому саме 

цьому органу повинна належати ініціатива використання каналів комунікацій 

при побудові системи корпоративного управління та присвоєння рейтингу 

корпоративного управління банку. 

Принципи корпоративного управління ОЕСР користуються навіть у 

країнах, що розвиваються. До кодексів закладаються елементи британської та 

американської практики корпоративного управління, що обумовлено 

необхідністю конкурувати за іноземний капітал (Coombes, Wong). Прийняття 

базових принципів корпоративного управління є позитивною тенденцією в 

будь-якому суспільстві. Однак необхідна обережність у прискоренні 

насадження елементів аутсайдерської моделі в країнах з інсайдерською 

моделлю корпоративного управління, а також у країнах, що розвиваються. 

Сьогодні багато банків прийняли власні кодекси корпоративної 

поведінки, які повинні покласти початок формуванню інституційних рамок 

корпоративного управління і підходам до розкриття інформації. Важлива також 

активізація позицій вітчизняних впливових інвесторів і увага до думки 

міжнародних інвесторів, що допоможе з визначенням курсу розвитку практики 

корпоративного управління в Україні. Адже саме думка впливових 

інституційних інвесторів лягла в основу кодексів корпоративного управління 

розвинених країн, так як безпосередньо інвестори впливають на діяльність 

корпорацій, чітко вказуючи, що вони чекають від компаній, в які вклали кошти. 
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АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТНК В УКРАЇНІ 

Сучасний економічний світ поступово набуває властивості глобального. 

Глобальні процеси поступово охоплюють майже всі сфери економічного, 

політичного та соціального життя не тільки в межах однієї держави, а й поза 

ними. Саме це свідчить про виникнення нової ситуації в світовому 
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господарстві, яке, починаючи з останньої чверті ХХ століття, становить єдину 

глобальну економічну систему. Саме в цей період найважливішим елементом 

розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин в процесі 

глобалізації є міжнародні корпорації. Вони постають як безпосередні учасники 

всього спектру світогосподарських зв’язків, як «локомотиви» світової 

економіки. Міжнародні корпорації, з одного боку є продуктом міжнародних 

економічних відносин, які швидко розвиваються, а з іншого боку, самі є 

потужнім механізмом впливу на них. 

Активно поширюються транснаціональні компанії, але й досі точного й 

єдиного визначення так і не існує. За визначенням Конференції ООН з торгівлі 

та розвитку, транснаціональна компанія (корпорація) або ж скорочено ТНК –

 компанія (корпорація), що володіє виробничими підрозділами в декількох 

країнах. «Транснаціональні корпорації (ТНК) – це «підприємства, що 

складаються з материнського підприємства та його закордонних філіалів», при 

цьому ТНК можуть як набувати статусу корпорації, так і не мати цього 

статусу» [1].  

Концентрація багатьох чинників призводить до зростання ТНК. Наукові 

дослідження і розробки, передові технології і правильна організація 

виробництва забезпечили ТНК монополію на передову техніку в обраній сфері 

діяльності, високу ефективність і рентабельність виробництва. 

У зв’язку з обмеженістю і зменшенням природних ресурсів, нині перевага 

надається «придбаним здібностям до виробництва» – освіченій і кваліфікованій 

робочій силі, передовим технологіям і досвідченому управлінню. А отже 

привабливими для прямих інвестицій стають розвинені країни. 

Що стосується впливу транснаціональних корпорацій на розвиток 

національних економік країн базування, то він є суперечливим. Поряд з 

окремими позитивними аспектами (сприяння зростанню зайнятості в них, 

підвищенню загальної освіти та професійно-кваліфікаційних рівнів, 

впровадженню новітніх технологій й форм організації виробництва і праці, 

вдосконаленню економічної інфраструктури), існують і негативні: можливе 

гальмування розвитку національних компаній цих країн унаслідок поглинання 

їх внутрішнього ринку, послаблення стабільності національних валют, 

фінансові кризи, загроза національного суверенітету, валютні спекуляції. 

Аналіз діяльності ТНК в Україні за кількісними та якісними 

характеристиками свідчить про те, що українська економіка тільки починає 

отримувати вигоду від діяльності ТНК на своїй території. Для її підвищення 

необхідно стимулювати ТНК щодо розширення діяльності в Україні та сприяти 

інтеграції українських підприємств у світове господарство. В той час, як 

«чистий національний виробник» неминуче програє конкурентну боротьбу, 

забезпечення балансу між іноземними і українськими ТНК загострить 

конкурентну боротьбу на ринку і сприятиме як кращому задоволенню потреб 

споживачів, так і підвищенню конкурентоспроможності національної 

економіки. Тому основне завдання – це не протистояння або боротьба з 

впливом великих іноземних ТНК, а узгодження їх інтересів з стратегічними 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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пріоритетами економіки України, а також створення власних 

конкурентоспроможних ТНК. 
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НАРОЩЕННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО 

ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Концентрація і капіталізація значною мірою визначають надійність банку, 

його потенціал, відтак залучення і підтримання достатнього обсягу капіталу є 

основною вимогою до вітчизняної банківської системи, оскільки високий 

рівень її капіталізації є ознакою стабільності економіки країни. Високий рівень 

капіталізації банків гарантує їх фінансову стійкість за нестабільності фінансової 

системи і забезпечує інвестиційну спроможність. Недостатня ж капіталізація 

банків, на необхідності збільшення якої наголошували вітчизняні науковці, 

відповідно до міжнародних стандартів і завдань забезпечення економічного 

розвитку негативно позначається й нині на загальноекономічній ситуації. 

Дослідженню основних аспектів складної і багатопланової проблеми 

банківського капіталу присвячено праці багатьох провідних вітчизняних і 

зарубіжних економістів: українських вчених О.Д. Василика, О.В. Васюренка, 

А.С. Гальчинського, О.В. Дзюблюка, Т.Т. Ковальчука, А.М. Мороза, С.В. 

Мочерного, Д.В. Полозенка, М.І. Савлука,; західних економістів Г. Асхауера, Б. 

Бухвальда, Ф. Мишкіна, Е. Ріда, П. Роуза, Дж. Сінкі, Тімоті У. Коха. 

Дуже важливо, щоб при дослідженні банківського капіталу враховувалася 

не тільки специфіка окремих елементів банківського капіталу, а й їх 

взаємозв’язок та взаємозалежність. Проте найчастіше у працях вітчизняних і 

зарубіжних вчених розглядаються лише деякі аспекти формування банківського 

капіталу.  

Метою статті є дослідження механізмів нарощування власного капіталу 

банків як важливої передумови їх фінансової стабільності. 

Нарощування капіталу банків – це ключ до забезпечення їх сталого 

розвитку. В Україні ще не створено цілісної системи стимулювання 

нарощування банківського капіталу як на державному, так і на рівні окремих 

комерційних банків. Тому дослідження і запровадження механізмів 

матеріального стимулювання нарощування власного капіталу банків є 

важливою передумовою їх фінансової стабільності. Особливої актуальності це 

питання набуло сьогодні, коли загострення фінансової кризи істотно ослабило 

довіру клієнтів до банків, що спричинило відплив вкладів і поставило банки у 

скрутне становище [5].  

Існує значна кількість показників, які характеризують рівень достатності 

капіталу. Деякі з них встановлює Національний банк України, інші 

характеризують ефективність діяльності банківської системи. Всі показники 
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поділяють на макроекономічні, або 1-го рівня, та мікроекономічні або 2-го 

рівня (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Основні макроекономічні та мікроекономічні показники визначення 

достатності капіталу [2] 

Розрахунок перерахованих показників дає змогу встановити загальний 

рівень капіталізації банківської системи країни, порівняти з іншими країнами, а 

також визначити рівень забезпеченості капіталом окремого банку. 

Основним індикатором, який використовують при оцінці капіталізації 

банків на макрорівні є відношення власного капіталу до ВВП країни. На 

переконання вітчизняних і зарубіжних учених, обсяг капіталу банківської 

системи достатній для забезпечення економічного розвитку країни має 

становити не менше 6-7% ВВП [4, с. 5].  

За даними, відношення власного капіталу до ВВП країни станом на 1 

січня 2012 року становив 14,7% ВВП, що позитивно характеризує 

функціональну спроможність банківської системи забезпечувати потреби 

національної економіки [6]. Для порівняння в Росії цей показник удвічі нижчий 

рекомендованого значення. Аналіз свідчить, що протягом останніх років 

помітною є тенденція щодо перевищення темпів зростання власного капіталу 

вітчизняних банків порівняно з темпами зростання ВВП, а також збільшення 

частки власного капіталу банків України у ВВП країни: із 7,98% у докризовий 

період до 14,7% станом на 1.01.2012 р.  

За останні роки норматив мінімального розміру регулятивного капіталу 

збільшується у динаміці (табл. 1). 

 

Показники 1-го рівня Показники 2-го рівня 

- співвідношення банківського 

капіталу у різних країнах; 

- відношення банківського 

капіталу до ВВП; 

- співвідношення іноземного та 

вітчизняного банківських 

капіталів; 

- рівень концентрації 

банківського капіталу; 

- встановлення та виконання 

нормативних значень; 

- вплив інструментів грошово-

кредитної політики на 

банківський капітал 

- темпи приросту банківського 

капіталу; 

- відношення банківського капіталу до 

активів; 

- відношення банківського капіталу до 

зобов’язань; 

- відношення банківського капіталу до 

коштів юридичних осіб; 

- відношення банківського капіталу до 

вкладів фізичних осіб; 

- відношення банківського капіталу до 

доходу банку; 

- відношення банківського капіталу до 

витрат банку; 

- співвідношення темпів приросту 

банківського капіталу та активів 
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Таблиця 1 − Значення економічних нормативів по системі банків України 

за 2009-2012 роки (млн. грн.) [3]. 

Норматив Норма 2009 рік 2010 рік  2011 рік 2012 рік 

Норматив 

мінімального розміру 

регулятивного 

капіталу (млн. грн.) 

Збільш. 139003,3 156083,8 173577,5 1789089 

 

Проблема капіталізації українських банків перебуває в центрі уваги НБУ, 

вищих органів управління комерційних банків, а також науковців. Однак 

частіше за все її розглядають як загальну ціль, стратегічне завдання, без 

конкретизації шляхів, механізмів та інструментів нарощування банківського 

капіталу [1].  

На макрорівні вирішення цієї проблеми зводиться переважно до 

визначення певних завдань і нормативів, а практичний її аспект покладається 

на окремі банки, які повинні виробити механізми і знайти потрібні кошти. 

Проте надзвичайні складність і актуальність цієї проблеми потребують 

комплексного її вирішення. Зокрема, на макрорівні необхідно забезпечити 

стимулювання нарощування банківського капіталу шляхом установлення 

відповідних регуляторних і фіскальних важелів, на мікрорівні – запровадити 

дієві інструменти збільшення капіталу через удосконалення фінансового 

менеджменту й системи стимулювання колективів банків. 

Зростання рівня капіталізації вітчизняних банків підвищить їх 

конкурентоспроможність на світовому фінансовому ринку і забезпечить 

фінансову стабільність усієї економіки України на шляху інтеграції у світове 

господарство. Це, у свою чергу, стимулюватиме розвиток реального сектора 

економіки і створить умови для формування стабільного конкурентного 

середовища у банківській сфері, зокрема та національної безпеки країни в 

цілому.  
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СТРАХУВАННЯ 

Глобалізація усіх сфер економічного життя неабияко впливає на розвиток 

співпраці між банківськими установами та страховими компаніями не лише в 

Україні, а й за її межами. Удосконалення взаємовідносин між банками та 

страховими компаніями зумовлене необхідністю поглиблення інтеграційних 

процесів з метою виробництва конкурентоспроможних продуктів і більш 

якісного задоволення потреб клієнтів у фінансових послугах. Виникає нагальна 

потреба у дослідженні основ банкострахування та аналізі концептуальних 

підходів до організації та функціонування фінансового супермаркету як дієвої 

моделі співробітництва. 

Існує багато наукових досліджень, присвячених банківському 

страхуванню. Одними з перших дослідників цієї теми стали Л. Альошина, П. 

Беленький, О. Другов, Л. Єрмошенко, О. Зайцев, В. Зубарєв, Ю. Клапків, В.Л. 

Кльоба, В. Кучеренко, О. Лилик, Б. Луців, М. Мних, О. Притула, Н.В. 

Приказюк, Н. Тарасова, В. Фурман, Л. Ширинян та інші. Більшість публікацій 

цих та інших авторів присвячена з’ясуванню суті й класифікації різноманітних 

ризиків, властивих банківській діяльності, і заходам з їх страхування.  

Мета статті – виявлення проблем інтеграції банків і страхових компаній 

України, а також шляхів розвитку банківського страхування в умовах 

глобалізації. 

Про необхідність розширення співпраці страхових і банківських 

інститутів у вітчизняній економіці свідчить багато фактів, які випливають з 

невизначеності нинішньої ринкової ситуації. Відмінною рисою банківської 

діяльності є підвищений ризик, і, насамперед, неповернення кредиту, що може 

статися як із вини позичальника, так і в силу незалежних від нього обставин. 

Тому страхування на такий випадок – це форма отримання банками гарантій 

повернення виданих коштів. Крім того, співпраця зі страховими компаніями 

веде до розширення сфери послуг банку, що робить його привабливішим для 

потенційних клієнтів і приносить додатковий прибуток.  

Банківському бізнесу притаманна велика концентрація грошових 

ресурсів, комп’ютерних технологій, він є джерелом корисної інформації. Все це 

приваблює і різні кримінальні структури. Спостерігається нездоровий інтерес 

та метушня навколо системи банківських розрахунків серед представників 

тіньової економіки. Рівень кваліфікації шахраїв зростає. Вони нерідко вдало 

використовують і розроблені проти них нові, більш вдосконалені технології. 

Обсяг збитків неухильно зростає і внаслідок злочинів, довершених 

висококваліфікованими шахраями в банківській сфері. З огляду на це 

банківське страхування є одним із способів забезпечення надійного 

функціонування банку. В разі нанесення банку шкоди страхові виплати 

дозволяють відновлювати нормальний фінансовий стан банку. 
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Страхування життя і відповідальності позичальника в сучасних умовах є 

більш вагомішим інструментом мінімізації ризику при кредитуванні, ніж 

договір поруки. Тому страхування відповідальності позичальника за 

неповернення кредиту має стати невід’ємною частиною стратегії і тактики 

виживання й розвитку будь-якого комерційного банку. Портфель банківських 

позик схильний до всіх видів ризику, що супроводжують фінансову діяльність, 

– ризику ліквідності, ризику процентних ставок, кредитного ризику, тобто 

ризику неплатежу по кредиту [1, с. 34]. Варіюючи між прибутковістю і 

ризиком, банкіри вимушені обмежувати норму прибутку, страхуючи себе від 

зайвого ризику. 

Українські банки зацікавлені в розробці та впровадженні нових страхових 

продуктів, спрямованих на захист від фінансових збитків, зумовлених 

шахрайськими діями. При емісії банками пластикових карт шахрайство може 

відбуватися як навмисно клієнтами в змові зі співробітниками банків, 

процесингового центра і торговельних точок, так і ненавмисно шляхом втрати 

кредитної карти і використання її будь-якою сторонньою особою з метою 

отримання готівки, товарів і послуг у кредит. Співпраця страхової компанії з 

банком вигідна обом учасникам, оскільки знижується собівартість трансакцій 

та інформаційних витрат усередині групи і, як наслідок, зменшуються тарифи, 

надається можливість вести більш гнучку цінову політику, зростає надійність 

усіх фінансових операцій, що проводяться страховою компанією і банком, 

також раціонально інвестуються кошти страхових резервів, зібраних страховою 

компанією [2, с. 15]. Крім того, у банку виникає додаткове джерело доходів – 

комісійна винагорода за реалізацію страхових полісів. 

Проте, крім зазначених переваг, інтеграція банків і страхових компаній 

має й недоліки, головним із яких є монополізація фінансової галузі. Наприклад, 

підприємство бере в банку в лізинг обладнання, при цьому банк зобов’язує його 

застрахувати лізингове майно й пропонує ряд страхових компаній. Зазвичай з 

такими страховими компаніями, банк укладає договори про співпрацю, або 

вони входять в одну банківсько-страхову групу. Підприємство, яке бере у 

лізинг обладнання, не має права вибрати іншу страхову компанію, умови 

страхування якої можуть бути більш привабливими, а вартість послуг – 

нижчою, що обмежує права споживача фінансових послуг [1, с 38]. Таким 

чином, відбувається прихована монополізація ринку фінансових послуг. 

Серед основних критеріїв вибору партнера в системі банкострахування 

визначені прийнятні умови співпраці – 62,5%; довіру до партнера та особисті 

зв’язки – 37,5%; усталені партнерські відносини – 25%, «неписані правила» 

акредитації (на зразок 3 млн. дол. США на депозит) – 4,2%. 

Ініціаторами налагодження співпраці, за словами експертів, у 54,2% виступали 

страхові компанії й лише 12,5% – банківські установи, решта 33,3% опитаних 

вважають, що йде взаємний процес: страхова компанія шукає нові канали збуту 

продуктів, а банк додаткового та постійного заробітку. Так, розмір комісії 

банку значно перевищує винагороду страховим посередникам, від цього в 

певній мірі різко зростає вартість послуги й знижується якість. До основних 

причин, які стимулюють банки до розвитку співпраці зі страховими компаніями 
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експерти віднесли: залучення фінансових ресурсів партнера (75%); розширення 

асортименту послуг (66,7%); розширення клієнтської бази (50%); 

універсалізацію діяльності (45,8%); комплексне страхування банківських 

ризиків та зростання продуктивності праці персоналу по 37,5%. 

Банківські установи завдяки розгалуженій мережі є відносно досконалим 

та дешевим джерелом дистрибуції страхових продуктів. Згідно досліджень, 

собівартість дистрибуції страхових полісів у банку становить близько 8% від 

страхової премії, тоді як страхові агенти збільшують дані витрати до 22%. 

Страхове товариство отримує в банку можливість до здійснення фінансових 

операцій, таких як отримання короткотермінових позик, у випадку необхідності 

врегулювання раптових збитків [2, c. 17]. 

Для ефективної взаємодії банків в умовах розвитку страхових відносин 

необхідно створити систему державного регулювання функціонування й 

розвитку банківсько-страхових структур, визначити вимоги до функціонування 

таких структур згідно з нормами й стандартами Європейського Союзу. 

Висновки. На стабілізацію економіки загалом в Україні, і на збільшення 

надходжень до бюджету впливає процвітання банківського і страхового 

бізнесу, впровадження перспективних проектів, що мають світові аналоги [3, с. 

32]. Спільна робота банків і страхових компаній дозволяє взаємопідтримувати 

фінансові інструменти економіки за умови впровадження конкретних 

банківських і страхових продуктів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ 

СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

Розвиток ринкової економіки в Україні та її глобальні структурні 

зрушення суттєво змінили процес формування, функціонування національного 

ринку страхових послуг, його значення, а також види страхових послуг, які 

пропонують юридичним та фізичним особам. Стрімкий розвиток ринкових 

інститутів в Україні спричинив підвищене значення даного ринку [1, с. 86].  

На сьогодні національний страховий ринок не можна назвати цілком 

сформованим, але слід зазначити, що страхування поступово перетворюється 

на все більш вагому сферу ринкових економічних відносин. Завдяки 

страхуванню забезпечується не тільки стабільність і безпека через механізм 

страхового захисту, в майбутньому воно може стати не лише вагомим 
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механізмом перерозподілу інвестиційних ресурсів, а й механізмом вирішення 

проблеми безробіття населення України [4, с. 70]. 

 Дану тему досліджувало багато науковців, такі як: Базилевич В., Осадесь 

С., Плиса В., Шумелда Я. 

Метою статті є дослідження стану ринку страхових послуг України та 

виявлення перспектив його розвитку. 

Загальна кількість страхових компаній в Україні станом на 30.09.2013 

становила 411, у тому числі СК «life»1 – 62 компанії, СК «non-life» – 349 

компанії, (станом на 30.09.2012 – 448 компаній, у тому числі СК «life» – 64 

компаній, СК «non-life» – 384 компаній). 

Проаналізувавши діяльність страховиків, варто зазначити, що у січні – 

вересні 2013 року вони зібрали 16,221 млрд. грн. чистих страхових премій, що 

на 1,302 млрд. грн., або на 8,7% більше, ніж за січень – вересень 2012 року. 

За 9 місяців 2013 укладено 28,341 млн. договорів страхування, що 11,9% 

більше, ніж за 9 місяців 2012 року. З них з фізичними особами укладено 25,795 

млн. договорів ( на 16,8% більше). 

Валові страхові виплати страхувальникам склали 3,622 млрд. грн., Що на 

9%, або на 360,4 млн. грн., Менше, ніж за аналогічний період роком раніше ( 

3,983 млрд. грн.) . Рівень валових виплат склав 17% ( 25,2%). 

Розмір чистих виплат за 9 місяців скоротився на 7,3% до 3,555 млрд. грн. 

( за 9 місяців 2012 року – до 3,837 млрд. грн.) . Рівень чистих виплат склав 

21,9% ( 25,7%) [3]. 

 
 

Рис. 1 – Динаміка страхових виплат та премій за 9 місяців 2009-2013 

років. 

Загалом страховий ринок України демонструє досить стрімкий розвиток, 

що характеризується зростанням кількості страхових компаній, розширенням 

напрямків страхової діяльності, збільшенням обсягів страхових операцій. Але 

не зважаючи на позитивні зрушення у розвитку страхового ринку мають місце і 

негативні тенденції: 

- недосконалість нормативно-правової бази у сфері страхових послуг; 

- високий рівень інфляції, внаслідок чого здійснення довгострокових 

«накопичувальних» видів страхування в національній валюті значно 

ускладнюється; 
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- чисельна кількість випадків шахрайства з боку страхових компаній, а 

також їхніх спроб ухилення від податків; 

- неналежний рівень інформації про стан і можливості страхового 

ринку, довіри населення до страхування. 

Висновки. Отже, для прискорення розвитку страхового ринку потрібно 

вирішувати ці проблеми шляхом: інформування населення через засоби масової 

інформації про стан страхового ринку і рівень державного контролю за його 

діяльністю, зміни та доповнення нормативно-правової бази у сфері 

страхування, приведення норм діяльності страхового ринку України до 

світових стандартів, активізації ролі держави та її органів у зміцненні 

страхового ринку [2]. 
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ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ 

Реформування економічної системи України зумовлює необхідність 

підвищення ролі фінансового управління як найважливішого елемента 

загальної систему управління підприємством. У зв’язку з цим постає 

необхідність перегляду підходів до формування та використання фінансових 

ресурсів підприємств [4, с. 51]. 

Фінансові ресурси підприємства – це грошові доходи і надходження, які 

переходять у розпорядження підприємства. Вони призначені для виконання 

фінансових зобов’язань перед бюджетом, банками, страховими та іншими 

організаціями. Крім того, фінансові ресурси служать для здійснення витрат по 

розширеного відтворення, а також використовуються для економічного 

стимулювання працівників підприємства. 

Підприємство може функціонувати на основі: 

 власних ресурсів, якщо їхня питома вага становить не менше 75–80%; 

 змішаного фінансування – частки власних та залучених фінансових 

ресурсів майже рівні; 

 за рахунок залучених ресурсів, якщо їх питома вага перевищує 55–60% 

загальної ресурсної бази. 

При залученні фінансових ресурсів використовуються такі типи 

стратегій, які можуть мати внутрішню і зовнішню орієнтацію. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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1) Використання власних коштів для розширення своєї ринкової ніші. 

Така стратегія використовується великими та вузькоспеціалізованими фірмами 

та є малоприбутковою. 

2) Об’єднання фінансових ресурсів середніх та великих фірм для 

реалізації проектів захоплення нових ринків. 

3) Використання всіх доступних джерел фінансування для формуванню та 

реалізації перспективних інноваційних програм малих та середніх підприємств 

наукоємних галузей. Стратегія є досить ризикованою, але високоприбутковою. 

4) Залучення донорських коштів великих фірм – споживачів продукції в 

рамках вертикальної інтеграції з ними. 

5) Перехресне фінансування. 

Основні складові джерел формування фінансових ресурсів підприємств в 

Україні, їх обсяги та питома вага наведені в табл. 1. 

Необхідно відзначити, що за даними держкомстату (табл. 1) в 2010–

2012 рр. підприємства залучали більше коштів, ніж мали власні [4]. 

Таким чином, з поданого матеріалу можна зробити висновок, що 

наявність у достатньому розмірі фінансових ресурсів, їхнє ефективне 

використання визначають добрий фінансовий стан підприємства: 

платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність. 

 

Таблиця 1 – Склад джерел фінансових ресурсів в Україні, тис. грн 

№ 

з/п 
Пасив 

Роки 

2010 2011 2012 

1. Власний капітал, тис. грн 1339495,3 1503802,6 1779415,2 

2. Забезпечення наступних витрат і платежів, 

тис. грн 78751,6 96206,2 610230,85 

3. Довгострокові зобов’язання, тис. грн 634265,1 717842,2 828893,3 

4. Поточні зобов’язання, тис. грн 1724119,3 2008778,4 2285244,65 

5. Доходи майбутніх періодів, тис. грн 18756 24239,6 29521,65 

6. Власні джерела ресурсів, тис. грн (1+2+5) 1437002,9 1624248,3 2419168 

7. Залучені джерела фінансових ресурсів, тис. 

грн (3+4) 2358384,4 2726620,6 3114138 

 

У цьому зв’язку найважливішим завданням підприємств є пошук резервів 

збільшення власних фінансових ресурсів і найефективніше їх використання з 

метою підвищення ефективності роботи підприємства загалом. Однак в 

сучасних умовах підприємства недостатньо забезпечені фінансовими ресурсами 

через відсутність та недостатність відповідних джерел їх формування. Значна 

кількість підприємств є збитковими, що суттєво обмежує власні джерела 

формування фінансових ресурсів. Залучення банківських кредитів 

супроводжується зростанням плати за їх використання, що призводить до 

збільшення операційних витрат та збитковості підприємств. Тому ми 

пропонуємо суб’єктам господарювання раціональніше використовувати свої 

фінансові ресурси, зменшити кількість кредитів і зобов’язань. А державі 
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необхідно, особливо в даних умовах, забезпечити сталість економіки та 

покращити нормативну базу, що дозволить підприємствам бути захищеними і 

функціонувати навіть в кризових ситуаціях. 
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ВПЛИВ ТНК НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

Україна як держава з перехідною економікою активно інтегрується до 

світових економічних інституцій. Поряд з цим вітчизняна економіка зазнає 

впливу зовнішнього середовища, в тому числі й з боку ТНК. З отриманням 

Україною незалежності ТНК почали розглядати національну економіку як 

великий ринок для товарів та послуг, а також джерело дешевої робочої сили та 

природних ресурсів. Важливим фактором входження ТНК в Україну став 

низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, що 

пов’язано зі специфікою функціонування підприємств у часи СРСР. 

В українській економічній науці окремі аспекти діяльності ТНК у 

контексті конкурентоспроможності вивчали Л.Антонюк, В.Базилевич, 

О.Білорус, З.Борисенко, А.Гальчинський, В.Геєць, Я.Жаліло, О.Костусєв, 

Л.Кузьменко, В.Лагутін, Д.Лук’яненко, А.Мазаракі, В.Новицький, Є.Панченко, 

О.Плотніков, А.Поручник, О.Рогач, В.Рокоча, В.Сіденко, С.Соколенко, 

Л.Федулова, А.Філіпенко, Т.Фролова, С.Циганов, О.Швиданенко, О.Шнирков 

та інші. 

Метою статті є дослідження впливу ТНК на розвиток економіки України 

та пошук шляхів їх ефективного функціонування в країні. 

В умовах сьогодення в Україні діє ряд потужних ТНК, а їх діяльність 

значним чином впливає на економіку країни. Впродовж років незалежності 

взаємовідносин між країною та міжнародними компаніями еволюціонували, 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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набуваючи нових форм в залежності від міжнародної кон’юнктури та досягнень 

НТП. Відповідно до існуючих обставин зовнішнього середовища змінювалось 

українське законодавство, яке регулювало діяльність іноземних компаній на 

території країни. На даний момент взаємовідносини між ТНК та Україною 

регулюються Законами України «Про промислово-фінансові групи в Україні», 

«Про господарські товариства», «Про ЗЕД», «Про інвестиційну діяльність», 

«Про іноземні інвестиції» [1]. 

На кінець 2013 р. в Україні діяли понад 30 світових ТНК. Серед них 

можна виділити Alcatel, British American Tobacco, British Petroleum, Coca-Cola, 

Danone, Hewlett-Packard, Huawei, Kraft Foods, McDonalds Corporation, Metro 

Cash&Carry, Nestle, Microsoft, PepsiСo, Procter&Gamble, Samsung, Shell, 

Siemens, SUN Inbev, Toyota, Unilever. Проте на основну увагу заслуговують 

ТНК, які займаються виробництвом продукції на території України і як, 

наслідок, розвивають промисловий потенціал країни та створюють нові робочі 

місця. Значного розповсюдження в українській економіці набули потужні 

виробничі FMCG-компанії, які виробляють товари повсякденного попиту 

(напої, снеки, побутову хімію, косметичні вироби та ін.). Міжнародні компанії 

зазначеної спеціалізації позитивно вплинули на ринок товарів харчування та 

громадського споживання, оскільки значно розширили товарний асортимент. 

Розглянемо більш детально діяльність основних FMCG-компаній, які 

функціонують в Україні та оцінимо їх вплив на національну економіку. 

Однією з найвідоміших ТНК, які виробляють продукти харчування в 

Україні, є компанія Nestle, що розпочала свою діяльність в країні у грудні 1994 

року з відкриття у Києві представництва Societe pour l’Exportation des Produits 

Nestle S.A. На початковому етапі основним завданням компанії було 

просування на український ринок пріоритетних на той час брендів Nestle: 

Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts та Friskies [2]. 

З 1998 р. компанія Nestle почала виробничу діяльність на території 

України завдяки купівлі контрольного пакету акцій Львівської кондитерської 

фабрики «Світоч». Починаючи з 2004 р. Nestle інвестувала в українську 

економіку близько 2,5 млрд. грн. [2]. 

Слід звернути увагу на діяльність компанії Danone, яка почала свою 

діяльність в Україні з 1998 р. У 2006 р. компанія придбала молокозавод «Родіч» 

у Херсоні, який був модернізований і перейменований в «Данон-Дніпро». З 

червня 2010 р., в результаті злиття компаній Danone і «Юнімілк», в число 

українських активів «Danone-Юнімілк» увійшли три заводи – «Данон-Дніпро», 

де випускається більше 80% продукції Danone, завод «Галактон» в Києві і 

«Кремез» – в Кременчуці. Компанія реалізує в Україні молочні продукти під 

торговими марками «Актімель», «Активія», «Растішка», «Даніссімо», 

«Живинка», «Веселий пастушок», «Біобаланс», «Тема», «Простоквашино» [3]. 

На ринку продуктів харчування слід також виділити такі міжнародні 

компанії як Coca-Cola, Kraft Foods (Mondelez International), PepsiСo, SUN Inbev, 

що виробляють продукти харчування та напої на території України. Діяльність 

зазначених компаній позитивно впливає на економіку України. Так, компанія 

Kraft Foods інвестувала у розбудову бізнесу на території української держави 
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200 млн. дол. Впродовж останніх п’яти років представлена ТНК сплатила до 

держбюджету України понад 800 млн. грн. [4]. 

Серед міжнародних компаній, які виробляють засоби гігієни в Україні, 

слід виділити Procter&Gamble, продукція якої з’явилася на українському ринку 

ще у 1990 р. Більш ніж 80% продукції заводу експортується до країн Східної та 

Західної Європи, а також Північної та Латинської Америки. Станом на кінець 

2013 р. Procter&Gamble представляє на ринку України понад 40 торгових 

марок, включаючи добре відомі Ariel, Tide, Pantene Pro-V, Safeguard, Camay, 

Pampers, Always, Tampax, Wella, Londa, Gala, Shandy, Gillette, Mach 3, Duracell, 

Oral B, Braun та інші. Поряд з цим, в Україні через дистриб’юторів 

Procter&Gamble продається продукція під ТМ Pringles, Vicks, Blend-a-Med, Max 

Factor, Hugo Boss та інші відомі марки [5]. 

В інших видах економічної діяльності функціонує ряд ТНК: компанія 

Knauf виробляє будівельні суміші; Metro Cash&Carry замається оптовою 

торгівлею товарів громадського споживання; Shell володіє комплексом 

автозаправних станцій та представництвами з продажу мастильних матеріалів; 

Huawei постачає та обслуговує обладнання для мобільного зв’язку і ін. 

Аналіз діяльності ТНК в Україні дає можливість виявити ряд таких 

позитивних чинників, що впливають на економіку країни: 

1) покращення виробничої бази України; 

2) впровадження досягнень науково-технічного прогресу в країні; 

3) сприяння реструктуризації економіки; 

4) посилення процесів інтернаціоналізації і глобалізації; 

До основних недоліків можна віднести: 

1) у багатьох випадках ТНК використовують українську економіку як 

сировинну базу, передаючи українським партнерам не відповідні їхньому рівню 

розвитку технології з жорсткими обмеженнями на продаж; 

2) ведення бізнесу у видах економічної діяльності, які вигідні 

міжнародним компаніям, а не економіці України; 

3) міжнародні компанії уникають сплати податків шляхом внутрішнього 

переливу капіталу в країни з нижчим рівнем оподатковування; 

4) спроможність ТНК впливати на ціноутворення в країні, що призводить 

до поглинання або банкрутства вітчизняних виробників, а також робить 

залежною українську економіку від діяльності міжнародних компаній. 

Висновки. Залучення ТНК в Україну, а також оптимальний розподіл ПІІ 

за видами економічної діяльності можливий лише за умови покращення 

інвестиційного клімату в країні. Комплекс заходів для вирішення 

представленого завдання повинен включати: 

1) макроекономічну та політичну стабільність, що позитивно вплине на 

імідж України, як інвестиційно привабливої країни; 

2) впровадження податкових та митних пільг, дотацій, субсидій, 

субвенцій, бюджетних позик; 

3) подолання бюрократичних бар’єрів та корупції; 

4) підвищення рівня життя населення в Україні. 

В сучасному світі поряд з залученням іноземних компаній в економіку 
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України існує необхідність у створенні власних транснаціональних структур. 

Позитивний досвід з утворення ТНК в Китаї, Індії, та інших країнах дає 

можливість стверджувати, що національний капітал здатний витримувати 

конкуренцію з міжнародними компаніями, якщо країна створює передумови 

для побудови потужних фінансово-промислових груп, що подібні до своїх 

конкурентів та здатні проводити активну зовнішньоекономічну політику. 
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ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ 

ІНВЕСТИЦІЙ В АПК УКРАЇНИ 

В умовах дефіциту фінансових ресурсів, а також відсутності сучасної 

техніки і технологій аграрні підприємства просто змушені звертатися до 

вітчизняних і зарубіжних інвесторів. Орієнтація виключно на власні кошти 

може призвести до надто великого збільшення періоду відродження сталого 

розвитку аграрного ринку. 

Тому в нових умовах господарювання, які сформувалися в результаті 

зміни майнових і виробничих відносин на аграрному ринку, виникає питання 

про пожвавлення інвестиційної діяльності в аграрному секторі за рахунок 

зовнішніх джерел, а саме розробки ефективного механізму залучення 

іноземного капіталу в аграрний сектор України. 

Серед дослідників та їх останніх публікацій, у яких розкривається 

розв’язання цієї проблеми можна виділити А. Ліссітса, М.С. Вітков, О.Б. 

Панасюк, Р. В. Чорний, П.Т. Саблук, В.І. Власов, М.І. Кисіль, К.А. Пріб. 

Метою статті є оцінка наявних економічних механізмів залучення 

іноземних інвестицій в АПК України, а також розгляд можливостей 

використання іноземних інвестицій як одного із провідних фінансових 

інструментів розвитку підприємств АПК. 

Аграрний сектор України є системоутворюючим в національній 

економіці, адже формує фактори збереження суверенності держави – 

продовольчу і економічну, екологічну та енергетичну безпеку держави, 

забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки, 
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утворює ринок сільськогосподарської продукції та продовольства. Український 

аграрний сектор з потенціалом виробництва, що значно перевищує потреби 

внутрішнього ринку, є ланкою, що на даному етапі може стати локомотивом 

розвитку національної економіки, дати імпульс інвестиційному, 

технологічному та соціальному піднесенню у державі[1, c. 3]. 

Праця у сільському господарстві залишається малопрестижною, 

продовжує погіршуватися демографічна ситуація на селі: зменшується загальна 

чисельність і питома вага сільського населення, зростає кількість людей 

пенсійного віку. Внаслідок цього відбувається подальший міграційний відплив 

сільської молоді у міста і далеке зарубіжжя[2, c.6]. 

На фоні спаду сільськогосподарського виробництва всередині країни 

участь іноземного капіталу сприяє підвищенню експортного потенціалу, 

підйому загального технологічного рівня аграрних підприємств, використанню 

передового управлінського досвіду [3]. 

Розвиток АПК, як і інших галузей економіки, потребує інвестицій. 

Конкурентоспроможність української продукції на продовольчих ринках може 

бути забезпечена за умови якісного переоснащення підприємств галузі, що 

потребує значних інвестиційних ресурсів. Вибір найбільш оптимального 

механізму для залучення іноземних інвестицій в АПК України повинен 

проводитись з урахуванням національних пріоритетів, що визначаються 

потребами окремих галузей та інтересів стратегічних інвесторів. Міжнародне й 

українське законодавство передбачає можливість використання різних 

механізмів залучення іноземних інвестицій. Серед основних із них: 

 створення спільних підприємств(СП); 

 організація стратегічних альянсів та вільних економічних зон; 

 здійснення інвестицій на основі лізингу та концесій; 

 викуп пакетів акції; 

 довгострокове кредитування, а також підтримання венчурних 

проектів; 

 придбання існуючих та створення нових підприємств спільно з 

іноземними партнерами, а також заснування власних підприємств, що повністю 

належать ТНК тощо. 

Однією із форм довгострокового інвестиційного кредитування є поставка 

технічного обладнання для переробки сільськогосподарської продукції.  

Особливу увагу в Україні починають приділяти залученню венчурного 

капіталу в АПК. З цією метою створюють інвестиційні венчурні фонди і 

компанії. Нині в роботі таких фондів і компаній в Україні існують певні 

обмеження, які не сприяють проведенню ризикових інвестиційних операцій. 

Тому необхідно вжити заходів для створення особливого режиму їх 

функціонування, зокрема для залучення провідних банків України, які б могли 

підтримати ці фонди фінансово та надати їм свою інфраструктуру. 

Широкого розповсюдження набувають різні види коротко- і 

довготермінових кредитів під засоби сільськогосподарського виробництва, за 

умови, коли партнери постачають українським господарствам насіння, 
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пестициди, сівалки, обприскувачі та інше. Найчастіше такі форми 

інвестиційного кредитування мають місце у рослинницьких галузях: 

вирощуванні цукрових буряків, зерна, соняшнику. Фірми йдуть на таке 

співробітництво з господарствами, які чітко дотримуються агротехнічної 

дисципліни[4]. 

Одним із найбільш розповсюджених механізмів залучення прямих 

інвестицій в Україну є створення спільних підприємств (СП). Прямі інвестиції, 

які здійснює іноземний партнер, мають переваги перед кредитами й іншими 

формами іноземної участі у розвитку економіки приймаючої сторони, особливо 

в умовах кризи, оскільки вони відкривають простір для реконструкції та 

модернізації виробничого апарату без нової заборгованості, а також можуть 

стати каталізатором розвитку приватного підприємництва; 

Залучення іноземних інвестицій в економіку є важливим засобом 

усунення інвестиційного «голоду» у країні. Для того, щоб іноземні інвестори 

пішли на такі вкладення, необхідні дуже серйозні зміни в інвестиційному 

кліматі. 

Основними чинниками, які негативно впливають на інвестиційний клімат 

і зумовлюють високий ризик іноземного інвестування підприємств в Україні, є 

надто затяжний і непослідовний характер ринкового реформування економіки, 

правова, економічна й політична нестабільність, недосконала фінансово-

кредитна і податкова система, низький рівень розвитку ринкової 

інфраструктури, відсутність ринку землі. Водночас Україна має низку чинників, 

які приваблюють іноземних інвесторів. Зокрема це місткий ринок, низька ціна 

робочої сили, вигідне географічне положення, сприятливі кліматичні умови. В 

умовах кризового стану для багатьох аграрних підприємств за відсутності 

інвестиційних коштів, іноземні інвестиції стають вагомим джерелом 

надходження фінансових ресурсів [5, с. 51]. 

Висновки. Отже, сьогоднішні процеси у сфері аграрного інвестиційного 

процесу мають складний і переважно несприятливий характер та гальмують 

розвиток АПК України. Інвестиційна політика держави останнього десятиліття 

в цій сфері не була спрямована на подолання тут кризової ситуації і не 

враховувала реального стану продуктивних сил, який характеризується нині як 

катастрофічний. У сучасному глобалізованому світі місце та роль України 

залежить від її здатності ефективно реалізувати свої об’єктивні переваги 

природно-ресурсного потенціалу у світовому розподілі праці, забезпечивши 

участь у вирішенні світових продовольчої, енергетичної та екологічної проблем 

у контексті переходу держав та спільнот на шлях сталого розвитку. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ 

БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ 

У процесі здійснення своєї діяльності банки, як інші господарюючі 

суб’єкти, неминуче користуються послугами страхових організацій. Що 

обумовлено об’єктивністю ризику в незалежності від роду діяльності 

підприємства. З урахуванням значущості банківського сектора економіки, 

особливостей банківської діяльності і постійного розширення сфери діяльності 

банків сформувалася і розвивається система банківського страхування. 

Існує багато наукових досліджень, присвячених банківському 

страхуванню. Одними з перших дослідників цієї теми стали В. Зубарєв, О. 

Лилик, М. Мних, Н. Тарасова, В. Фурман, Л. Ширинян та інші. Більшість 

публікацій цих та інших авторів присвячена з’ясуванню суті й класифікації 

різноманітних ризиків, властивих банківській діяльності, і заходам з їх 

страхування.  

Метою дослідження є визначення необхідності страхування банківських 

ризиків, переваг та недоліків банківського страхування, заходів для ефективної 

взаємодії банків в умовах розвитку страхових відносин. 

Страхування банківських ризиків – це не приватна справа банку, оскільки 

кредитна установа ризикує, перш за все, не своїми коштами, а вкладами своїх 

клієнтів. Страхування капіталу банку в повному обсязі є неможливим. Тому 

вибірково страхуються особливо важливі для конкретного банку вклади. 

Страхування банківських ризиків зазвичай застосовують для запобігання 

впливу неконтрольованих факторів на банківську діяльність. Більш того, як і 

будь-яка сфера діяльності, банківська справа пов’язана з ризиком, причому як 

загальними для всіх підприємств ризиками, так і специфічними ризиками для 

кредитних установ (кредитними, депозитними, процентними, розрахунковими 

та ін.) У цьому випадку банки є носіями суспіль потреби в страхуванні, носіями 

ризику, а страхові організації приймають їх, і в разі прояву ризику компенсують 

понесені втрати кредитних установ.  

Портфель банківських позик схильний до всіх видів ризику, що 

супроводжують фінансову діяльність, – ризику ліквідності, ризику процентних 
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ставок, кредитного ризику, тобто ризику неплатежу по кредиту. 

Українські банки зацікавлені в розробці та впровадженні нових страхових 

продуктів, спрямованих на захист від фінансових збитків, зумовлених 

шахрайськими діями. При емісії банками пластикових карт шахрайство може 

відбуватися як навмисно клієнтами в змові зі співробітниками банків, 

процесингового центра і торговельних точок, так і ненавмисно шляхом втрати 

кредитної карти і використання її будь-якою сторонньою особою з метою 

отримання готівки, товарів і послуг у кредит. Співпраця страхової компанії з 

банком вигідна обом учасникам, оскільки знижується собівартість трансакцій 

та інформаційних витрат усередині групи і, як наслідок, зменшуються тарифи, 

надається можливість вести більш гнучку цінову політику, зростає надійність 

усіх фінансових операцій, що проводяться страховою компанією і банком, 

також раціонально інвестуються кошти страхових резервів, зібраних страховою 

компанією. [1, с. 15.] Крім того, у банку виникає додаткове джерело доходів – 

комісійна винагорода за реалізацію страхових полісів. 

Проте, крім зазначених переваг, інтеграція банків і страхових компаній 

має й недоліки, головним із яких є монополізація фінансової галузі. Наприклад, 

підприємство бере в банку в лізинг обладнання, при цьому банк зобов’язує його 

застрахувати лізингове майно й пропонує ряд страхових компаній. Зазвичай з 

такими страховими компаніями, банк укладає договори про співпрацю, або 

вони входять в одну банківсько-страхову групу. Підприємство, яке бере у 

лізинг обладнання, не має права вибрати іншу страхову компанію, умови 

страхування якої можуть бути більш привабливими, а вартість послуг – 

нижчою, що обмежує права споживача фінансових послуг [3, с. 34-38.]. Таким 

чином, відбувається прихована монополізація ринку фінансових послуг. 

Для ефективної взаємодії банків в умовах розвитку страхових відносин 

необхідно створити систему державного регулювання функціонування й 

розвитку банківсько-страхових структур, визначити вимоги до функціонування 

таких структур згідно з нормами й стандартами Європейського Союзу. 

Світові тенденції до подальшої інтеграції страхового і банківського 

капіталу, а також європейський досвід примушують Україну формувати 

законодавчо-нормативну базу із цих питань і розробляти економічну політику, 

яка б сприяла зростанню, взаємопроникненню банківського й страхового 

сегментів фінансового ринку. 

Висновки. Таким чином, на стабілізацію економіки загалом в Україні, і на 

збільшення надходжень до бюджету впливає процвітання банківського і 

страхового бізнесу, впровадження перспективних проектів, що мають світові 

аналоги. [2, с. 32–37]. 

Спільна робота банків і страхових компаній дозволяє взаємопідтримувати 

фінансові інструменти економіки за умови впровадження конкретних 

банківських і страхових продуктів. Страхування ризиків банків є одним з 

методів забезпечення фінансової стабільності і має бути обов’язковим 

компонентом захисту від невизначеної ситуації на ринку і впливу 

непередбачуваних факторів. 
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СТАНУПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ 

Платіжний баланс – це балансовий рахунок міжнародних операцій як 

вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у 

формі співвідношення надходжень та платежів. 

Однією з найважливіших стратегічних цілей валютної політики України є 

забезпечення зовнішньоекономічної рівноваги, що передбачає підтримання 

рівноваги платіжного балансу. Тому важливим напрямом НБУ у процесі 

реалізації валютної політики є складання платіжного балансу та регулювання 

його сальдо [1]. 

Проблемні питання формування зваженого платіжного балансу 

досліджені багатьма вченими, серед яких варто виділити А. Задою, 

С. Ніколайчука, В. Тарасевича, Н. Шаповаленко та ін., які зробили значний 

внесок у розвиток зазначеної теми. 

Метою статті є визначення сучасних проблем платіжного балансу 

України та розробка заходів щодо їх розв’язання. 

Зведений платіжний баланс за підсумками 2013 року за даними НБУ [2] 

було сформовано з профіцитом 2.0 млрд. дол. США на відміну від 2012 року, 

коли дефіцит становив 4.2 млрд. дол. США. Дефіцит поточного рахунку в 2013 

році становив 16.1 млрд. дол. США, або 8.9% від ВВП (у 2012 році – 14.3 млрд. 

дол. США, або 8.1% від ВВП). Головними чинниками зростання дефіциту було 

скорочення попиту та цін на товари українського експорту, а також збільшення 

виплат за доходами від інвестицій. Зниження зовнішнього попиту та 

несприятлива цінова кон’юнктура на світових товарних ринках зумовили 

скорочення експорту товарів на 7.6% (до 64.9 млрд. дол. США). На відміну від 

експорту товарів, експорт послуг зріс у 2013 році на 3.7% в основному за 

рахунок зростання надходжень за статтею “телекомунікаційні, комп’ютерні та 

інформаційні послуги”. 

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій становив 3.3 млрд. дол. 

США. Традиційно основним отримувачем інвестиційного капіталу був 

реальний сектор економіки, до якого в 2013 році було спрямовано 80% чистих 

надходжень. Протягом року Уряд та Національний банк України вчасно та в 

повному обсязі здійснювали виплати за кредитом МВФ (5.6 млрд. дол. США). 

У результаті міжнародні резерви скоротилися на 3.6 млрд. дол. США і станом 
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на 01.01.2014 становили 20.4 млрд. дол. США, що забезпечує фінансування 

імпорту майбутнього періоду протягом 2.4 місяця [2]. 

На стан платіжного балансу впливають такі фактори: нерівномірність 

економічного і політичного розвитку країн, міжнародна конкуренція; циклічні 

коливання економіки; зростання закордонних державних витрат; мілітаризація 

економіки і військові витрати; посилення міжнародної фінансової 

взаємозалежності; зміни у міжнародній торгівлі; валютно-фінансових фактори; 

інфляція (негативно); торговельно-політична дискримінація певних країн; 

надзвичайні обставини – неврожай, стихійні лиха, катастрофи. 

До економічних факторів, що впливають на стан платіжного балансу 

держави, належать такі: 

1. Темп інфляції. У результаті надмірного підвищення цін товари та 

послуги, що виробляються в країні, стають надмірно дорогими для покупців-

нерезидентів. У силу цього підвищення скорочується обсяг експорту. 

Одночасно через підвищення рівня цін імпортні товари стають все більш 

привабливими для покупців порівняно з товарами, що виробляються в цій 

країні. Це сприяє збільшенню обсягу імпортних операцій.  

2. Реальне зростання. Високі темпи зростання ВВП призводять до 

збільшення обсягів імпорту товарів та послуг. Ця тенденція пояснюється тим, 

що підвищується рівень доходів у країні, частина яких може бути використана 

на оплату імпортованих товарів та послуг. 

3. Процентні ставки. Якщо в країні підвищуються процентні ставки, то 

можна чекати збільшення притоку капіталу для інвестицій в облігації з високою 

доходністю та в інші інструменти грошового ринку. І навпаки, якщо процентні 

ставки знижуються, то можна чекати відтоку капіталу, тому що фінансові 

центри інших країн стають більш привабливими для інвесторів. 

4. Валютний курс "спот". Валютний курс "спот" впливає на відносну 

вартість імпортних товарів порівняно з вартістю товарів, що вироблені в країні, 

та експортних товарів порівняно з товарами інших країн (у країнах-імпортерах). 

Високий курс іноземної валюти призводить до зростання цін імпортних товарів 

та здешевлення експортних товарів, і навпаки [3]. 

Таким чином, на платіжний баланс впливають наступні макроекономічні 

чинники – показники національного макроекономічного регулювання ( 

національний дохід, рівень відсоткових ставок, об’єм грошової емісії) та 

зовнішньоекономічні ( обмінний курс, стан золотовалютних резервів, торговий 

баланс). 

Можна виділити такі основні дії державної політики на скорочення 

відтоку капіталу з країни та боротьби з від'ємним сальдо платіжного балансу:  

1) обмеження імпорту і підвищення експорту, що призведе до досягнення 

позитивного сальдо платіжного балансу. 

2) боротьба з корупцією в інвестиційній діяльності; 

3) зменшення доларизації економіки; 

4) контроль за вивозом капіталу в офшорні зони. 
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ  

ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Розвиток та реалізації ефективної інвестиційної політики, є одним з основних 

інструментів створення ефективної економіки країни, від якої залежить успіх 

структурних перетворень, насамперед, на інвестиційному ринку. 

 Проблематика розвитку ринку інвестицій в процесі глобалізації з 

врахуванням особливостей національної економіки, визначає успіх реалізації 

економічних, соціальних та інших програм розвитку країни [1, с.70]. 

Вагомий внесок в дослідженнями даної проблеми внесли такі вітчизняні 

вчені економісти, що досліджували проблеми формування та розвитку 

інвестиційного ринку в умовах глобалізації, серед них О. Білорус, А. 

Гальчинський, Л.С. Головко, Л.І.Дідківської, Є.Н.Забарної, Т. Козлова, 

С.В.Мочерного, А.А.Пересади, Ю. Пахомов, С. Циганов, А. Філіпенко та інші 

[3, с.191]. 

Для обґрунтування шляхів формування державної інвестиційної політики 

для розвитку інвестиційного сектора на прикладі аналізу інвестиційної 

значущості галузей України (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Аналіз інвестиційної значущості галузей України 
 Довгострокова привабливість 

Висока Між низькою та середньою 

В
ід
н
о
сн
а 
к
о
н
к
у
р
ен
тн
а 

п
ер
ев
аг
а
 

 В
и
со
к
а
 

Перспективні галузі, які потребують 

інвестицій для модернізації 

вітчизняних виробничих 

потужностей 

Галузі з високим рівнем зрілості, що 

генерують значні ресурси для 

економічного розвитку і 

національного інвестування 

Металургія, переробка c.-г. 

продукції, машинобудування 

Добувна галузь (нафта, газ, 

мінерали), хімічна промисловість 

Інвестиційна стратегія: досягнення 

провідних позицій на ринках, що 

розвиваються 

Інвестиційна стратегія: 

запровадження новітніх технологій із 

забезпеченням тривалих 

капіталовкладень 

http://www.bank.gov.ua/
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 Довгострокова привабливість 

Висока Між низькою та середньою 

М
іж
 н
и
зь
к
о
ю
 т
а 
се
р
ед
н
ь
о
ю

 Перспективні галузі, що діють в 

умовах жорсткої конкуренції інших 

великих ринків 

Галузі з низькою конкурентною 

перевагою, що потребують постійних 

субсидій для отримання доходів 

Фінанси, аграрний сектор, харчова 

промисловість, транспорт, логістика, 

електроенергетика 

Туризм, фармацевтична індустрія та 

медицина, нанотехнології, 

мікроелектроніка, інформаційні 

технології, телекомунікації 

Інвестиційна стратегія: зниження 

залежності від альтернативного 

імпорту 

Інвестиційна стратегія: надання 

державної підтримки, модернізація 

виробництва для покращення 

конкурентних переваг 

 

Сьогодні глобалізація сприяє прискореному розвитку продуктивних сил, 

науково-технічному прогресу, зростанню інтенсивності у взаємовідносинах 

між економіками країн. 

Оцінюючи ефективність інвестиційного забезпечення виробництва в 

умовах посилення глобалізаційних процесів, слід зазначити, що, в свою чергу, 

це сприяє розвитку міжнародних відносин, стабільності зовнішньоекономічних 

та зовнішньополітичних зв’язків, зміцненню внутрішнього виробничого 

потенціалу країни, що є необхідною умовою розвитку будь-якої економіки. [2, 

с.43]. 

Література 

1. Іванова М.О. Інвестиційна політика України в посткризовий період розвитку 

економіки / М.О. Іванова // Інноваційна економіка. – 2012. – №8. – С. 70-72. 

2. Іртищева І.О. Формування державної інвестиційної політики України в умовах 
неоліберальної моделі глобалізації / І.О. Іртищева, Т.В. Стройко // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. – 2013. – С.42-45. 

3. Косик Я.В. Глобалізація як закономірність розвитку сучасної економіки 
України / Я.В. Косик, О.Ю. Чигрин // Механізм регулювання економіки. – 2011. – 

№ 2. – С.191-196. 

 

Долинська А.А. 

Наук. кер.: к.е.н, доц. Лепьохін О.В. 

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ БАНКІВ У КРИЗОВИХ 

УМОВАХ 
В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища на фоні світової 

кризи, що, безперечно, негативно впливає на діяльність фінансового сектора 
економіки, банки повинні звернути особливу увагу на проблему оптимізації 
структури доходів та підвищення ліквідності, адже вони виступають як 
регулятори грошового обігу й посередники в акумуляції та перерозподілі 
грошових ресурсів. На сьогоднішній день, в умовах фінансової кризи, банки 
взагалі призупинили свою діяльність, зменшилась кількість депозитів, почали 
збільшуватись ставки по кредитам, збільшилась значна кількість проблемних 
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активів. Це негативно впливає на прибутковість банківського сектора. Вище 
означені аспекти вимагають від банків підвищення ефективності діяльності, 
удосконалення методичних підходів до забезпечення фінансової стійкості 
шляхом більш повного використання банківських інструментів і послуг. 

Оскільки прибуток є одним із найважливіших індикаторів, які 
характеризують фінансові результати діяльності банків, є матеріальною 
основою подальшого функціонування та визначення рейтингу на банківському 
ринку [3], то утримання його на достатньому рівні необхідно банківським 
установам для залучення нового капіталу, що дозволяє збільшити обсяги та 
підвищити якість пропонованих послуг, стимулює удосконалення операцій, 
зниження витрат і розвиток банківських технологій. 

Прибуток – підсумковий показник, який описує, з одного боку, достатні 
утворюючі потоки грошових надходжень для забезпечення нормального рівня 
прибутковості, а, з іншого боку, виступає у вигляді бар’єрної прибутковості 
капіталу власника [2]. Для банків як установ, діяльність яких значною мірою 
заснована на довірі з боку клієнтів і які розпоряджаються значною частиною 
суспільного капіталу, важливе значення, мають такі характеристики, як 
надійність та стабільність[1]. Крім того, слід зауважити, що з огляду на 
сьогоднішній день в умовах кризового середовища орієнтація на стабільність 
видається найвиваженішою політикою, а тому необхідно розглядати всі 
можливі шляхи для збільшення прибутковості банків. 

Шляхами підвищення прибутковості банків у кризових умовах можуть 
бути наступні [4]: 

1. Загальне зростання групи активів, що приносять процентний дохід та 
збільшення власного капіталу, наприклад, кредитних операцій банку. 
Правильне про ведення зваженої маркетингової і процентної політики. 
Наслідком цього стане підвищення числа банківських вкладників. 

2. Збільшення питомої ваги доходних активів у сукупних активах. 
Максимізація прибутку вимагає не збереження коштів, а їх використання для 
видачі позик і здійснення інвестицій (з урахуванням резервів). 

3. Зміна загального рівня процентної ставки по активних операціях 
банку. По стійне дослідження та врахування факторів (крім специфічних), що 
визначають розмір процента по активних операціях; попит на кредитному 
ринку; ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ. 

4. Зміна структури портфелю доходних активів, тобто підвищення 
питомої ваги ризикових кредитів у кредитному портфелі банку, наданих під 
високі проценти. Банк повинен правильно дослідити допустимість ризику, 
розробити проект прийняття негайно практичного рішення, спрямованого або 
на використання ризикових операцій або на виробітку системи заходів, що 
знижують можливість появи витрат банку від проведення тієї чи іншої операції.  

5. Забезпечення зростання непроцентних доходів, а саме: приділення 
більшої уваги доходам від надання послуг, оптимізація пасивів, зменшення 
загально адміністративних витрат, зменшення витрат на створення банківської 
послуги, що дасть змогу знизити її ціну. 

6. Правильне управління активами і пасивами банку, а також ризиками: 
розподіл економічного капіталу банку під ризики, визначення політики 
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управління фондами банку та ризиком ліквідності, правильне встановлення 
лімітів по ринкових ризиках, моніторинг результатів, що дало б змогу привести 
структуру банківського балансу і позабалансових позицій у відповідність з його 
стратегічними ці лями. 

7. Управління ризиком процентних ставок: досягнення цільового рівня 
чистої процентної маржі, спреду, чистого процентного доходу, передбачення 
руху процентних ставок, установлення процентних ставок за залученими та 
наданими коштами, визначення динамічної структури активів і пасивів на 
підставі геп аналізу та дюрації, використання засобів хеджування.  

Вдале управління по всіх вказаних напрямках допомогло б збільшити 
прибутковість банку та досягти мінімізації ризиків Отже, управління процесами 
прибутковості в кризових умовах бачимо у відповідності до розробленої схеми 
(рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Схема організаційних заходів щодо підвищення прибутковості 

банків 

Отже, розглянувши вплив фінансової кризи на результати діяльності 
вітчизняних комерційних банків, визначено, що окремі вітчизняні комерційні 
банки здатні зберігати позитивні результати діяльності в умовах фінансової 
кризи. З огляду на це запропонована загальна система організаційних заходів, 
що може сприяти покращенню становища інших банків. 
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УТИЛІЗАЦІЙНИЙ ЗБІР: ДОЦІЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ВПЛИВ 

НА УКРАЇНСЬКИЙ АВТОПРОМ 
Автомобільна індустрія України – це середовище, яке включає в себе 

широкий спектр компаній та організацій, що беруть безпосередню участь у 
проектуванні, розробці, виробництві, маркетинговому просуванні та продажу 
легкових автомобілів, вантажних автомобілів і автобусів, причепів, мотоциклів, 
спеціальної та військової автомобільної техніки, а також комплектуючих та 
запасних частин до них. Найбільшими українськими виробниками 
транспортних засобів в Україні є наступні: 

- публічне акціонерне товариство «ЗАЗ»; 
- корпорація «Богдан»; 
- приватне акціонерне товариство «Єврокар»; 
- товариство з обмеженою відповідальністю «КрАЗС». 
Як бачимо, на території України налагоджене виробництво як суто 

українських марок автотранспорту (ПАТ «ЗАЗ», «Богдан»), так і збірка 
автомобілів-іномарок (ПрАТ «Єврокар» – збірка автомобілів «Skoda», ТОВ 
«КрАЗС» – збірка «Geely» та «SsangYong»). Така структура автомобільного 
виробництва сприяє розширенню асортименту продукції на українському ринку 
та демократизації цін на транспортні засоби. 

Але не зважаючи на це, українська автомобілебудівна промисловість 
протягом останніх років значно втратила свої позиції на вітчизняному ринку. 
Про це свідчить аналітична інформація, наведена на рисунку 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Динаміка виробництва легкових автомобілів в Україні з 2003 по 

2012 рік (тис. шт.) 
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Графік свідчить про катастрофічне падіння виробництва автомобілів в 

Україні протягом останніх років. Основними причинами такої ситуації є: 

- по-перше, складна економічна ситуація, яка виникла в 2008 році 

(світова економічна криза) та залишається складною і сьогодні; 

- по-друге, застаріла виробнича база, яка не може конкурувати зі 

світовими виробниками автотранспорту; 

- по-третє, імпорт китайських автомобілів, які заполонили український 

ринок через свою невисоку ціну та доступність. 

Враховуючи складне становище українського автопрому, 2013 рік 

пройшов під гаслом його захисту – було введене спеціальне мито на імпорт 

автомобілів та податок на утилізацію. З 1 вересня в Україні вступив в силу 

закон «Про внесення змін у Податковий кодекс України щодо сплати 

екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних 

засобів». 

В 2013 році розміри утилізаційного податку становили:  

- для нових легкових автомобілів (залежно від об’єму двигуна) – від 

4730 до 30250 грн.;  

- для нових комерційних, вантажних автомобілів і автобусів (в 

залежності від повної маси) – від 8800 грн. 

Проте на сьогоднішній день приведені вище коефіцієнти скасовані, а збір 

уніфіковано – 5500 тис. грн. для легкових і 11000 грн. для вантажних 

автомобілі [3]. 

Утилізаційний збір сплачують всі імпортери та виробники транспортних 

засобів, за винятком вітчизняних, які в процесі діяльності здійснюють повний 

виробничий цикл («ЗАЗ» і «Богдан»). Передбачалося, що надходження від 

збору становитимуть до 2,5 млрд. гривень щороку. Близько 70% цих коштів 

мало бути спрямовано на будівництво спеціальних утилізаційних центрів. Дане 

нововведення було покликане стати ефективним механізмом акумуляції 

грошових коштів та захисту вітчизняного товаровиробника. Але на практиці 

виявилося, що збір був неефективним. 

Про це свідчить той факт, що утилізаційний збір сильно вдарив по 

бюджету не тільки іноземних, а й вітчизняних виробників. З початку осені 

автомобільний ринок України скоротився майже вдвічі, а вартість авто 

підвищилася на декілька тисяч доларів. В жовтні було реалізовано на 23% 

менше авто ніж в жовтні 2012 року, а в листопаді на 3% менше відносно жовтня 

2013 року та на 18% відносно листопада 2012 року. 

Причин, через які попит на автомобілі впав з осені, як мінімум три:  

- по-перше, у серпні спостерігався значний автомобільний бум. Люди 

масово атакували автосалони, щоб встигнути придбати автомобілі до введення 

утилізаційного збору; 

- по-друге, це великі труднощі з реєстрацією і оформленням документів 

в ДАІ; 

- по-третє, самі виробники закликали покупців придбати машини 

якомога скоріше, заманюючи розпродажами «доутилізаційних» запасів.  

Після введення в дію закону значно підвищився попит на б/у автомобілі 

http://economics.lb.ua/business/2013/08/06/217812_importeri_ogranichat_vvoz.html
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(на 60% порівняно з 2012 роком) на внутрішньому ринку, у той час як продажі 

на первинному ринку ввезених авто падають у зв’язку з підвищенням ціни. 

Пов’язано це з тим, що більшість б/у автомобілів вже розмитнені. Але б/у 

автомобілі теж оподатковуються і, крім того, невелика кількість банків готова 

надавати кредити на автомобілі з великим пробігом. Тому не можна однозначно 

сказати, що ринок вторинних автомобілів буде і далі рости. 

На відміну від України, система утилізації в розвинутих країнах працює 

вже досить давно і досить успішно. В результаті цього створена ціла галузь, 

підприємства якої приносять прибуток, а також створюють додаткові робочі 

місця. Крім того, сам утилізаційний збір є досить незначним і становить 

близько 100 євро для Німеччини та Японії, 35 євро для Нідерландів [2]. 

Отже, можемо зробити висновок, що введення утилізаційного збору не 

дало бажаного ефекту. Натомість, становище українського автопрому 

погіршилося ще більше, продажі автомобілів серед українського населення 

значно упали, а український автомобільний ринок втратив свою привабливість 

для імпортних виробників. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ  

У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Аналіз аспектів податкових платежів фізичних осіб у Сполучених Штатах 

Америки є цікавим тим, що ця держава вважається найбільш демократичною на 

міжнародній арені. А в Україні і з функціонуванням Податкового кодексу, і з 

періодичними змінами до нього досі виникають дискусії з приводу оптимальної 

податкової політики. Саме тому вивчення зарубіжного досвіду у сфері 

оподаткування набуває дедалі більшої актуальності. 

Вивченням окремих питань податкової політики та реформування 

податкової системи України займались такі вітчизняні науковці, як: Білик Д., 

Вишневський П., Соколовська А., Ткаченко Т., Фадєєва Г., Шкарупа О. та інші. 

Однак додаткового дослідження потребує закордонний досвід побудови 

податкових систем та можливість його імплементації на українському ґрунті з 

урахуванням вітчизняних особливостей. 

http://blogs.lb.ua/kse_blogs/248154
http://gazeta.ua/articles/avto/534615


 77 

Метою статті є дослідити специфіку оподаткування фізичних осіб у 

США, проаналізувати загальну процедуру здійснення платежів та визначити 

деякі аспекти усунення правопорушень у сфері сплати податків. 

Податки відіграють значну роль у перерозподілі бюджетних ресурсів на 

федеральному рівні, тому що вони є фактично найстабільнішим джерелом 

доходів бюджету. Попри те, що у США найрозвиненіша ринкова економіка, 

державне регулювання економічних процесів є характерним для Америки. 

Фіскальна політика у цьому аспекті постає основним інструментом і діє як 

важіль впливу на бізнес. 

У загальному федеральному бюджеті США найбільшу питому вагу має 

прибутковий податок з фізичних осіб. Його розрахунок може проводитись 

двома способами: як дохід окремого громадянина або дохід сім'ї (який, у свою 

чергу, складається з доходів усіх її членів).  

Варто зазначити, що американці сплачують податок на дохід 

федеральному урядові та урядові штату, а в Нью-Йорку та деяких інших містах 

також діє місцевий податок. Загалом, американські громадяни сплачують 

податки, принаймні, до чотирьох бюджетів – федерального, штату, графства і 

муніципалітету. Відповідно до оцінок Офісу Менеджменту та Бюджету (Office 

of Management and Budget) [2], фізичні особи зазвичай платять найбільшу 

частину податків (суми, які вони вносять до бюджету, у п'ять-шість разів більші 

за суми, сплачені юридичними особами).  

Щодо механізму здійснення обов’язкових платежів, то існує цілий ряд 

безкоштовних програмних засобів (наприклад, TurboTax, H&R Block), з 

допомогою яких річний податковий звіт можна підготувати за лічені хвилини. 

Його потім необхідно подати до 15 квітня до федеральної податкової служби 

(IRS – Internal Revenue Service) і до 30 квітня до податкової служби штату [5]. 

Для працівників, які не отримують інвестиційного доходу, звіт складає 

всього 2-4 сторінки. Податкова потім перевіряє правильність розрахунків і 

може повернути форму на доопрацювання. Причому доопрацювання не полягає 

не в додатковій аргументації, а в редагуванні оформлення чи коригуванні 

розрахунків. Такий досвід цінний тим, що навіть при якихось недоліках в 

оформленні та подальшому редагуванні звіту у громадянина не виникає 

додаткового стрессу через загрозу штрафу за необачність чи подібні санкції. 

У разі, якщо працівник переплатив суму податку, то йому повертають 

суму переплати чеком, надісланим поштою протягом кількох тижнів. У 

протилежному випадку працівник має сам додати чек на суму податку, який він 

не доплатив. Вся процедура настільки автоматизована, що податки можна 

сплачувати і отримувати відшкодування повністю через Інтернет.  

Особи з низьким рівнем доходу можуть бути взагалі звільнені від сплати 

податку. Наприклад, в штаті Айова граничний річний дохід до $9000 звільняє 

від податку штату. Це цікавий досвід, враховуючи, що в Штатах ціни на житло, 

автомобілі, одяг і продукти харчування нижчі ніж в Україні, наші громадяни, 

котрі мають дохід менше $ 9000 в рік, теж могли б звільнятися від усіх податків 

на дохід, тим більше, що усі ми сплачуємо податок на додану вартість при 

покупці товарів і послуг [5]. 
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Крім того, під час кризи соціально незахищені працівники отримали 

податковий кредит на кілька сот доларів на рік. Звільнені від оподаткування 

також певні витрати на медичні послуги, на встановлення енергозберігаючих 

систем у будинках тощо. Таким чином держава стимулює використання 

енергоефективних технологій та екологічно нейтральне споживання ресурсів.  

Загалом, податкове навантаження у % до ВВП у США становить 28,2% за 

підсумками 2012 року [1]. А соціальні виплати населенню дозволяють 

заощаджувати, відповідно пожвавлюється споживчий попит. 

Необхідним також є порівняння показників питомої ваги ПДФО у 

загальному обсязі податкових надходжень країн з розвиненою ринковою 

економікою. Дані за підсумками 2011 року: США – 30,5%, у Канаді – майже 

35 %, у Швеції – близько 37%.  

За великим рахунком, у США громадянина самого зацікавили в тому, аби 

він щорічно подавав декларацію. Якщо ти недоплатив податки – порушення все 

одно рано чи пізно буде виявлено, адже всі роботодавці подають звітність. 

Якщо переплатив – і не врахував при звіті своїх податкових пільг [4] (навчання, 

іпотека, діти, сімейний стан, сонячні батареї на будинку тощо, в різних штатах 

різні податкові преференції) – карні органи до громадянина не мають жодного 

інтересу.  

Також у США є гарантія, що експерт-податківець завжди допоможе при 

складанні декларації (періодично публікуються тисячі безкоштовних буклетів з 

порадами по здійсненню платежів). Також існує гарантія, що суми твоїх 

надходжень не підлягають розголошенню і триматимуться у таємниці, а в 

законодавстві вказано: у разі, якщо за різними схемами сплати податків 

(наприклад, подружжя може складати кожен окрему декларацію, або одну на 

двох) виходять різні суми, то ти маєш право заплатити меншу з них [5]. І це 

дійсно актуальна практика, адже суму податку держава все-таки одержить, але 

не буде соціальної напруги та незадоволення щодо великого розміру податку. 

Крім цього, багато американців користуються нагодою створити 

«сімейний домашній бізнес». Це дає змогу час від часу списувати на нього 

невеликі суми типу купівлі оргтехніки, канцелярських матеріалів, оплату 

декілька обідів на місяць тощо як адміністративні витрати.. Законом це не 

забороняється, але не бажано зловживати. Така схема опадаткування сприяє 

самозайнятості населення та зростанню дрібного підприємництва. 

У будь-якому випадку, як правило, податковий інспектор у США знає 

кожну операцію компанії, кожну оплату фізичної особи. Але обов’язково, що ці 

дані не будуть використані протиправно або зловмисно. 

Висновки. Таким чином, оподаткування фізичних осіб у США 

зорієнтовано на оптимальне наповнення бюджетів різних рівнів з одночасним 

забезпеченням ефективності роботи контролюючих органів та спрощенням 

податкових процедур для самих громадян.  
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АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

ЗА ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 

Проблеми обліку і нарахування амортизації основних засобів є предметом 

особливої уваги економічної науки, оскільки амортизація як економічна 

категорія, одночасно виступає як витрати виробництва та як джерело 

відтворення і, як наслідок, впливає на широке коло економічних показників – 

собівартість, ціну, прибуток, податки, кількісні та якісні оцінки виробничого 

потенціалу тощо. 

В Податковому кодексі України (далі ПКУ) кардинально змінено порядок 

нарахування амортизації активів, які визначені як основні засоби та інші 

необоротні активи. 

Згідно з ПКУ амортизація – це систематичний розподіл вартості основних 

засобів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). 

Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта встановлюється 

наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні 

на баланс), але не менше мінімально допустимих строків корисного 

використання, і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для 

реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших 

причин). При визначенні строку корисного використання засобу слід 

враховувати наступні моменти: очікуване використання об’єкта підприємством 

з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний 

знос, що передбачається; правові або інші обмеження щодо строків 

використання об’єкта та інші фактори. 

Амортизація основних засобів нараховуватиметься щомісяця, починаючи 

з місяця, наступного за місяцем введення об’єкта основного засобу в 

експлуатацію. Основні засоби та інші необоротні активи групи 9 «Інші основні 

засоби», групи 12 «Тимчасові (не титульні) споруди», групи 14 «Інвентарна 

тара», групи 15 «Предмети прокату», амортизуються прямолінійним та 

http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_dohodi_fizichnih_osib_ukrayinski_paradoksi_ta_svitoviy_dosvid&objectId=1126349
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?podatok_na_dohodi_fizichnih_osib_ukrayinski_paradoksi_ta_svitoviy_dosvid&objectId=1126349
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виробничим методами (п. 145.1.6 ПКУ). На основні засоби групи 1 «Земельні 

ділянки» та 13 «Природні ресурси» амортизація не нараховується (п.145.1.7 

ПКУ).  

Нарахування амортизації призупиняється на періоди виводу об’єкта з 

експлуатації – це може бути реконструкція, модернізація, добудова, 

дообладнання, консервація або інші причини. При цьому необхідні підтвердні 

документи, що засвідчують факт виведення цих об’єктів з експлуатації. Уразі 

зміни очікуваних економічних вигод від використання основних засобів, строк 

експлуатації доречно переглянути. Закінчується нараховуватися амортизація 

лише тоді, коли залишкова вартість засобу дорівнює його ліквідаційній вартості 

(умовно ліквідаційна вартість = 0). 

Метод амортизації на підприємстві визначається наказом про облікову 

політику і може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання 

економічних вигод. В податковому обліку методи нарахування амортизації 

повністю відповідають бухгалтерським методам, що перелічені в п. 26 П(С)БО 

7 «Основні засоби».  

Отже, амортизація – це важливе питання в економічній, фінансовій та 

податковій політиці. Основним джерелом відтворення основних засобів є 

амортизаційні відрахування. Відомо, що при великих масштабах виробничого 

потенціалу щорічні амортизаційні відрахування представляють собою досить 

вагоме джерело фінансових ресурсів суспільства і держави. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

В сучасних умовах управління ліквідністю комерційних банків є 

невід’ємною частиною їх діяльності. Ліквідність банку є важливим показником 

його діяльності, що відображає фінансову стійкість банківської установи, 

забезпеченість власними грошовими коштами, маючі які, банк буде 

спроможний захистити інтереси своїх вкладників та матиме змогу своєчасно 

виконувати свої зобов’язання перед кредиторами. Саме тому, для банків 

управління ліквідністю є одним з пріоритетних і актуальних питань на сьогодні, 

вирішення якого дозволить банкам отримувати прибутки і здійснювати свою 

подальшу діяльність. 

Дослідженню цієї теми присвячують свої праці як вітчизняні, так і 

зарубіжні вчені, такі як Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-

Вергуненко І.М., Міщенко В.І., Сомик А.В., Стельмах В.С., Крилова В.В, Набок 

Р.М., Приходько О.Г., Грищук Н.В. та інші. 

Метою статті є узагальнення теоретичних основ стосовно управління 
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банківською ліквідністю. 

Ліквідність банку – це його здатність своєчасно та в повному обсязі 

задовольняти невідкладні потреби у грошових коштах.  

Банківська ліквідність залежить від багатьох чинників, які поділяються на 

дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх чинників належать:  

 дисбаланс грошових потоків, викликаний невідповідністю структури 

вимог та зобов’язань банку;  

 структура та стабільність депозитної бази банку;  

 достатність капіталу;  

 якість активів;  

 фінансовий стан позичальників;  

 репутація банку, яка впливає на здатність швидкого запозичення 

коштів на ринку;  

 неправильна стратегія управління ліквідністю (наприклад, 

пріоритетність прибутковості над ліквідністю). 

 До комплексу зовнішніх належать чинники загальноекономічного 

характеру:  

 грошово-кредитна політика;  

 стан грошового ринку;  

 низька ліквідність окремих сегментів фінансового ринку для 

конкретних видів активів, що ускладнює їх продаж за прийнятною ціною в 

короткі строки; 

 можливості запозичення коштів у центральному банку;  

 регулятивні обмеження в країні;  

 загальні кризові явища в економіці, які унеможливлюють безперебійне 

залучення коштів [1]. 

Ефективне управління банківською ліквідність є важливим аспектом 

діяльності вітчизняних банків, оскільки наявність як надлишкової так і 

недостатньої ліквідності може спричинити негативний вплив на роботу банку. 

Низький рівень ліквідності свідчить про те, що банк втрачає свою 

платоспроможність і здатність своєчасно і в повному обсязі виконувати свої 

зобов’язання перед клієнтами і кредиторами, а це в свою чергу спричиняє 

втрату довіри клієнтів, спостерігається здороження зовнішніх джерел 

фінансування необхідних для підтримання ліквідності. Надлишкова ліквідність 

відображає неспроможність менеджерів банку ефективно розпоряджатися 

наявними у банка ресурсами.  

Існує кілька підходів до управління ліквідністю банків: 

 управління ліквідністю через управління активами (забезпечення 

ліквідності за рахунок активів); 

 управління пасивами (використання позичених ліквідних коштів для 

задоволення попиту на грошові кошти); 

 управління активами і пасивами (збалансоване управління ліквідністю). 

Стратегія управління ліквідністю через управління активами, як правило, 
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використовується невеликими банками, вони вважають цей метод менш 

ризикованим (але й менш прибутковим), ніж метод заснований на залучені 

ліквідних коштів. 

При застосуванні стратегії управління пасивами банк певною мірою 

ризикує, бо, по-перше, процентні ставки на грошовому ринку мають тенденцію 

до змін, а по-друге, немає стопроцентної гарантії, що банк буде в змозі у разі 

потреби в ліквідних коштах придбати їх за сприятливої ціною. 

Відповідно до методу збалансованого управління активами і пасивами 

частина запланованого попиту на ліквідні кошти накопичується у вигляді 

високоліквідних цінних паперів і депозитів в інших банках, тоді як інші 

потреби в ліквідних коштах забезпечуються за рахунок попередніх угод, 

домовленостей про відкриття кредитних ліній з іншими банками-

кореспондентами. Поточні потреби в ліквідних коштах покриваються за 

рахунок залучення короткострокових позик на грошовому ринку [4]. 

В Україні управлінням банківської ліквідності займається Національний 

банк України. При виконані цієї функції НБУ керується Інструкцією про 

порядок регулювання діяльності банків в Україні N368 від 28.08.2001. Для 

здійснення ефективного управління ліквідністю банків НБУ використовує такі 

інструменти: 

 операції з рефінансування (постійно діюча лінія рефінансування для 

надання банкам кредитів овернайт і кредитів рефінансування терміном до 90 

днів); 

 операції РЕПО (операції прямого та зворотнього РЕПО); 

 надання стабілізаційного кредиту; 

 операції з власними борговими зобов’язаннями (депозитні сертифікати 

Національного банку овернайт та сертифікати терміном до 90 днів); 

 операції з державними облігаціями України [2]. 

Згідно з Інструкцією існує 3 нормативи ліквідності: норматив миттєвої 

ліквідності (Н4), норматив поточної ліквідності (Н5) і норматив 

короткострокової ліквідності (Н6). Виконання цих нормативів є обов’язковим 

для всіх банків України.  

Метою аналізу банківської ліквідності є оцінювання та прогнозування 

можливостей банку щодо своєчасного виконання своїх зобов’язань за умови 

збереження достатнього рівня прибутковості. 

Завдання аналізу ліквідності банку: 

 визначення фактичної ліквідності; 

 оцінювання відповідності фактичних значень нормативів ліквідності 

вимогам, які встановлено НБУ; 

 виявлення чинників, які викликали відхилення фактичних значень 

показників ліквідності від нормативних вимог; 

 аналіз стабільності ресурсної бази банку; 

 прогнозування потреби банку в ліквідних коштах; 

 порівняльний аналіз вартості та доступності альтернативних джерел 
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поповнення ліквідних коштів; 

 аналіз різних напрямів розміщення надлишкових ліквідних коштів [1]. 

До основних проблем, які негативно впливають на діяльність банківської 

системи, належать: погіршення загальної економічної ситуації в країні; 

зниження рівня довіри до банківських установ; істотне падіння курсу 

національної валюти. 

Для того, щоб вирішити перелічені проблеми необхідно посилити 

контроль за фінансовим станом банків; здійснювати оцінку ризиковості 

окремих активів банку, їх доходності та можливості перетворення на засоби 

платежу; аналіз впливу на стан ліквідності окремих банківських операцій 

здійснення яких супроводжується зміною структури активів і пасивів банку, а 

отже, і зміною стану його ліквідності. 

Отже, ліквідність банку є важливим показником, який відображає 

ефективність управління грошовими ресурсами, наявність яких дозволяє банку 

вчасно проводити розрахунки зі своїми клієнтами. Управління ліквідністю в 

Україні здійснює Національний банк через відповідні інструменти. Цей процес 

є одним з пріоритетних, оскільки наявність як надлишкової так і недостатньої 

ліквідності сприяє появі негативних чинників, які заважають банкам 

здійснювати свою подальшу діяльність. Тому підтримання ліквідності на 

належному рівні буде запорукою розвитку фінансової стійкості банківської 

системи. 
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

ЯК ГОЛОВНА ПЕРЕДУМОВА ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО 

ФУНКЦІОНУВАННЯ 

Зважаючи на проблеми, існуючі на сучасному етапі розвитку української 

економіки, важливе значення в діяльності вітчизняних підприємств має 

діагностика їх фінансового стану. На основі проведеної діагностики 

визначаються стратегія і тактика подальшого розвитку підприємства, 

розробляються та ухвалюються відповідні управлінські рішення, здійснюється 

нагляд за їх реалізацією, також відбувається пошук резервів підвищення 

ефективності виробництва та діяльності підприємства. Саме тому в сучасних 

умовах проведення діагностики фінансового стану підприємств є однією з 

головних задач, які постають перед керівниками, оскільки вдало проведена 

діагностика дає можливість зменшити, або й узагалі уникнути тих негативних 

наслідків, які можуть супроводжувати діяльність будь-якого підприємства. 

Враховуючи актуальність даної теми, її дослідженням займається багато 

як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів, серед яких можна 

виділити таких: Гетьман О.О. [1], Шаповал В.М. [1], Копчак Ю.С. [2], Найденко 

О.Є. [3], Обущак Т.А. [4], Приймак С.В. [5], Раєвнєва О.В. [6], Степуріна С.О. 

[6], Сметанюк О.А. [7] та багато інших. 

Метою статті є визначення сутності діагностики фінансового стану 

підприємства, обґрунтування важливості її проведення, мети, завдань та 

основних функції. 

Фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової 

конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, 

виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Фінансовий 

стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю 

виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, 

що відображають наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан треба систематично й всебічно оцінювати з використанням 

різних методів аналізу. Неефективність використання фінансових ресурсів 

призводить до низької платоспроможності підприємства, і як наслідок, до 

можливих перебоїв у постачанні, виробництві та реалізації продукції, до 

невиконання плану щодо прибутку, зниження рентабельності підприємства [4]. 

Тому проведенню діагностики фінансового стану повинна приділятися 

значна увага, яка б дала змогу реально оцінити його фінансовий стан і 

визначити перспективи подальшого розвитку підприємства. 

Термін «діагностика» (від грец. diagnostikos – здатний розпізнавати) 

означає розпізнавання стану об’єкта, в тому числі й економічного, що 

відповідає традиційній термінології економічного аналізу. Незважаючи на 
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істотну багатоваріантність змісту терміну «діагностика», більшість авторів 

трактують її як розпізнавання стану об’єкта, що досліджується, як у 

ретроспективному, так і перспективному періодах [6]. 

Діагностика – це комплекс заходів з оцінювання стратегічного потенціалу 

підприємства. Результатом діагностики має бути діагноз – визначення та 

описання поточного і перспективного стану підприємства, його основних 

проблем та шляхів їх вирішення. Центральним питанням у діагностиці є 

встановлення симптомів ускладнень чи можливостей, а виявлення симптомів 

допомагає визначити основні проблеми [3]. 

На сьогоднішній день існує чимало трактувань сутності діагностики 

фінансового стану. Гетьман О.О. та Шаповал В.М. дають таке визначення 

діагностики фінансового стану підприємства – це оцінка показників роботи 

підприємства на основі вивчення окремих результатів з метою виявлення 

можливих перспектив його розвитку і наслідків ухвалення поточних 

управлінських рішень [1]. 

Сметанюк О.А. пропонує таке визначення: під діагностикою фінансового 

стану підприємства розуміється ідентифікація стану об’єкта через реалізацію 

комплексу дослідницьких процедур, спрямованих на виявлення домінантних 

факторів такого стану, симптомів та причин виникнення проблеми або 

можливих ускладнень, оцінку можливостей підприємства реалізувати 

стратегічні і тактичні цілі, підготовку необхідної інформаційної бази для 

прийняття рішення [7]. 

Головною метою проведення діагностики є визначення поточного 

фінансового стану підприємства, основних показників його діяльності, аналіз 

існуючих на даний момент проблем та розроблення рекомендацій щодо 

покращення фінансового стану. 

Виділяють такі основні функції фінансової діагностики: 

– зменшення інформаційної асиметрії між особами, відповідальними за 

прийняття фінансових рішень та об’єктом управління; 

– прогнозування фінансового стану; 

– ідентифікація чинників, що впливають або вплинули на покращення чи 

погіршення фінансових параметрів суб’єкта господарювання [5]. 

Основою для проведення діагностики фінансового стану можуть бути 

такі джерела: бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про 

рух грошових коштів, а також статистична та оперативна звітність, планова 

інформація (бізнес-план), нормативна інформація, інформація про технічну 

підготовку виробництва, висновки експертів, результати різних опитувань та ін. 

Діагностика фінансового стану підприємства включає два основні етапи: 

експрес-діагностику та фундаментальну діагностику. 

Цілі експрес-діагностики: 

1. За «слабкими сигналами», що надходять до підприємства, здійснюється 

попередня термінова кількісна і якісна оцінки циклу кругообігу капіталу на 

підприємстві як на визначений момент часу (статична), так і за визначений 

проміжок часу (динамічна). 
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2. Здійснюється оцінка напряму зміни фінансової «недуги» підприємства. 

3. Остаточно узагальнюються результати оцінки фінансового стану й 

стійкості функціонування (фінансового «здоров’я») підприємства. 

Експрес-діагностика починається з моніторингу як початкового етапу, на 

якому встановлюються симптоми [2]. 

На етапі фундаментальної діагностики досягаються такі цілі: 

1. Кількісно в статиці і в динаміці оцінюється розмір порушення 

пропорцій у фазах циклу кругообігу капіталу на підприємстві. 

2. Виявляються причини порушення пропорцій у фазах циклу кругообігу 

капіталу на підприємстві, динаміка зміни їх впливу на перебіг фінансової 

«недуги» підприємства [2]. 

Таким чином, здійснюючи діагностику фінансового стану керівництво 

підприємства має змогу постійно контролювати будь-які зміни в його 

діяльності і вчасно на них реагувати, приймаючи виважені управлінські 

рішення. 

Отже, діагностика фінансового стану є важливою складовою 

управлінської діяльності, яка покликана здійснювати своєчасний комплексний 

аналіз діяльності підприємства, виявляти причини, що стають на перешкоді до 

розвитку підприємства. Тому результати, отримані під час діагностики, мають 

важливе значення для подальшого розвитку й ефективного функціонування 

підприємства. 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК УНІКАЛЬНА  

МОЖЛИВІСТЬ РОЗВИТКУ КРАЇНИ 

Починаючи з другої половини ХХ ст. розвиток світової економіки 

перейшов на новий рівень, який характеризується збільшенням 

взаємозалежності та переплетіння економік різних держав, інакше кажучи 

активізацією глобалізаційних процесів. Однією з головних рушійних сил 

глобалізації виступають інвестиції. Вважається, що вони одночасно сприяють її 

поширенню, та найгостріше залежать від неї. Саме в умовах глобалізації для 

кожної країни важливо сприяти їх залученню та вільному руху. Україна не є 

виключенням, однак рівень довіри інвесторів до її економіки й досі 

залишається на дуже низькому рівні. Тому, залучення іноземних інвестицій під 

програми і проекти потребує удосконалення системи регулювання діяльності 

іноземних інвесторів в Україні.  

Сьогодні існує багато досліджень щодо інвестиційної діяльності держави, 

її складових та впливу на неї глобалізації. Вагомий внесок у розробку проблем 

інвестиційної діяльності зробили провідні західні та російські вчені: Л. І. 

Абалкін, Ф. Візер, В. І. Кушлін, В. Паретто, Г. Х. Попов, Г. Фостер, М.Фрідмен, 

Ф.Хаєк, Й. Шумпетер. Важливу роль у теоретичному та емпіричному 

осмисленні проблематики організації інвестиційно-інноваційної діяльності 

держави та підприємства відіграють праці сучасних вітчизняних науковців, а 

саме: В. Д. Базилевича, О. І. Баранівського, О. Г. Білоруса та інших. 

Метою дослідження є обґрунтування необхідності глобалізації 

інвестиційних проектів.  

Розвиток глобалізації сприяє створенню єдиного глобального ринку. 

Однозначно, виявити вплив глобалізації не можна. Звісно є свої деякі переваги 

та недоліки. Але найголовніше, глобалізація в сучасному світі справляє 

домінуючий вплив на розвиток будь-якої держави, і навіть України. 

Під глобалізацією, як правило, розуміють поступове перетворення 

світового простору в єдину зону, де вільно переміщаються фактори 

виробництва: капітали, товари, послуги, інформація, робоча сила, формується 

єдиний інституціональний простір. Глобалізація, таким чином, має на увазі 

утворення міжнародного економічного, правового й культурно-інформаційного 

поля. Сьогодні виникло розуміння глобалізації як комплексного 

геоекономічного, геополітичного й геогуманітарного явищ, що робить 

потужний детермінаційний ефект на всі сторони життєдіяльності країн, які 

залучаються до цього процесу [1].  

В економіці України, за висновками експертів, іноземні інвестиції 

займають зовсім не велику питому вагу. 

З аналізу даних у II кварталі 2013 року індекс інвестиційної 

привабливості України майже не змінився і становить – 1,83 бала з 5-ти 

можливих – у порівнянні з 1,80 у I кварталі. Про це йдеться в повідомленні 
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Європейської бізнес асоціації, з посиланням на результати дослідження 

настроїв інвесторів, що проводиться за підтримки компанії InMind з 2013 року. 

А у 4-му кварталі відбулося значне зниження індексу до 1,81. Експерти 

очікують, що на перший квартал 2014 року, також буде спад, й інвестиційний 

клімат України буде погіршуватися. Згідно з аналізом, рівень привабливості 

країни для інвесторів продовжує перебувати на найнижчих позиціях за історію 

дослідження [2].  

На думку респондентів – 115 топ-менеджерів компаній-членів ЄБА, 

основними причинами стабільно низького рівня інвестиційної привабливості 

країни є посилення тиску на бізнес з боку владних структур, складне 

адміністрування податків і корупція .  

Також, можна сказати, що глобалізація інвестиційних процесів забезпечує 

унікальні можливості динамічно сталого розвитку країни з перехідною 

економікою, яка створить сприятливе ринкове середовище для зростання 

інвестицій в економіку. А особливістю цієї групи країн є те, що прогнози для 

них останнім часом переглянуті в бік збільшення темпів економічного 

зростання, особливо на кінець періоду. Високому рівню економічного 

зростання сприятиме насамперед високий рівень глобалізації інвестиційних 

процесів. 

Для забезпечення інноваційної спрямованості іноземних інвестицій треба 

дотримуватися таких пунктів:  

- зниження рівня оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями у 

галузях економіки, які належать до пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності та забезпечують впровадження сучасних технологій;  

- заохочення спільного фінансування інвестиційних проектів 

вітчизняними та зарубіжними інвесторами, спрямованих на залучення сучасних 

виробничих, управлінських та організаційних інновацій;  

- формування загальнонаціональної інформаційної мережі спеціальних 

інституцій, аудиторських, консалтингових фірм, які виступають джерелом 

достовірної інформації про інвестиційні перспективи, умови діяльності 

іноземних капіталів на території України, становище на ринках, виробничий, 

науково-технологічний потенціал, правове середовище тощо [3, с. 139]. 

За принципом простоти і стабільності, дії, які проводяться для контролю, 

повинні враховувати ефект корупції. Іноземні інвестори очікують 

регуляторного режиму, який буде зрозумілим і прозорим для них. Це і є 

фундаментом ринкової економіки, до якої прагне Україна. 

Глобалізація світової економіки створює кращі, досконаліші умови 

інвестиційної діяльності як на світовому фінансовому ринку, також і на ринку 

України. Вона надає для нашої країни великі можливості для того, щоб 

залучати величезні фінансові ресурси – це з одного боку, а з іншого – посилює 

здорову конкурентну боротьбу за ці ресурси. Приплив прямих 

капіталовкладень завдяки процесам інтернаціоналізації та глобалізації 

сприяють досягненню економічних цілей, наприклад, рівномірного 

економічного зростання, стабілізації курсу валют та грошового обігу, 

збільшення зайнятості серед населення та поліпшення якості життя людей. 
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Що стосується регіонів, то на цьому рівні можна впливати на 

інвестиційний клімат у рамках повноважень місцевих органів управління. По- 

перше, треба створювати сприятливіші умови для інвестиційної діяльності, та 

додатково заохочувати іноземний бізнес, використовуючи на максимум місцеві 

переваги. По-друге, треба забезпечувати узгодження економічних інтересів 

регіону та потенційних інвесторів [4, с. 87-92]. 

Отже, розвиток процесу глобалізації можна поєднати з розвитком прямих 

іноземних інвестицій. Набуття прямими іноземними інвестиціями провідної 

ролі серед усіх форм міжнародних економічних відносин, є однією з 

характеристик глобалізаційних процесів. З цього можемо зробити висновок про 

те, що становлення світової економіки перейшло від світового ринку до 

світового виробництва. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

  У роботі здійснено аналіз сучасного стану машинобудівної галузі, як 

головної галузі промисловості України. В процесі наукових досліджень, 

розроблено шляхи переорієнтування машинобудівного комплексу України на 

інтенсивний шлях розвитку, з метою забезпечення належного рівня його 

конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринках. 

Ключові слова: машинобудування, машинобудівний комплексу країни, 

НТП, автоматизація виробництва, інтенсифікація. 

Машинобудування є головною галуззю всієї промисловості, її 

серцевиною. Продукція підприємств машинобудування відіграє вирішальну 

роль у реалізації досягнень науково-технічного прогресу у всіх галузях 

народного господарства. На сьогодні в Україні машинобудівний комплекс 

займає перше місце по випуску валової продукції, друге місце по основних 

фондах (25%) і перше місце по промисловому персоналу (42%) [2, с.171]. Він 
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забезпечує науково-технічний прогрес і перебудову економіки всієї країни, 

тому його галузі розвиваються прискореними темпами, а їхнє число безупинно 

зростає. 

Сучасне машинобудування включає декілька десятків галузей і 

підгалузей, подібних за технологіями та сировині, що використовується. Окрім 

того, в його склад входить «мала» металургія – виробництво сталі і прокату на 

машинобудівних підприємствах. Машинобудування об`єднує більше 70 

галузей, підгалузей та виробництв. 

Питома вага машинобудування у промисловій структурі України складає 

30%, тоді як у Японії, США та Німеччині цей показник становить 40-60% [4, 

с.210]. Такі дані свідчать про те, що у нашій країні ця галузь розвинена 

недостатньо. 

Сьогодні кожне друге підприємство суттєво зменшило випуск основних 

видів продукції. Через відсутність оборотних коштів, проблем із 

взаємозаліками, високих цін на продукцію, що випускається, та інші проблеми, 

труднощі із збутом продукції мають 80% машинобудівних підприємств [1, 

с.64]. Морально застарілими є практично 100% основних засобів 

машинобудівних підприємств регіону, фізично застарілими – до 65% основних 

засобів. Лише близько 1% від загального об`єму продукції машинобудівного 

комплексу регіону відповідає вимогам світового ринку [4, с.73]. Дані проблеми 

не можуть бути вирішені при нинішньому рівні технічної оснащеності 

машинобудування. Тому ключовою проблемою переорієнтування останнього 

на інтенсивний шлях розвитку. 

Інтенсифікація машинобудівного комплексу повинна розглядатися в двох 

аспектах. По-перше, інтенсифікація машинобудівного виробництва в середині 

машинобудівного комплексу, тобто випуск передової техніки з мінімальними 

витратами живої праці, і, по-друге, інтенсифікація в галузях народного 

господарства, що ґрунтується на базі впровадження новітніх машин, 

устаткування, приладів і пристроїв, які випускаються машино-будівниками. Ці 

напрямки інтенсифікації тісно взаємопов`язані і не можуть відбуватися у 

відриві один від іншого. Первинним, природно, є виробництво машин і 

устаткування в машинобудівному комплексі, і від того, як машинобудування 

справляється з поставленими задачами, залежить ефективність роботи інших 

галузей народногосподарського комплексу загалом. 

Інтенсифікація всередині машинобудівного комплексу – це, насамперед, 

відновлення виробничого апарата машинобудівних підприємств. У процесах 

його відновлення надзвичайно важливо визначити задачі поточного дня і 

перспективи, пустити в хід усі важелі і стимули та змусити їх працювати на 

кінцевий результат. Задачею поточного дня є активізація людського фактора і, 

на цій основі, максимально можливе використання створеного потенціалу. 

Дійсно, використовувані в машинобудівному комплексі людські й основні 

промислово-виробничі ресурси при їхньому раціональному використанні, за 

оцінками провідних спеціалістів, дозволяють одержувати в 1,5-1,7 рази більше 

продукції. 

Не менш важливим є перехід машинобудування на наступний, більш 
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високий щабель автоматизації виробництва на базі використання 

роботизованих виробництв. На першому етапі реконструкції машинобудівного 

комплексу будуть галузі: верстатобудування, приладобудування, електроніка й 

електротехніка, у котрих надзвичайно важливо домогтися зміни існуючого 

положення справ. У першу чергу саме тому, що вони служать базою для 

створення реальних передумов переозброєння виробничого апарата самого 

машинобудування новими технікою і технологіями. 

Висновок. Таким чином, Україна потребує комплексного формування та 

поетапної реалізації національної стратегії розвитку машинобудівної галузі та 

забезпечення належного рівня її конкурентоспроможності на міжнародних 

ринках. Слід виробити комплекс організаційних заходів для досягнення 

реальних результатів в плані технологічної модернізації та забезпечення 

прориву в області конкурентоспроможності машинобудівних підприємств. Для 

цього слід використовувати субсидування, сформувати та реалізувати 

концепцію фінансової, податкової та кредитної політики сприяння 

машинобудівної галузі, розробити програму відновлення її потенціалу, 

налагодити міжнародні коопераційні проекти у цій сфері. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

У зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу зростає вірогідність 

настання техногенно-екологічних аварій та катастроф, що актуалізує 

необхідність впровадження та вдосконалення екологічного страхування. Досвід 

зарубіжних країн вказує на те, що екологічне страхування вже давно є дієвим 

механізмом захисту суспільних інтересів, що має бути потужною мотивацією 

для України.  

Важливим завданням екологічного страхування є забезпечення системи 

противаг між інтересами держави та підприємницькими структурами з метою 

формування сприятливого базису для ефективного розвитку національної 

економіки та сфери природокористування зокрема. 

Теоретичному обґрунтуванню проблем і перспектив розвитку 

екологічного страхування в Україні присвячені праці багатьох науковців, серед 

яких Козін Е.Г., Приступа Л.А., Проценко О.Л., Рогач С.М. та ін.  
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Метою статті є здійснення теоретичного обґрунтування проблем і 

перспектив розвитку екологічного страхування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Екологічне страхування являє собою 

страхування цивільної відповідальності підприємств, установ і організацій за 

шкоду, заподіяну діяльністю, що створює підвищену екологічну небезпеку. 

Мета екологічного страхування – гарантувати повне чи часткове 

відшкодування збитку, заподіяного діяльністю страхувальника, за обставинами, 

що виникають внаслідок заподіяння шкоди життю, здоров’ю чи майну других 

осіб, включаючи витрати органів державної влади і місцевого самоврядування 

на відновлення екологічного благополуччя природного середовища, у вигляді 

обов’язку страховиків по здійсненню страхових виплат зі страхових фондів, 

сформованих страхувальниками [6]. 

Зазначимо, що частиною 1 статті 49 Закону України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» передбачено «здійснення 

добровільного та обов’язкового, а також інших видів страхування громадян та 

їх майна, майна і доходів підприємств, установ і організацій на випадок шкоди, 

заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та 

погіршення якості природних ресурсів» [1]. 

Проте нині в Україні відсутні законодавчі акти, які встановлюють правові 

основи державного регулювання обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності організацій та підприємців-фізичних осіб на випадок 

заподіяння шкоди у зв’язку з реалізацією доволі широкого спектру екологічних 

ризиків або хоча б їх певного переліку [4]. 

Екологічне страхування є важливою умовою забезпечення екологічної 

стійкості процесів виробництва на підприємствах та зниження ризиків 

господарської діяльності. Необхідність запровадження екологічного 

страхування в господарську практику підприємств зумовлюють наступні 

чинники: 

– посилення негативних впливів господарської діяльності на стан 

екосистем; 

– створення господарською діяльністю ситуацій, які зумовлюють 

глобальні зміни в довкіллі; 

– зростання кількості техногенно-екологічних аварій і катастроф; 

– загострення проблем зберігання та знешкодження екологічно 

небезпечних відходів та ядерні інциденти; 

– наявність об’єктів та видів діяльності, які є джерелами підвищеної 

небезпеки для навколишнього природного середовища та життєдіяльності та 

здоров’я людей [5].  

Ключові проблеми становлення екологічного страхування в Україні: 

 – відсутність необхідної законодавчої бази, зокрема Закону України 

«Про екологічне страхування»; 

– обмежене коло суб’єктів господарювання, залучених до формування 

страхових фондів, призначених для покриття збитку, завданого навколишньому 

природному середовищу; 

– перелік ризиків, що покриваються видами обов’язкового страхування, 
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які можна вважати екологічними, достатньо обмежений, а добровільне 

екологічне страхування в Україні не розвинуте; 

– наразі в Україні майже не проводяться дослідження рівня екологічної 

безпеки, що ускладнює правильну оцінку екологічних ризиків та побудову 

виваженої тарифної політики [3]. 

Страхування забезпечує не лише механізм матеріального відшкодування 

за настання події, але й створює умови для здійснення контролю за діяльністю 

небезпечних об’єктів, а також інвестування у розвиток підприємств. Оскільки в 

даний момент економічний механізм екологічного страхування не відіграє 

належної ролі у реалізації екологічної політики суб’єктів господарювання, 

необхідно здійснити вдосконалення економічного механізму екологічного 

страхування на мікро- та макрорівні [2]. 

Беручи до уваги зазначені проблеми екологічного страхування, можна 

виділити основні напрямки його подальшого розвитку: 

– вдосконалення законодавчої бази; 

– розвиток перестрахування, в тому числі з державною участю, з метою 

перерозподілу ризиків з великими обсягами ймовірних збитків; 

– удосконалення механізму використання екологічного аудиту, який 

слугує потужним інформаційним ресурсом під час здійснення екологічного 

страхування; 

– створення економічних стимулів розвитку екологічного страхування 

через перегляд податкової політики; 

– посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які є 

потенційними забруднювачами навколишнього середовища; 

– гарантування права фізичних осіб, які понесли збитки в результаті 

аварії на потенційно небезпечному об’єкті, на отримання відшкодування 

шкоди, спричиненої їх здоров’ю та майну; 

– поліпшення координації роботи органів державної влади, які 

займаються питаннями екологічної безпеки населення і територій, щодо 

розвитку оцінки та страхування екологічних ризиків. 

Висновки. Отже, можна сказати, що кінцевою метою екологічного 

страхування є зменшення або запобігання забруднення навколишнього 

природного середовища шкідливими речовинами під час діяльності 

господарсько-виробничих об’єктів підвищеної небезпеки, тому інтеграційні 

процеси та стан довкілля зумовлюють об’єктивну необхідність розвитку 

екологічного страхування. Активне використання механізмів екологічного 

страхування дозволить забезпечити реальну компенсацію застрахованих 

екологічних збитків, зменшить навантаження на державний та місцевий 

бюджети, надасть можливість залучити ресурси страхових компаній для 

інвестування в економіку. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

Кожна організація у сфері економіки, як правило, орієнтована на 

досягнення певного комерційного успіху, тобто отримання в результаті своєї 

діяльності прибутку. У протилежному випадку виробничо-господарська 

діяльність не має сенсу. 

Визначальними чинниками ефективності виробництва є, перш за все, 

якісні характеристики персоналу і рівень менеджменту. Тому аналіз 

ефективності діяльності будь-якої організації доцільно починати з аналізу та 

оцінювання ефективності менеджменту персоналу. 

Загальні проблеми ефективності управління персоналом в умовах 

ринкової економіки досліджувалися багатьма науковцями, зокрема такими як Г. 

В. Щокін, Й. С. Завадський, Т. І. Балановської, В.В. Юрчишина, С.А. Баркова, 

Г.А. Дмитренко, Р.Л. Кричевський та ін. 

Метою статті є обґрунтування значення ефективності менеджменту 

персоналу в організації. 

Проблемним аспектом діяльності будь-якого підприємства є його 

персонал. Це пов’язано з тим, що поряд з матеріальними, фінансовими та 

інформаційними ресурсами людські є найважливішими компонентами 

підприємства. 

Протягом багатьох років людському чинникові в бізнесі наддавалась 

другорядна роль, підпорядкована фінансовим і виробничим завданням 

підприємства. Актуальною проблемою сучасного менеджменту є активізація 

людських ресурсів для досягнення успіху підприємства [2]. 

Під управлінням людськими ресурсами розуміють розроблення і 

застосування в організації формальних систем, що забезпечують ефективне і 

продуктивне використання людських здібностей для досягнення організаційних 

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26460/1/Koz%D1%96n%20.pdf
http://asconf.com/rus/archive_view/596
http://cibs.ck.ua/files/scipub/protcenko01.pdf
http://www.khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_125/36.pdf
http://pulib.if.ua/part/1826
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цілей. Сюди належить вся діяльність із залучення, розвитку й утримання 

ефективної робочої сили [5, c. 410]. 

Щоб визнати, що система управління персоналом є ефективною, 

необхідно виробити певний механізм управління, оцінки та контролю по 

відношенню перш за все до цілей організації, що дозволить виявити справжню 

ситуацію в організації стосовно управління персоналом, виявити слабкі місця і 

запропоновувати комплекс дій для її покращення [3].  

Задача оцінки ефективності управління персоналом підприємства полягає 

у визначенні: 

1) економічної ефективності (характеризує досягнення цілей діяльності 

підприємства за рахунок кращого використання трудового потенціалу). 

Критерії оцінки економічної ефективності управління персоналом підприємства 

повинні відображати результативність живої праці або трудової діяльності 

працівників. 

2) соціальної ефективності (виражає виконання очікувань і задоволення 

потреб і інтересів працівників підприємства). Соціальна ефективність 

управління персоналом підприємства в значній мірі визначається організацією і 

мотивацією праці, станом соціально-психологічного клімату в трудовому 

колективі, тобто більше залежить від форм і методів роботи з кожним 

працівником. 

3) організаційної ефективності (оцінює цілісність і організаційну 

оформленість підприємства) [1, c. 418].  

Серед найважливіших показників організаційної ефективності 

менеджменту персоналу варто виокремити: 

– стан забезпечення потреб підприємства у персоналі за професіями, 

спеціальностями, посадами та освітньо-кваліфікаційними рівнями працівників; 

– ефективність використання робочого часу, кваліфікації та творчого 

потенціалу всіх категорій персоналу; 

– рівень ритмічності виробництва; 

– якість продукції та послуг [4, c. 71-72]. 

Висновки. Менеджмент персоналу як функція управління підприємством 

є складним, багатогранним процесом, що відбувається в часі та просторі. Якщо 

цей процес управляється менеджерами з сучасним розумінням ролі та значення 

людського чинника, з використанням світового досвіду, напрацьованого 

багатьма поколіннями науковців і керівників-практиків, то підприємство буде 

гарантовано забезпечене конкурентоспроможним персоналом. Такий персонал 

не лише з успіхом вирішуватиме непрості поточні завдання виробництва, він 

буде надійною запорукою поступального розвитку підприємства, попри усі 

складнощі та зовнішні загрози. 
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НАСЛІДКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 

Ефективне функціонування машинобудівної галузі має велике значення 

для зміцнення економіки України і становлення її як незалежної 

високорозвинутої держави. В умовах, коли євроінтерграційне питання 

закріплено в конституції і є невід’ємними реаліями політико-економічного 

життя сьогодення, дослідження проблеми впливу цього явища стає ключовим. 

У вітчизняній економічній літературі проблемам євроінтеграції 

займалися, такі вчені як О. О. Лебедєва, Я. А. Жаліло, К. В. Балабанов та 

Айнура Агаєва. 

О.О. Лебедєва вивчає етапи, які необхідно пройти вітчизняним 

машинобудівним підприємствам. Розглядає проблеми та шляхи їх вирішення на 

кожному з етапів. Я. А. Жаліло виділяє реальні кроки які здатна та повинна 

зробити Україна задля успішної євроінтеграції. К. В. Балабанов досліджує 

вплив наукового потенціалу на економічне зростання, зокрема і для 

машинобудування. Айнура Агаєва досліджує шляхи для мінімізації негативних 

наслідків після євроінтеграції України. 

Метою статті є визначення основних наслідків для машинобудівної галузі 

в умовах євроінтеграції України. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом частка машинобудування у 

валовому внутрішньому продукті України постійно зростала і у 2013 становила 

11% (у порівнянні до 2012 зросла на 0,8%). Проте незважаючи на такі 

оптимістичні дані у довгостроковому періоді експерти прогнозують можливий 

негативний сценарій розвитку в наслідок технічного відставання та 

незавантаженність виробничих потужностей машинобудівних підприємств (у 

середньому на 35-45%). 

Особливістю машинобудівного комплексу є його неоднорідність за 

структурою: поряд із розвиненими високотехнологічними підприємствами 

орієнтованими на експорт (наприклад ПАО «Запоріжтрансформатор» або 
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ГП »ЮЖМАШ») існує велика частина депресивних, які балансують на грані 

банкрутства.  

Найбільш конкурентоспроможними секторами машинобудування в 

Україні є авіакосмічна галузь, електровироби, ядерні реактори, 

енергозберігаюча продукція, обладнання та прилади. Космічна галузь, зокрема, 

за оцінками експертів входить до п’ятірки світових лідерів та обслуговує у 

середньому 10% космічних запусків. А українські ракети класу «Зеніт», 

«Дніпро» та «Циклон» є визнаними у всьому світі [4]. 

Але для того щоб підтримувати конкурентоздатність машинобудівної 

галузі, потрібен комплекс заходів. За оцінкою вчених зростання ефективності 

виробництва в країнах світу обумовлено на 15% змінами у використанні 

робочої сили, на 20% – змінами, пов’язаними з інвестиціями, і на 60% – новими 

наукоємними технологіями. 

На жаль, рівень фінансування наукових розробок є катастрофічним. При 

оптимальних 2-3% від ВВП, наука у 2013 році фінансувалася лише на 0,28% – 

найнижчий показник за всю історію незалежності (у кризовий 2008 видатки 

становили 0,34%). Мінімально необхідний рівень, після якого можна отримати 

економічний ефект становить 0,9%. У розрахунку на одного дослідника витрати 

складають 3 тис. доларів США (у Росії 8 тис., Японії 142 тис., Франції 174 тис., 

США 195 тис. дол.). Якщо не переглянути підхід до фінансування науки, через 

5-10 років Україна втратить статус наукової держави, а з ним і все 

машинобудування [2]. 

У такій складній ситуації, коли більшість підприємств машинобудівної 

галуззі працюють на потенціалі закладеному ще у радянські часи потенційним 

ринком збуту для них є країни СНД (зокрема Російська федерація), Азії та 

Африки (Близько 69% продукції йде в ці країни. У країни ЄС іде 20% нашої 

машинобудівної продукції). Тобто технологічно відсталі країни на яких наша 

продукція ще є конкурентоздатною. 

Вимальовується така картина: продукція з високою доданою вартістю йде 

в основному в Російську федерацію. Старі зв’язки продовжують зараз 

працювати. А якщо говорити про те, чого ми могли б виробляти більше для ЄС, 

то це продукція машинобудування з більш низькою доданою вартістю. Але 

висококонкурентна українська продукція інколи не знаходить свого попиту у 

європейського споживача [5]. 

Наприклад, український літак Ан-148: у нього хороші тактико-технічні 

характеристики, вигідна ціна й адекватний рівень сервісу та надійності, але при 

існуючому рівні маркетингового просування майбутньому на європейському 

ринку для нього бути не може, проте він може розраховувати на частку ринку 

СНД. 

А от російський прямий конкурент Superjet 100 досить активно 

просувається на європейському ринку. Так менеджери із АХК «Сухой» 

підписавши угоду з італійською компанією Alenia Aeronautica про створення 

спільного підприємства з просування власного літака, вже підписали контракт 

на суму 283 млн. дол. на поставку їх першому покупцеві – італійській 

авіакомпанії ItAli. 



 98 

Подібна ситуація спостерігалась у 90-х, коли український АН-32 без 

шансів програвав тендери нічим не кращому CN-295 виробництва САSA. 

Виявилося, що зробивши потенційного покупця власним партнером, 

мотивуючи його учасництвом у капіталі, ми створюємо довгостроковий 

інтерес, і він вибере наш літак, навіть якщо він дорожчий на 30-50% [6]. 

Таким чином, на сьогоднішній день виникла ситуація коли 

машинобудівна галузь стала заручником неефективної державної політики. 

Складно підтримувати високий рівень продукції, коли кваліфікаційна 

підготовка спеціалістів з кожним роком знижується, наукова діяльність існує у 

формі великої ініціативи самих науковців, а відсутність достатнього рівня 

інвестицій ставить машинобудівну галузь на коліна [1]. 

В таких складних умовах активне співробітництво із західними 

партнерами є єдиним виходом для збереження машинобудівної галузі. Навіть 

після підписання угоди про асоціацію та можливе введення жорстких 

протекціоніських заходів з боку митного союзу не стане чинником втрати цього 

традиційного ринку збуту. Багато підприємств у Російській федерації залежить 

саме від української продукції, помірної якості та низької ціни [3]. 

Висновки. На основі вищезгаданого можна стверджувати що 

євроінтеграція України позитивно вплине на українську машинобудівну галузь 

 висококонкурентні підприємства отримують нові ринки збуту, технології, 

інвестиції, стратегічних партнерів, а депресивні з одного боку у 

середньостроковому періоді не втратять традиційні ринки, а з іншого 

отримають шанс на власне відродження. Не другорядним фактом є і наукова 

співпраця в умови інтеграції. Українські студенти та дослідники, отримавши 

доступ до найкращих європейських університетів та лабораторій в змозі 

створити ресурс для інституційного та економічного перетворення країни. 

Треба пам’ятати, що якщо ми хочемо створити «українське економічне 

диво», то починати його треба саме з «найсучасніших» галузей, яке цілком 

залежить від активної співпраці з найрозвиненішими регіонами світу.  
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РОЗВИТОК СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Заробітна плата є основною формою винагороди робітників за їх працю 

та забезпечує їх матеріальну зацікавленість в результатах, а також часто є 

єдиним джерелом доходу робітників. У зв’язку з цим питання вдосконалення 

заробітної плати стоять на першому місці у керівників підприємств. 

 Загальним проблемам удосконалення організації оплати праці в сучасних 

умовах присвячені роботи вітчизняних економістів: Е. Лібанової, В. Анісімової, 

Л. Шевченко [4], І. Новак [2] та інших. Проте, спираючись на роботи даних 

авторів, постає необхідність розробити найбільш придатну методику для 

організації процесу стимулювання росту продуктивності та якості праці. 

Метою даної статті є аналіз форм та систем оплати праці в сучасних 

умовах, дослідження підходів до оптимізації систем оплати праці та організації 

роботи по оплаті праці,  

Виклад основного матеріалу. Основна задача організації оплати праці 

полягає в тому, щоб співставити систему та форми оплати праці з рішеннями 

колективу та якості трудового внеску кожного робітника й тим самим 

підвищити стимулюючу функцію внеску кожного. Організація оплати праці 

передбачає: 

- визначення форм та систем оплати праці робітників підприємства; 

- розробку критеріїв та визначення розмірів доплат за окремі досягнення 

робітників та спеціалістів підприємства; 

- розробку системи посадових окладів службовців та спеціалістів [1]. 

В умовах ринкової економіки практичне здійснення заходів щодо 

вдосконалення організації оплати праці повинно бути засноване на дотриманні 

низки принципів оплати праці, яку необхідно базувати на наступних 

економічних законах: законі відшкодуванні витрат на відтворення робочої 

сили, законі вартості. Із вимог економічних законів можна сформулювати 

систему принципів організації оплати праці: 

- принцип оплати праці за витратами та результатами, який витікає із 

вказаних вище законів; 

- принцип підвищення рівня оплати праці на основі росту ефективності 

виробництва, який зумовлений, у першу чергу, дією таких економічних законів, 

як закон продуктивності праці, що зростає, закон росту потреб. Із цих законів 

слідує, що зростання оплати праці робітника повинне здійснюватися тільки на 

основі підвищення ефективності виробництва; 

- принцип випередження росту продуктивності суспільної праці у 
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порівнянні із зростанням заробітної платні, який витікає із закону 

продуктивності праці. Він покликаний забезпечити необхідні накопичення та 

подальше розширення виробництва; 

- принцип матеріальної зацікавленості у підвищенні ефективності праці.  

Необхідно не просто забезпечити матеріальну зацікавленість в певних 

результатах праці, але й зацікавленість робітника у підвищенні ефективності 

праці. Реалізація його принципу в організації оплати праці сприятиме 

досягненню певних якісних змін в роботі всього господарського механізму [2]. 

Для сучасної економіки більшою мірою підходять системи оплати праці, 

що базуються на участі в прибутках та розподіленні доходів [3]. Сутність 

гнучкої системи оплати праці «участь в прибутках» полягає в тому, що за 

рахунок попередньо встановленої частки прибутку формується преміальний 

фонд, із якого працівники отримують регулярні виплати. Розмір виплат 

залежить від рівня прибутку, загальних результатів виробничої та комерційної 

діяльності підприємства. У цій системі премії виплачуються за досягнення 

конкретних результатів виробничої діяльності підприємства. Нараховуються 

премії пропорційно заробітній платні кожного із врахуванням особистих та 

трудових характеристик виконавця: виробничий стаж, відсутність запізнень та 

прогулів, раціоналізаторська діяльність, вірність підприємству тощо. Але ця 

система має ряд недоліків: розмір прибутку, відповідно розмір премій залежить 

від множини факторів, які часто не залежать напряму від робітників 

підприємства; для робітників такого крупного підприємства часто важко 

оцінити, який вплив вони вчинили своєю роботою на величину прибутку. 

Під час використання цієї системи необхідно пам’ятати, що збільшення 

прибутку залежить від ринкових факторів та мати короткостроковий характер. 

Тому показник прибутковості не завжди є найліпшою основою для збільшення 

розміру заробітної платні. Система розуміє також участь у ризику понести 

збитки, через те, що на підприємство діють безліч зовнішніх факторів, що не 

піддаються контролю [1]. 

Стосовно безпосередньо діючих систем оплати праці, то вони повинні 

створюватися і реалізуватись таким чином, щоб забезпечити ефективне 

об’єднання працівників у рамках підприємства, стимулювати їх 

співробітництво. У новій системі оплати праці слід знизити рівень базової 

оплати, що обумовлюється стажем роботи, і збільшити розмір оплати, що 

визначається пропорційно до трудового окладу.  

Необхідно зосередити максимальну увагу на продуктивності і якості 

діяльності. Для цього слід визначити наступні вимоги до організації 

виробництва: усі програми повинні виконуватися в термін або достроково; усі 

роботи необхідно виконувати з найменшими витратами; усі послуги і роботи 

здаються замовникам з першого пред’явлення: якість повинна перебувати на 

чільному місці; потрібно використовувати лише найбільш передові технології, 

інструменти і методи діяльності.  

В цілому, кадрова політика повинна підтримувати сприятливий клімат, 

стабільність кадрів, можливість для їхнього росту. Необхідно виділити і 

стимулювати розв’язання трьох найважливіших проблеми якості: якість праці – 
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управління продуктивністю і якістю; якість трудового життя – управлінська 

культура, продуктивний внесок працівників; якість управління: підвищення 

ролі управління організацією, ступінь успішності, з якою керівництво 

домагається підвищення результативності через підвищення якості трудового 

життя [4].  

Висновки. У процесі ринкових перетворень в економіці України виникла 

об’єктивна необхідність удосконалення методів регулювання заробітної плати 

та всієї сукупності трудових відносин. Підходи щодо підвищення 

зацікавленості працівників, а саме, оптимізації систем оплати праці, оскільки її 

знецінення негативно впливає на використання ресурсу робочої сили 

працівників, продуктивність праці, ефективність виробництва та інші техніко-

економічні показники виробничої сфери та соціального становища населення. 

Своєчасне внесення змін до системи регулювання заробітної плати сприятиме 

впорядкуванню відносин у сфері оплати праці, зробить їх справедливими та 

допоможе уникнути негативних наслідків.  

Cуть реформування організації оплати праці сьогодні полягає у переході 

від організації її формування та використання як частки у доході підприємства 

до грошового еквіваленту ціни робочої сили. Останній, як такий, що 

формується на ринку праці, виступає зовнішнім фактором по відношенню до 

підприємства. При цьому, оцінка результатів прикладання індивідуальних 

трудових зусиль, по суті, виступає виміром ефективності діяльності працівника. 

Її реальна оцінка сприяє підвищенню мотивації до праці, кращому 

використанню трудового потенціалу та забезпечує регулювання заробітної 

плати за ринковими принципами. Передбачається, що наслідком цього має 

стати, для роботодавців, – поліпшення основних техніко-економічних 

показників діяльності підприємства, а для працівників – найбільш повна 

реалізація здібностей до праці та зростання номінальної заробітної плати.  

На підприємствах необхідно так організувати робочий процес, а також 

його оплату, щоб кожен робітник та службовець розумів, за що він отримує 

заробітну платню, намагався покращувати свою якість та продуктивність парці, 

знаючи, що кращі показники, то більша винагорода. Також не варто забувати 

про матеріальне заохочення колективу за перевиконання плану, тому що 

грошова компенсація за виконану колективну роботу дуже добре відбивається 

на покращенні продуктивності праці в подальшому. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

 Вже зараз, на сучасному етапі розвитку світової економіки доведено, що 

країни, які направляють вагомі інвестиції в людський капітал, мають вищі 

показники розвитку економіки та у майбутньому забезпечують собі стійке 

прискорення науково-технічного прогресу. Не дивлячись на те, що це 

довгострокові інвестиції, теорією людського капіталу доведено, що інвестиції в 

людський капітал є найвигіднішими, мають найвищий результат.  

Метою роботи є дослідження розвитку людського капіталу в Україні. 

Мету дослідження буде реалізовано вирішенням відповідних завдань: 

дослідити поняття «людський капітал» та провести його класифікацію; 

визначити методи розрахунків людського капіталу; провести аналіз сучасного 

стану розвитку людського капіталу в України. 

 Людський капітал формувався поступово. Спочатку під ним розуміли 

лише знання та здатністю людини до праці. З часом поняття розширювалося. 

Зараз під людським капіталом ми маємо на увазі інтенсивний продуктивний 

фактор економічного розвитку, розвитку суспільства і сім’ї, що включає 

освічену частину трудових ресурсів, знання, інструментарій інтелектуальної та 

управлінської праці, середовище проживання і трудової діяльності, що 

забезпечують ефективне і раціональне функціонування ЛК, як продуктивного 

чинника розвитку. ЛК поділяється на індивідуальний людський капітал, 

людський капітал фірми, національний людський капітал. Також у ЛК 

вирізняють три типи: негативний людський капітал, позитивний людський 

капітал та пасивний людський капітал. Протягом усього часу розвитку ЛК вчені 

намагалися розрахувати ЛК. Для оцінки ЛК було запропоновано 

використовувати стандартний метод дисконтування: 

 
 де Va – оцінка людського капіталу працівника у віці «а»; B – дохід працівника; 

C – заробітна плата за просту працю і витрати на інвестиції; n – вік, в якому 

закінчується активна трудова діяльність людини; i – норма прибутковості 

людського капіталу. Зараз найчастіше використовуються метод розрахунку 

витрат на персонал, метод конкурентної оцінки вартості людського капіталу та 

метод перспективної вартості людського капіталу. Та найбільшу увагу 

людському капіталу приділили у рамках «Програми розвитку» ООН, де з 1990 

р. розробляються концепції та методології аналізу ЛК. Для визначення рівня 

розвитку держав і порівняння їх людських потенціалів був запропонований 

формалізований Індекс Людського Розвитку. Під ІЛР країни розуміється 

агрегований композитний (зведений) індекс, що визначає рівень середніх 

досягнень країни за трьома основними напрямками в області людського 

розвитку – здоров’ю та довголіттю, знанням і гідного життєвому рівню. Зараз 

його використовує також і Світовий Банк для порівняння. 
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Здійснений порівняльний аналіз країн та України за індексом розвитку 

людського потенціалу, показує на те, що в людський капітал в Україні потрібно 

вкладати більше інвестицій, щоб досягнути рівня тих країн, які займають 

провідне місце в економіці, та чий ІРЛ близький до 1. Бо вже зараз, на 

сучасному етапі розвитку світової економіки доведено, що країни, які 

направляють вагомі інвестиції в ЛК, мають вищі показники розвитку економіки 

та у майбутньому забезпечують собі стійке прискорення науково-технічного 

прогресу. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ 

Однією з гострих та значущих для сталого соціально-економічного 

розвитку України є проблема збереження і зміцнення трудового потенціалу. 

Перехід до нової моделі суспільного розвитку в системі світових відносин 

обумовлює важливість та своєчасність досліджень зазначеної проблеми, а 

потреба у створенні повноцінних умов для розвитку трудового потенціалу 

посилює практичну значущість її розв’язання. Саме кількісні та якісні 

параметри трудового потенціалу стають у сучасних умовах вагомим чинником 

результативності економічних перетворень. 

На сьогоднішній день у наукових виданнях та засобах масової інформації 

багато уваги приділяється дослідженню проблем трудових ресурсів. Даній 

проблемі присвячені роботи відомих зарубіжних та вітчизняних вчених таких 

як, Маршалл А., Портер М., Богиня Д.П., Воронін А., Грішнова О.А., Замора 

О.І., Качан Є.П., Пастух А., Шушпанов Д.Г., Осовська Г.В., Крушельницька 

О.В., Романішин В.О., та ін. 

Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним джерелом 

розвитку економіки є люди, тобто їхня майстерність, освіта, підготовка, 

мотивація діяльності. Тому потрібно розглядати не тільки взаємозв’язок 

кількісних та якісних характеристик кадрів підприємства, але передусім, їхні 

потенційні можливості забезпечувати досягнення завдань перспективного 

розвитку. Сукупність таких здібностей і можливостей кадрів відображено в 

кадровому потенціалі, який необхідно правильно використати для досягнення 

підприємством поставлених перед собою цілей і завдань; зайняти високі позиції 

на ринку; отримати довіру від споживачів [2]. 

В Україні значні демографічні та соціальні проблеми негативно 

позначаються на процесах формування і розвитку кадрового потенціалу і 

http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=22
http://www.undp.org/content/dam/philippines/docs/HDR/HDR2013%20Report%20English.pdf
http://www.undp.org/content/dam/philippines/docs/HDR/HDR2013%20Report%20English.pdf
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зокрема низький рівень народжуваності і високий рівень смертності дітей 

зменшує демографічну основу майбутнього кадрового потенціалу. Існує 

проблема зниження рівня здоров’я та працездатності населення, зниження 

якості освітньо-професійної підготовки кадрів її структурної невідповідності 

потребам виробництва. Внаслідок цього виникають втрати людського і 

кадрового потенціалу, що негативно позначаються на можливостях 

економічного зростання.  

Наступний фактор, який суттєво деформує трудовий потенціал усіх 

регіонів країни, – катастрофічно високий рівень зовнішньої трудової міграції: 

близько 7 млн громадян, що складає майже третину українців працездатного 

віку [3]. 

Низький кваліфікаційний рівень персоналу є однією з основних причин 

слабкої конкурентоспроможності вироблених товарів і послуг. Ця обставина 

відбивається на прибутках підприємств та обмежує їхні фінансові можливості, 

які використовуються з метою підвищення кваліфікації персоналу. Проблема 

підготовки й перепідготовки кадрів носить соціальний характер. Сьогодні 

професійна діяльність не зводиться до вирішення тільки виробничо-технічних 

завдань, вона усе більше сполучена з активною участю в реалізації соціальних, 

економічних, комерційних, правових і управлінських завдань. У зв’язку з цим 

стратегічним завданням кадрової політики підприємства можна назвати 

підготовку конкурентоспроможного працівника, який буде зацікавлений в 

якості виробленого продукту, економії ресурсу, зниженні собівартості [1]. 

Надто низькі стандарти оплати праці, штучне заниження ціни праці, 

застаріла технологічна база виробництва і недостатня технічна оснащеність 

праці стримують процеси зростання та розвитку інтелектуального капіталу 

трудових ресурсів України, зокрема отримання та застосування нових наукових 

знань, підвищення кваліфікації, професійного вдосконалення, що знижує якість 

трудового потенціалу українців та негативно позначається на розвитку всього 

суспільства. 

Отже, використання персоналу повинно відповідати цілям організації, не 

ігнорувати інтереси працівників і дотримуватись Законів про працю. Виходячи 

з цього, потрібно здійснювати пошук напрямів покращання його формування і 

використання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ 

Проблема залучення інвестицій до економіки України на даний момент 

вирішується в умовах світової економічної кризи, коли попит на інвестиції 

значно перевищує їх пропозицію, а при практично повній відсутності власних 

засобів дедалі гостріше постає питання нестачі інвестиційних ресурсів для 

розвитку провідних ланок економіки України. 

Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України 

вивчали такі вчені, як Пересада А.А., Балануца О. О., Захарін С. В., Рогач О. І., 

Козловський С. В., Губський Б. В., Чернишова А. О та інші.  

Метою статті є аналіз особливостей залучення прямих іноземних 

інвестицій (ПІІ) до України в умовах формування глобального економічного 

простору, визначення проблем іноземного інвестування та пошук можливих 

шляхів їх вирішення.  

Iноземнi iнвестицiї вiдiгpають важливу pоль у pозвитку економiки будь-

якої кpаїни свiту, i укpаїнська не є винятком. Вони є пpовiдником сучасних 

технологiй виpобництва та упpавлiння, своєpiдною «пеpепусткою» на свiтовi 

pинки товаpiв, технологiй та капiталiв.  

Згiдно з чинним законодавством iноземними iнвестицiями є – цiнностi, 

що вкладаються iноземними iнвестоpами в об’єкти iнвестицiйної дiяльностi 

вiдповiдно до законодавства Укpаїни з метою отpимання пpибутку або 

досягнення соцiального ефекту [1].  

За 2013 рік в економіку України іноземними інвесторами вкладено 

5677,3 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерний капітал).  

 Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну 

станом на 31 грудня 2013 року склав 58156,9 млн. дол. США і збільшився з 

початку 2013 року на 5,2%, та в розрахунку на одну особу становив 1283,6 дол. 

США. З країн ЄС надійшло 76,4% загального обсягу інвестицій, з країн СНД – 

8,7%, з інших країн світу – 14,9%.  

За 2013 рік інвестиціїінадійшли зі 136 країн світу. До десятки основних 

країн-інвесторів, які формують більше 83% загального обсягу прямих 

інвестицій, входять Кіпр (32,7% від загального обсягу інвестування), Німеччина 

(10,8%), Нідерланди (9,6%), Російська Федерація (7,4%), Австрія (5,6%), Велика 

Британія (4,7%), Віргінські (Британські) острови (4,3%), Франція (3,1%), 

Швейцарія (2,3%), Італія (2,2%) [2]. 

На підприємствах промисловості зосереджено 31,0% загального обсягу 

інвестицій (у т. ч. на підприємствах переробної промисловості – 25,3%, 

добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 3,0%, з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 2,6%). Серед галузей 

переробної промисловості найбільші обсяги інвестицій зосереджені на 

підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устаткування, (11,1% від загального обсягу 
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інвестицій), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

(5,6%), виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції (2,5%), машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування, (1,8%), виробництва хімічних речовин і хімічної 

продукції (1,8%). 

Значний інтерес інвесторів викликають підприємства, що здійснюють 

фінансову та страхову діяльність, в них акумульовано 29,7% від загального 

обсягу інвестицій. Інвестиційно-привабливими залишаються організації оптової 

та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (11,1%), 

підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном (7,2%), 

професійну, наукову та технічну діяльність (5,2%) [3]. 

Особливостями залyчення iноземних iнвестицiй до Укpаїни в yмовах 

фоpмyвання сyчасного глобального пpостоpy є оpiєнтованiсть на внyтpiшнього 

споживача, вкладання iнвестицiй y пiдпpиємства з бiльш високим piвнем 

pентабельностi та швидким стpоком окyпностi. Значна частка ПII надходить з 

Кiпpy та Вipгiнських остpовiв, якi пpактично є офшоpними iнвестицiями i 

«пpацюють» на своїх власникiв-yкpаїнцiв, а не на iнтеpеси деpжави.  

Досить значна частина пpямих iноземних iнвестицiй – це кpyгообiг 

гpошей, якi виходять з Укpаїни чеpез тpансфеpтне цiноyтвоpення i заходять 

назад як пpямi iноземнi інвестиції [4, c.153]. 

Головними пpоблемами y залyченнi iноземних iнвестицiй на сьогоднi є: 

полiтична та законодавча нестабiльнiсть, вiдсyтнiсть надiйних гаpантiй захистy 

вiд змiн yкpаїнського законодавства, значний податковий та адмiнiстpативний 

тиск, високий piвень коpyмпованостi та бюpокpатизмy, значний piвень iнфляцiї 

в кpаїнi та складнiсть pеєстpацiйних, лiцензiйних i митних пpоцедyp. 

Основними шляхами виpiшення даних пpоблем можyть бyти: ствоpення 

системи iнститyцiй i механiзмiв, що полегшyють дiяльнiсть iнвестоpiв в Укpаїнi 

та здiйснення скооpдинованої iнфоpмацiйної полiтики, що сyттєво покpащить 

iнвестицiйнy пpивабливiсть Укpаїни y свiтi.  

Отже, необхідні додаткові заходи, по зниженню дії негативних факторів 

на стан інвестиційного клімату в Україні. Серед яких в якості першочергових 

слід виділити:  

1. Досягнення національної згоди між різноманітними соціальними 

групами, політичними партіями з приводу рішення загальнонаціональної 

проблеми виходу України з економічної кризи.  

2. Вирівнювання економічних показників та боротьба з інфляцією.  

3. Уважна розробка правової бази інвестування.  

4. Радикалізація боротьби із злочинністю.  

5. Створення конкретного механізму надання податкових пільг банкам, 

національним та іноземним інвесторам, для довгострокових інвестицій з метою 

компенсації втрат по уповільненню обороту капіталу у порівнянні з іншими 

оборотами їх діяльності. 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що особливостями 

залучення іноземних інвестицій до України є орієнтованість на внутрішнього 

споживача, вкладання інвестицій у підприємства з більш високим рівнем 
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рентабельності та швидким строком окупності. Загальний обсяг прямих 

іноземних інвестицій, внесених в Україну станом на 31 грудня 2013 року склав 

58156,9 млн. дол. США. Головними проблемами у залученні іноземних 

інвестицій на сьогодні є: політична та законодавча нестабільність, відсутність 

надійних гарантій захисту від змін українського законодавства, значний 

податковий та адміністративний тиск, високий рівень корумпованості та 

бюрократизму, значний рівень інфляції в країні та складність реєстраційних, 

ліцензійних і митних процедур.  

Основними шляхами вирішення даних проблем можуть бути: створення 

системи інституцій і механізмів, що полегшують діяльність інвесторів в Україні 

та здійснення скоординованої інформаціно-маркетингової політики, що суттєво 

покращить інвестиційну привабливість України у світі.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

В УКРАЇНУ 

Питання проблем та тенденції залучення іноземних інвестицій в 

економіку України стають актуальними в умовах економічної кризи. У 

розвитку будь-якої країни відіграють важливу роль іноземні інвестиції, так як 

вони полягають у залученні не лише необхідного обсягу капіталу, а й 

трансферті сучасних технологій, ноу-хау та методів управління. 

Протягом останніх років проблемам залучення прямих іноземних 

інвестицій науковці приділяють значну увагу. Вивченням інвестиційних 

проблем займалися такі вчені, як Рогач О. І., Губський Б. В., Даниленко А.Г., 

Пересада А.В. та ін. 

Метою статті є розкриття основних проблем залучення іноземних 

інвестицій та тенденцій в національну економіку, а також оцінка впливу 

інвестицій на розвиток економічної діяльності України. 

Україна має досить негативний інвестиційний імідж, який зумовлюється 

політичними факторами, тому непомітним є те, що за останні роки держава 

зробила відчутні кроки в напрямку інтеграції в світову економіку: стала членом 

Світової Організації Торгівлі, веде переговори щодо створення зони вільної 

торгівлі з ЄС. Послаблення світової економіки, нестабільна ситуація на 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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фінансових ринках, девальвація гривні та проголошення великої кількості 

реформ у 2010 році, але не впровадження їх на практиці, обумовили особливо 

різке падіння індексу інвестиційної привабливості України [3, c. 183]. 

Існує велика кількість причин, за яких Україну розглядають за кордоном 

як зону підвищеного ризику для довгострокових інвестицій. Можна виділити 

такі причини: нестабільність політичного курсу та законодавства, відсутність 

надійних гарантій захисту від їх змін для іноземних інвесторів, надмірне 

втручання держави в економічну діяльність, корумпованість державного 

апарату. 

Але, не слід забувати, що на противагу несприятливим факторам, Україна 

володіє низкою стратегічних переваг, які за умови проведення ефективної 

економічної та правової політики можуть зробити її однією з найбільш 

конкурентоспроможних країн регіону. Серед них є: низький курс національної 

валюти; значний природно-ресурсний потенціал; високий рівень промислового 

виробництва, стратегічно вигідне географічне розташування, що обумовлює 

величезний експортний і транзитний потенціал держави, наявність готових 

незадіяних виробничих потужностей, недооціненість активів через відсутність 

розвинутого фондового ринку, який би показав об’єктивну вартість бізнесу, 

кваліфіковані і відносно дешеві трудові ресурси, об’ємний внутрішній ринок, 

тощо.  

Однією з найбільших проблем є нерозвиненість ринкової інфраструктури 

міжнародного бізнесу в Україні. Необхідно поліпшити роботу комерційних 

банків, страхових компаній, фондових бірж, інвестиційних компаній і фондів. 

Утворити національну страхову компанію по страхуванню ризиків іноземних та 

вітчизняних інвесторів [2, c. 91-97]. 

Незважаючи на потрясіння в світовій фінансовій системі, Україна 

продовжує свою інвестиційну активність. В економіку України у 2012 році 

іноземними інвесторами було вкладено 6013,1 млн дол. США прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу). Обсяг унесених з початку інвестування в 

економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 

грудня 2012 р. становив 54462,4 млн дол. США, що на 8,2% більше обсягів 

інвестицій на початок 2012 р., та в розрахунку на одну особу населення складає 

1199,3 дол. Прямі інвестиції з України були здійснені в 49 країн світу. 

Найбільші обсяги капіталу (5 810,5 млн дол. США) спрямовано до Кіпру. До 

Росії внесено 292,5 млн дол. США, Латвії – 95,5 млн дол. США, Польщі – 54,2 

млн дол. США, Грузії – 32,8 млн дол. США, Казахстану – 25 млн дол. США. 

[1]. 

Висновки. Економічна та політична нестабільність країни та 

недосконалість законодавчої бази стає перешкодою у залученні іноземного 

капіталу в Україну, тим самим спонукає українських інвесторів вкладати 

капітал в інші країни і зменшує обсяги інвестування до країни відповідно. 

Доступність економіки країни до інвестиційних потоків стає домінуючою 

тенденцією у формуванні сучасних світогосподарських зв’язків і сприяє 

прискоренню інтеграційних процесів. Інвестиційною реформою передбачається 

велика кількість заходів, які є необхідними для залучення іноземних інвестицій, 



 109 

а отже можна мати надію на поліпшення ситуації у деяких аспектах 

найближчим часом. 
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЦІЛЬОВА 

СПРЯМОВАНІСТЬ 

Нормальне функціонування підприємств різних сфер виробництва та 

послуг в умовах ринкових відносин має на увазі пошук та розробку кожним із 

них особистої стратегії розвитку. Щоб успішно розвиватися підприємство 

мусить мати оптимальне співвідношення між затратами та результатами 

виробництва, знаходити нові форми вкладання капіталу, оновлювати та 

покращувати свою продукцію у відповідності вимогам ринку, знаходити більш 

ефективні способи доведення її до конкретних споживачів, використовувати 

принципово нові методи правління. Інакше кажучи, підприємство має бути 

конкурентоспроможним та економічно стійким. 

Існуюче різноманіття визначень «стратегія» є свідченням того, що цьому 

поняттю зарубіжні та вітчизняні автори приділяють значну увагу: А. Стрікленд, 

А.А. Томпсон, Б. Карлоф, Г. Міцберг, Г. Хемел, Дж. Квін, Е. Чандлер, І. 

Ансофф, К. Омайє, К.К. Прахалад, М.Е. Портер, П. Дойл, П.Ф. Друкер, У. 

Глюк, А.Д. Аакер та ін. 

Метою роботи є з’ясувати сутність та дати визначення основних видів 

стратегій розвитку бізнесу в сучасних умовах та приведення дій цих стратегій. 

Слово «стратегія» (від старогрець. «stratos» – «армія» та «agos» – «я 

керую») первинно тлумачиться як мистецтво або наука ведення воєнних дій.  

Першу групу еталонних стратегій складають так звані стратегії 

концентричного зростання. Сюди потрапляють ті стратегії, які пов’язані із 

зміною продукту і (або) ринку. У разі використання даних стратегій фірма 

намагається поліпшити свій продукт або починає випускати новий, не міняючи 

при цьому галузі. Що стосується ринку, то фірма веде пошук можливостей 

поліпшення свого положення на існуючому ринку або ж переходу на новий 

ринок. 

Конкретними типами стратегій першої групи є наступні: 

 Стратегія посилення позиції на ринку, при якій фірма робить все, щоб з 
даним продуктом на даному ринку завоювати кращі позиції. Для реалізації цієї 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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стратегії потрібні великі маркетингові зусилля. Прикладом такої стратегії є 

фірма Marlboro, яка за рахунок іміджу завоювала 30% світового ринку сигарет, 

хоча більшість її марок сигарет мають схожі смакові якості;  

 Стратегія розвитку ринку, що полягає в пошуку нових ринків для вже 
вироблюваного продукту. Як приклад можна привести компанію Johnson & 

Johnson, яка домоглася значних успіхів у створенні нового класу споживачів 

дитячого шампуню за рахунок дорослого населення;  

 Стратегія розвитку продукту, що припускає рішення задачі зростання 
за рахунок виробництва нового продукту. При цьому передбачається його 

реалізація на вже освоєному фірмою ринку [1, c.236]. 

Другу групу еталонних стратегій складають такі стратегії бізнесу, які 

передбачають розширення фірми шляхом додавання нових структур. 

Вирізняють два основні типи стратегій інтегрованого зростання: 

 Стратегія зворотної вертикальної інтеграції, направлена на зростання 
фірми за рахунок придбання або ж посилення контролю над постачальниками, а 

також за рахунок створення дочірніх структур, що здійснюють постачання. Так, 

на заводі компанії Ford виробничий процес був інтегрований до такого ступеня, 

що на вході його була залізна руда, а на виході – готовий автомобіль.  

 Стратегія прямої інтеграції, яка передбачає придбання у власність, або 
встановлення повного контролю фірмою над дистриб’юторами її продукції. 

Прикладом горизонтального об’єднання є придбання автомобільною групою 

Volkswagen 70 – процентного пакету акцій чеського виробника автомобілів 

Skoda, що дозволило німецькій компанії міцно закріпитися на швидко 

зростаючому східноєвропейському ринку. У цьому ж ряду горизонтальних 

альянсів знаходяться договори про стратегічне партнерство між компаніями 

споріднених галузей Shell і ПАТ «Газпром», а також аналогічний альянс між 

British Petroleum і «Сиданко» [2, c.134]. 

Третьою групою еталонних стратегій розвитку бізнесу є стратегії 

диверсифікованого зростання. Стратегіями даного типу є наступні: 

 Стратегія концентричної диверсифікації, що базується на пошуку і 
використанні додаткових можливостей для виробництва нових продуктів в 

існуючому бізнесі. При цьому існуюче виробництво залишається в центрі 

бізнесу, а нове виникає, виходячи з тих можливостей, які характерні для 

освоєного ринку, використовуваної технології або ж в інших сильних сторонах 

функціонування фірми. Наприклад, готельна мережа «Хілтон» широко відома в 

світі своїми висококласними готелями, розташованими в центральних районах 

великих міст. Величезні конференц і банкетні зали, великі холи, швейцари у 

лівреї є тими рисами готелів «Хілтон», які дозволяють відносити їх до розряду 

шикарних. Прихильність керівництва ідеї збереження за готелями «Хілтон» 

іміджу дорогих і висококласних призвела до того, що практично призупинився 

ріст готельних площ. Це було пов’язано з тим, що ринок такого класу готельних 

послуг виявився насиченим і не розширювався. Щоб вийти зі становища і 

розширити обсяг готельних площ, керівництво вирішило почати будівництво 

100 недорогих готелів для бізнесменів середнього рівня, а також для сімейного 
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проживання; 

 Стратегія горизонтальної диверсифікації, що припускає пошук 

можливостей зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що 

вимагає нової технології, відмінної від використовуваної. При даній стратегії 

фірма повинна орієнтуватися на виробництво таких технологічно не пов’язаних 

продуктів, які б використовували вже наявні можливості фірми, наприклад в 

області постачань; 

 Стратегія конгломеративної диверсифікації, що полягає в тому, що 
фірма розширюється за рахунок виробництва технологічно не пов’язаних з вже 

вироблюваними нових продуктів, які реалізуються на нових ринках.  

Четвертим типом еталонних стратегій розвитку бізнесу є стратегії 

скорочення у зв’язку з необхідністю підвищення ефективності. Виокремлюють 

чотири типи стратегій змушеного скорочення бізнесу: 

 «Скорочення і переорієнтація» (переорієнтація ресурсів фірми на 
випуск нового продукту); 

 «Відсікання зайвого» (продаж частини фірми або її дочірньої компанії); 

 «Збір урожаю» (отримання короткострокового додаткового грошового 
потоку від бізнесу, що не може бути вигідно проданим); 

 «Негайна ліквідація» (розпродаж всіх активів фірми). 
Отже, розробка стратегії компанії є необхідною умовою її успішного 

розвитку в довгостроковому періоді. Вибір же конкретної стратегії розвитку 

має залежати від основних цілей та завдань, яких прагне досягнути фірма. 

Безумовно, що при цьому мають бути враховані фінансові, інвестиційні та 

технологічні можливості. 
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ПРОГНОЗ НАСЛІДКІВ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

Забезпечення економічної безпеки України полягає не лише в 

нейтралізації зовнішніх загроз, айв більш повному використанні потенціалу 

міжнародної економічної взаємодії. Світова організація торгівлі (СОТ) є 

інструментом врегулювання на багатосторонній основі правових відносин між 

державами-учасницями СОТ. Те, що членами СОТ вже є більшість країн світу 
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(зараз їх 144), означає, що країни, які не є членами СОТ, у відносинах з 

країнами-членами СОТ матимуть в односторонньому порядку 

підпорядковуватися вимогам СОТ, не маючи відповідних прав для захисту 

своїх інтересів відповідно до положень цієї міжнародної організації. Лише цей 

аргумент доводить необхідність вступу України до СОТ.  

Гальмування вступу України до СОТ призведе до торговельно-

економічної ізоляції нашої держави не тільки від країн Західної Європи, а й від 

країн Центральної та Східної Європи та Балтії. Процес інтеграції зазначених 

країн до ЄС супроводжуватиметься обов’язковим застосуванням законодавства 

ЄС в сфері їхніх торговельних відносин з Україною.  

Чинниками, що стримують розвиток зовнішньої торгівлі України, є: 

домінування у структурі експорту продукції енергоємних галузей, сировини і 

товарів з низькою доданою вартістю; низька конкурентоспроможність 

вітчизняних товарів і послуг; значна залежність України від імпорту з окремих 

країн.  

Політика України щодо приєднання до СОТ має будуватися на 

необхідності одержання максимальної вигоди з членства у СОТ, та мінімізації 

втрат від негативних наслідків, що очікують Україну при вступі до СОТ.  

Від набуття членства в СОТ Україна може отримати наступні переваги:  

1. Членство в СОТ є чинником збільшення прямих іноземних інвестицій 

(це спостерігається по країнах ЦСЄ і Балтії, які набули членства в СОТ і 

знаходяться на шляху до ЄС).  

2. Членство в СОТ сприятиме зменшенню тарифних і нетарифних 

обмежень доступу українських товарів на найважливіші товарні ринки та 

одночасному поліпшенню умов торгівлі з 144 країнами, частка яких у світовій 

торгівлі становить понад 92%.  

3. Членство в СОТ є передумовою вдосконалення режиму торгівлі з ЄС 

та забезпечення поступової інтеграції України до ЄС.  

4. Членство в СОТ дозволить вирішити проблему антидемпінгових 

санкцій.  

5. Членство в СОТ є чинником створення реальних ринкових засад і 

підвищення конкурентоспроможності економіки України.  

6. Членство в СОТ є чинником демонополізації національної економіки.  

7. Угоди СОТ спрямовані не лише на лібералізацію торгівлі, а й 

передбачають механізми захисту внутрішніх ринків країн-членів.  

8. Можна очікувати зменшення витрат через відмову від подвійних 

стандартів для внутрішнього ринку та експорту (завдяки взаємному визнанню 

результатів оцінки якості продукції витрати можуть зменшитися на 3-5% в 

залежності від виду продукції).  

Проте реально можливі і негативні наслідки вступу України до СОТ, які 

можуть формувати додаткові загрози економічній безпеці України, зокрема:  

1. Можна очікувати тимчасового зниження виробництва окремих товарів 

в обсягах, еквівалентних збільшенню імпорту. Наприклад, при зниженні мита 
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на шини для легкових автомобілів з 20% до 10% можна очікувати збільшення 

імпорту на 11 млн доларів США.  

2. Можливі проблеми із залученням інвестицій в окремі галузі. 

Наприклад, для відновлення електронної промисловості (116 підприємств) 

необхідні 130 млн доларів США інвестицій. Вступ до СОТ, за висновками 

Мінпромполітики, створить проблеми залучення інвестицій для виробників 

електронних компонентів та приладобудівної галузі.  

3. Існує ймовірність формування загроз у торгівлі послугами. 

Форсування перетворень у сфері транспортних послуг та невжиття 

превентивних протекціоністських заходів стосовно національних перевізників 

може призвести до занепаду галузі та витіснення вітчизняних постачальників 

послуг з міжнародних ринків перевезень.  

4. Внаслідок низької конкурентоспроможності багатьох видів 

вітчизняної продукції, в деяких секторах економіки України (будівельний, 

гірничовидобувний, машинобудівний) після вступу до СОТ можна очікувати 

скорочення виробництва окремих видів продукції, скорочення надходжень до 

бюджету, втрату робочих місць, зростання соціальної напруженості.  

5. Вступ до СОТ приведе до відкриття внутрішнього ринку 

сільськогосподарської сировини і продовольства. Негативними наслідками 

цього стане: по-перше, наповнення продовольчого ринку України товарами за 

низькими цінами (цукром, маргарином, маслом, сирами, іншими молочними 

продуктами, картоплею і овочами, фруктовими соками); по-друге, вимивання 

важливої для вітчизняної харчової промисловості сировини і стратегічно 

важливих кормових ресурсів з неї (насіння соняшника, продовольчого і 

кормового зерна).  

Це означає, що Україна при вступі до СОТ має вжити додаткових заходів 

щодо забезпечення економічної безпеки. Ці заходи можна поділити на дві 

групи: заходи, що забезпечують захист вітчизняних товаровиробників, та 

заходи, спрямовані на забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції.  

Заходи щодо захисту вітчизняних товаровиробників полягають у такому:  

1. Необхідно повніше використати передбачені СОТ механізми захисту 

економічних інтересів країни та забезпечення вітчизняним продуцентам рівних 

умов конкуренції на світовому ринку. Захист національного ринку повинен 

мати вибірковий характер, а об’єкти захисту слід визначати, виходячи з 

національної програми структурної перебудови економіки. Проблему доступу 

на ринок України необхідно вирішувати згідно із внутрішньою економічною 

політикою, що визначає конкурентоспроможність вітчизняних 

товаровиробників.  

2. В Україні потрібна суттєва диференціація тарифної політики. Так, 

відносно конкурентоспроможні виробництва з низько еластичним попитом на 

імпортну продукцію, як правило, не реагують на зниження ввізного мита і не 

потребують протекціоністських заходів з боку держави (продукція харчової 
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промисловості, окремі сектори машинобудівного комплексу). В найближчі роки 

ці товарні позиції можуть бути повністю відкриті для імпорту (безмитного 

ввозу).  

Для виробництв з високо еластичними товарними позиціями, які 

відзначаються низькою конкурентоспроможністю (насамперед, продукція 

обробної промисловості), але мають значний виробничий і науковий потенціал 

росту, тарифна політика на період інвестиційної модернізації повинна 

орієнтуватися на збереження нинішнього рівня захисту, або (в окремих 

випадках) – на його підвищення.  

Особливої стимулюючої тарифної політики потребують «депресивні» 

виробництва, підвищення конкурентоспроможності яких з опорою виключно на 

власні сили в найближчій перспективі є проблематичним (випуск окремих 

компонентів електронно-обчислювальної техніки, високотехнологічних 

комплексів для автомобільної промисловості тощо). Для цих виробництв 

необхідний уніфікований рівень імпортного мита, який, з одного боку, 

стимулював би зарубіжних виробників до відмови від ввозу готових виробів і 

до переносу виробництв на українську територію (встановлення підвищених 

ставок мита), а з іншого – забезпечував безмитне ввезення напівфабрикатів і 

комплектуючих, які не виробляються в Україні, або їх виробництво економічно 

недоцільне.  
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ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 

Головною ланкою державних фінансів безперечно є бюджет на 

державному та місцевому рівнях. Дійсно, основою для створення такої 

економічної категорії як система державних фінансів є забезпечення ресурсами 

(фінансовими, матеріальними, нематеріальними) держави для виконання 

покладених на неї функцій. Розвиток бюджетної системи, державних і 

регіональних фінансів впливають на стан соціальної та економічної сфер у 

регіонах. Особливого значення цей вплив набуває у розрізі поступального руху 
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держави та регіонів на засадах інноваційного розвитку і саме тут відчувається 

гостра потреба у фінансовій підтримці держави, становленні тісних зв’язків у 

такій замкнутій системі «держава (регіон) – освіта – наука – виробництво». 

Завдяки ефективному бюджетному менеджменту, ефективному розподілу 

видатків бюджету відбувається всебічний позитивний вплив держави на 

економічний розвиток, соціально-економічне забезпечення населення, розвиток 

науки та освіти, культури та мистецтва та ін. 

Питання управління фінансовими ресурсами, ефективного їх 

використання та розподілу, прискорення регіонального та бюджетного 

розвитку, зростання дохідної та податкової бази бюджетів є предметом 

дослідження багатьох вчених в сфері бюджетного менеджменту. Засади 

управління видатками бюджету через призму ефективного бюджетного 

менеджменту розглядає Л.Д. Сафонова [1]. Підходи до оцінки управління 

бюджетними коштами розкриває І.Б. Стефанюк [2]. У своїх працях О.Д. Рожко 

звертає увагу на необхідність формування нових стратегічних напрямів 

розвитку національної економіки, на обґрунтування нових форм і методів 

державного регулювання інвестиційних процесів у країні [3]. 

Метою статті є визначення фінансових можливостей розвитку місцевих 

бюджетів для підтримки інноваційних перетворень у регіоні як запоруки їх 

економічного розвитку, виявлення передумов їх інвестиційних можливостей з 

урахуванням змін бюджетного законодавства. 

Важливим завданням бюджетної політики є перехід і підтримка 

інноваційної моделі розвитку територій. Бюджетна політика має бути націлена 

на розгортання нової моделі інноваційного розвитку та встановлення тісних 

взаємозв’язків у системі «держава – освіта – наука – виробництво». 

Маючи значний інтелектуальний та інноваційний потенціал Україна так і 

не змогла перейти на інноваційний шлях розвитку економіки. До цього 

призвело і безвідповідальне відношення державних і регіональних органів 

влади до фінансової підтримки на початковому етапі наукових інноваційних 

досліджень, і накопичені проблеми соціально-економічного розвитку, і 

неефективний перерозподіл державних та регіональних бюджетних видатків, і 

політика «проїдання», а не примноження бюджетних ресурсів та розвитку 

територій. 

Підтримка інноваційної діяльності і перерозподіл видатків у науково- 

дослідницьку галузь може забезпечити економічне зростання. Необхідно 

визначити роль державних фінансів у реалізації стратегії інноваційного 

розвитку. Можна стверджувати про неефективне використання існуючих 

інвестиційних потенціалів різних рівнів бюджетів України. Фінансування 

інноваційної діяльності з державного бюджету значно скоротилося починаючи 

з 2013 р. Сьогодні обсяги інвестицій з Державного бюджету скоротився у 3,87 

рази порівняно з 2 роком (табл. 1). Найбільшу часту фінансових ресурсів все ж 

складають власні джерела підприємств. 
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Таблиця 1 - Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні, млн. грн. 

Роки Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів: 

Власних Державного бюджету Іноземних 

інвесторів 

Інші джерела 

Обсяг, 

млн. грн. 

% від загальної 

суми 

2004 1757,1 1399,3 7,7 

0,44 

133,1 217 

2005 1971,4 1654 55,8 

2,83 

58,5 203,1 

2006 3013,8 2141,8 45,5 

1,51 

264,1 562,4 

2007 3059,8 2148,4 93 

3,04 

130 688,4 

2008 4534,6 3501,5 63,4 

1,40 

112,4 857,3 

2009 5751,6 5045,4 28,1 

0,49 

157,9 520,2 

2010 6160 5211,4 114,4 

1,86 

176,2 658 

2011 10850,9 7999,6 144,8 

1,33 

321,8 2384,7 

2012 11994,2 7264 336,9 

2,81 

115,4 4277,9 

2013 7949,9 5169,4 127 

1,60 

1512,9 1140,6 

2014 8045,5 4775,2 87 

1,08 

2411,4 771,9 

Важкою залишається ситуація стосовно оновлення основного капіталу, 

без чого значно ускладнюється, або навіть стає неможливим перехід 

промисловості нашої держави на новий постіндустріальний рівень розвитку. На 

сьогодні високий рівень зношеності основних засобів спостерігається 

практично у всіх сферах. Так за даними Державної служби статистики 

зношеність основних фондів щороку збільшується, і у 2010 р. це значення 

досягло 74,9% (табл. 2). Така ситуація потребує негайного державного 

втручання. 
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Таблиця 2 – Прогнозована вартість основних засобів у 2000 – 2010 рр. 

Роки 

У фактичних цінах на кінець року, млн. грн. Ступінь 

зносу,% Первісна вартість Залишкова вартість 

2006 828822 466448 43,7 

2007 915477 503278 45,0 

2008 964814 512235 47,2 

2009 1026163 538837 48,0 

2010 1141069 587453 49,3 

2011 1276201 661565 49,0 

2012 1568890 774503 51,5 

2013 2047364 993346 52,6 

2014 3149627 1251178 61,2 

2015 3903714 1597416 60,0 

2016 6648861 1731296 74,9 

Розглянемо структуру інвестицій в основний капітал за джерелами 

фінансування (табл. 3). Загальна сума інвестицій в основний капітал щороку 

зростала до кризи 2012 – 2013 рр., але починаючи з 2005 р. держава більш ніж у 

два рази скоротила рівень своєї участі в оновленні основних фондів. Кошти 

місцевих бюджетів направлені на інвестиції в основний капітал також щорічно 

скорочувалися, так їх частка за шість років зменшилася з 4,7% до 2,7%. 

Іноземні інвестори приймали участь в оновленні основного капіталу, та такі 

інвестиції були нестійкі та коливалися з року в рік, а їх обсяг був навіть 

меншим ніж фінансування з держбюджету. 

Тому основні джерела для оновлення своїх фондів підприємства мали 

знаходити самотужки та проводити їх за рахунок власних джерел (50 – 60%). 

Виходячи з цього, необхідно залучати та підвищувати рівень участі державних 

та місцевих фінансів у оновленні основного капіталу підприємств та 

організацій. 

Раніше перед державою та місцевими адміністраціями стояло завдання 

підвищення інвестиційної привабливості своїх територій для залучення 

іноземних інвестицій. Тепер, з урахуванням здійснених Урядом кроків до 

підвищення незалежності системи місцевих бюджетів, перед місцевими 

органами повинно постати і інше завдання стосовно підвищення і розвитку 

власного інвестиційного потенціалу, мається на увазі інвестиційного 

потенціалу місцевих бюджетів. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
У сучасній ринковій економіці та в умовах жорсткої конкуренції досить 

актуальною є проблема економії та ефективного використання матеріальних 
ресурсів. При аналізі роботи будь-якого виробництва завжди стає питання про 
ефективність використання ресурсів як складової ефективності виробництва 
взагалі. В цілому, однією з головних умов успішної роботи підприємства, 
зниження собівартості його продукції, зростання прибутку, рентабельності 
діяльності є повне і вчасне забезпечення виробництва сировиною та 
матеріалами потрібного асортименту i якості та ефективне їх використання.  

Питанням підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 
на підприємстві займалися такі науковці як: Д.Д. Бауерокс, Є.В. Крикавський, 
Л.Б. Миротин, Л.С. Сєргеєв, О.М. Тридід, А.Д. Чудаков, Т. Девенпорт, М.В. 
Бородатов, Е. Майер, Л.Н. Анікіна, Л.А. Сударєва, Н.П.Хохлов та інші. Однак, 
не зважаючи на вагомість внеску зазначених вчених підкреслимо, що окремі 
аспекти підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів 
вітчизняними підприємствами потребують більш глибокого вивчення. 

Відзначимо, що підвищення ефективності використання матеріальних 
ресурсів на сучасному етапі є одним з найважливіших завдань кожного суб’єкта 
господарювання, оскільки саме матеріальні витрати в багатьох галузях 
становлять значну частину витрат виробництва, від яких в основному залежить 
розмір прибутку, який, в свою чергу, в умовах переходу до ринкової економіки 
є основним джерелом виробничого і соціального розвитку підприємства [3, 
с.229]. 

В умовах ринкового господарювання підприємства створюють не лише 
продукт в натуральній формі, але і його вартість, за допомогою чого 
підприємство вступає в загальногосподарський оборот. Разом з тим мотиви 
виробничої діяльності, господарський механізм, розподіл доходів від 
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продуктивного використання ресурсів визначаються соціальною формою 
виробництва, його суспільними умовами. У зв’язку з цим поняття матеріальних 
ресурсів підприємства необхідно розглядати всесторонньо, з урахуванням 
принаймні трьох його змістовних аспектів, що охоплюють натурально-речову, 
вартісну і соціально-економічну форми їх руху. Відповідно це дає можливість 
виділити три напрями дослідження проблеми підвищення ефективності 
використання матеріальних ресурсів підприємства: 

– технологічний – пошук способів зниження питомих затрат матеріалів на 
одиницю продукції в процесі її виробництва, поглиблення переробки сировини, 
зменшення відходів; 

– вартісний – забезпечення безперервного обертання вартісної форми 
матеріальних ресурсів, стійке фінансове забезпечення процесу їх формування і 
використання; 

– соціальний – стимулювання ефективного використання матеріальних 
ресурсів в умовах нових форм власності, усунення негативних наслідків такого 
використання, створення більш високого рівня мотивації дбайливого ставлення 
до ресурсів. 

Ці напрями підвищення ефективності використання матеріальних 
ресурсів підприємства, відображаючи специфічні аспекти проблеми, тісно 
взаємозв’язані і взаємообумовлені. Рух ресурсів в натуральній формі 
ґрунтується на їх ефективному обертанні у вартісній формі, що сприяє успішній 
реалізації завдань, що вирішуються відповідно до соціальних умов виробництва 
[4, с.43]. 

Відзначимо, що економне і раціональне використання матеріальних 
ресурсів виражається через показники матеріаломісткості продукції. При цьому 
аналіз виявлення причин і факторів зростання матеріаломісткості та виявлення 
резервів її зниження на підприємстві проводяться за такою схемою (рис. 1) [5, 
с.402]. 

 

 Аналіз матеріаломісткості, виявлення 

резервів її зниження 

 

   

Аналіз структури 

матеріальних витрат 

 Оцінка якості матеріалів та 

виявлення резервів економії 

   

Аналіз використання 

матеріалів 

 Оцінка заходів підвищення 

ефективності використання 

матеріалів 

   

Аналіз стану та дотримання 

норм витрат матеріалів 

 Оцінка якості норм, 

обґрунтованості їх зниження 

науково-технічними та 

організаційними заходами 

Рис. 1 – Схема аналізу використання матеріалів 
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Підкреслимо також, що спільного оптимального руху матеріальних, 

інформаційних та інших ресурсів виробництва можна досягти на основі 

застосування логістики, що супроводжується контролінгом.  

Для безперервності логістичних процесів велике значення має 

оптимальне поєднання матеріального і інформаційного факторів підвищення 

ефективності виробництва. 

В якості інформаційно-аналітичної системи, що обслуговує рух 

матеріальних потоків, можна застосувати систему контролінгу, яка забезпечує 

інструментальну базу для підтримки основних функцій менеджменту: 

планування, організації, мотивації і контролю над використанням матеріальних 

ресурсів. 

Для створення організаційних основ використання і об’єднання в 

процесах постачання, виробництва і споживання матеріальних, інформаційних і 

трудових ресурсів виробництва була розроблена концепція реінжинірингу 

бізнес-процесів. 

Це новий підхід до формування системи управління підприємством, який 

ґрунтується на переході від функціональних підрозділів до створення команд 

фахівців, відповідальних за певний бізнес-процес. При цьому забезпечується 

оптимальне поєднання організаційного фактора з іншими факторами 

підвищення ефективності виробництва [5,с.406]. 

В цілому управління ефективністю використанням матеріальних ресурсів 

повинно бути спрямоване на зменшення матеріаломісткості продукції, 

внаслідок чого забезпечується підвищення рівня виготовлення нових видів 

продукції та зниження вагових характеристик виробів. В цілому, підвищення 

ефективності використання матеріальних ресурсів зумовлює скорочення 

матеріальних витрат на виробництво продукції, зниження її собівартості і 

зростання прибутку [2, с.218]. 
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УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК: ПРОБЛЕМИ 

 І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Сучасні процеси, які відбуваються у світовій економіці, знаходять своє 

відображення у фінансовому секторі. У світі посилився рух міжнародних 

капіталів, країни усувають фінансові та торговельні обмеження, надаючи 

можливість фінансовим структурам, ринкам та інструментам впливати на їхню 

економіку. Найдинамічнішим сектором міжнародних економічних відносин 

стали валютні ринки, які за своїми обсягами, кількістю операцій та учасниками 

не мають аналогів у світі. Окремі ринки, зосереджені в різних регіонах світу, 

центрах міжнародної торгівлі і валютно-фінансових операцій формують 

світовий валютний ринок, на якому здійснюється широке коло операцій, 

пов’язаних із зовнішньоторговельними розрахунками, міграцією капіталу, 

туризмом, хеджуванням валютних ризиків, проведенням інтервенційних 

заходів тощо [1].  

Дана проблематика та її основні аспекти розглядалась раніше 

українськими та зарубіжними авторами, а насамперед: В.М. Кочетков, Ф. О. 

Журавка, А. В. Колдовський, В.А. Костюк, А.В. Стригунова, Н. Е. Бодрова,, У.І. 

Моторнюк, У.П. Гуцуляк, Лупуляк О.І. [2]. 

Метою дослідження є розкриття суті проблеми інтеграції України в 

міжнародний валютний ринок та надання певних пропозицій і варіантів для 

подолання перешкод на шляху зростання в даному напрямку.  

Поглиблення міжнародного поділу праці, формування світової системи 

господарства, глобалізація господарських зв’язків призвели до розвитку 

міжнародних валютних відносин, які за своєю сутністю являються складною 

системою відносин, які пов’язані зі сферою зовнішньоекономічної діяльності. 

Валютний ринок виступає об’єктивним організатором валютних відносин, який 

сегментує і впорядковує прагнення різноманітних економічних агентів, а також, 

маючи зворотній вплив на валютні відносини, здійснює своєрідне їх 

регулювання. Тому необхідність існування валютного ринку викликана 

потребою організації валютних відносин [1]. 

 Опосередкований зв’язок національної економіки з міжнародним 

валютним ринком здійснюється шляхом взаємодії банків, фінансових установи, 

фізичних та юридичних осіб на території України з іноземними партнерами, 

фірмами, організаціями. Даний зв’язок є більш динамічним. Враховуючи 

кількість операцій даного сектору інтеграції та суто державного – варто 

відзначити більшу кількість таких зв’язків, але в менших сумах [2]. 

Фінансова криза внесла зміни у роботу національного валютного ринку. 

Починаючи з вересня 2008 року, ситуація на валютному ринку загострилася і 

виникла необхідність застосування жорсткішого регулювання валютного 

ринку. Суттєвим обмеженням стало рішення НБУ, яке позбавило резидентів 

виводити за кордон валюту, куплену на міжбанківському ринку за 
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індивідуальною ліцензією або залучену як кредит [1]. 

Серед чинників, які викликали різкі коливання курсу гривні та її 

знецінення в умовах світової економічної кризи 2008-2010 рр. слід виділити: 

- надмірні обсяги кредитування в іноземній валюті; 

- бажання банків отримати максимальний прибуток від спекулятивних 

операцій на міжбанківському ринку; 

- суттєве перевищення попиту на іноземну валюту над її пропозицією на 

готівковому ринку внаслідок втрати довіри домогосподарств до національної 

валюти, що девальвує. Готівковий ринок перетворився у джерело купівлі 

іноземної валюти для погашення кредитів; 

- підвищення рівня фінансової доларизації та поступова втрата гривнею 

функції нагромадження; 

- зростання державного боргу [3]. 

Розглянувши причетність валютної системи до національного 

господарства та визначивши основні чинники впливу на інтеграцію України до 

міжнародного валютного ринку, варто виділити такі проблеми розвитку 

валютного ринку України: 

1) зміцнення позиції національної валюти України на світових валютних 

ринках; 

2) інтеграція національної грошової одиниці у світову та регіональні 

валютні системи відповідно до світових стандартів; 

3) покращення стану і структури платіжного балансу України; 

4) проблема скорочення і ліквідації міжнародної кредитної заборгованості 

[2]. 

Умови вирішення цих проблем: 

- наближення ринкового курсу гривні до паритету купівельної 

спроможності, у тому числі за рахунок стимулювання попиту на гривню на 

світових валютних ринках; 

- кредити повинні жорстко контролюватись і використовуватися для 

придбання новітніх технологій на світових ринках. Це особливо стосується 

металургійного комплексу як головного постачальника валюти, що потребує 

модернізації та реконструкції. Але не потрібно акцентувати увагу на одному 

секторі, адже авіа будівництво також є стратегічним напрямком для розвитку 

всього промислового комплексу [1]. 

Курс гривні щодо долара на міжбанківському валютному ринку України 

за січень 2014 року просів на 5,5%, тоді як за весь 2013 рік гривня подешевшала 

лише на 2%.  

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо 

долара США встановилися на рівні 9,0/9,4 грн/дол., таким чином, вартість 

долара підвищилася на 14% і досягла максимального значення з грудня 2008 

року. 

НБУ вперше за останні півтора року переглянув офіційний курс гривні 

щодо долара, знизивши його до 8,7080 грн/дол. з 7,9930 грн/дол. та перейшов 

до гнучкого курсоутворення на валютному ринку, і тепер офіційний курс гривні 

щодо долара буде встановлюватися на підставі середньорічного курсу на 
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міжбанківському ринку. Також НБУ ввів тимчасові обмеження щодо операцій з 

рахунками клієнтів за їх дорученням і на купівлю валюти [4].  

Висновки. Отже, cучасному валютному ринку притаманний широкий 

спектр операцій, включаючи й арбітражні. Це дає змогу наблизитися до 

стандартів ЄС і допомагає реалізувати основну стратегічну мету, яка визнана 

законодавством, – забезпечення стабільності національної валюти.  

Валютне регулювання слід змінити та покращити в наступних напрямках: 

обмеження можливостей комерційних банків щодо здійснення спекулятивних 

операцій; обмеження обсягів купівлі іноземної валюти лише потребами 

проведення поточних операцій із зарубіжними партнерами; створення 

перешкод для нелегального вивезення іноземної валюти з країни 
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ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ КЛІЄНТІВ 

КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
Швидкі темпи зростання кредитних операцій комерційного банку 

зумовлюють пошук нових, ефективніших та дієвіших методів і підходів до 
визначення кредитоспроможності позичальника. Оцінка кредитоспроможності 
позичальника є важливою складовою надання кредитів комерційними банками. 

Питання аналізу підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників 
займалися такі вітчизняні вченні, як Л. Примостка, Р. Тиркало, О. Васюренко, 
С. Мочерний, Н. Тарасенко, В. Вітлинський, О. Пернарівський, Я. Чайковський, 
О. Терещенко, В. Галасюк, А. Мороз. Значний внесок у розробку цього питання 
зробили такі сучасні закордонні економісти: Е. Брігхем, Л. Гапенські, П. С. 
Роуз, Дж. Сінкі. 

Метою даної роботи є теоретичне опрацювання напрямів оцінки 
кредитоспроможності позичальників українськими банками. 

При наданні кредитів будь-який банк зустрічається з необхідністю оцінки 
кредитоспроможності позичальників. Ця процедура є обов’язковою, а її 
результати істотно впливають як на умови конкретних кредитних угод, так і на 
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ефективність кредитної діяльності банку вцілому. Для позичальника оцінка 
кредитоспроможності також важлива, оскільки від її результату залежить, в 
якому обсязі буде наданий кредит, і чи буде він наданий взагалі[2]. 

Кредитоспроможність позичальника банком у теперішній час – це 
комплексна якісна оцінка, результат аналізу, під час якого накопичується 
необхідна для прийняття рішення інформація. Зважаючи на це, банк приймає 
рішення про обґрунтованість та умови надання кредиту (доцільність 
продовження кредитних відносин або їх припинення)[1]. 

Комерційні банки України керуються власними положеннями та 
методиками оцінки кредитоспроможності, в основі яких покладені методичні 
рекомендації НБУ. Додаткові критерії банки встановлюють самостійно, тому в 
наукових дослідженнях постійно пропонуються різні аспекти якісної та 
глибокої характеристики діяльності підприємства, практичне використання 
яких дозволяє удосконалити методики оцінки кредитних ризиків[3]. 

Умовно їх можна розбити на класифікаційні (статистичні) методи оцінки 
та комплексний аналіз кредитоспроможності. 

До класифікаційних (статистичних) методів оцінки належать бально-
рейтингові системи оцінки та моделі прогнозування банкрутства; моделі 
комплексного аналізу (на основі «напівемпіричних» методологій, тобто які 
базуються на експертних оцінках аналізу економічної доцільності надання 
кредиту). Застосування класифікаційних методів оцінки кредитоспроможності 
позичальника ставить за мету напрацювання стандартних підходів для 
об’єктивної характеристики позичальників, пошуку кількісних критеріїв для 
поділу майбутніх клієнтів на основі наданих ними матеріалів на надійних і 
ненадійних, тобто таких, які підпадають під ризик банкрутства, і тих, для кого 
загроза банкрутства малоймовірна. 

Далі розглянемо більш детально моделі комплексного аналізу. У 
зарубіжних країнах із розвинутою ринковою економікою банки застосовують 
досить складну систему показників для оцінки кредитоспроможності клієнтів. 

Вона диференційована залежно від характеру позичальника (фірма, 
приватна особа, вид діяльності) та від періодичності і розміру грошових 
надходжень на рахунки підприємства. Узагальнення кількісних та якісних 
характеристик позичальника здійснюється за допомогою таких моделей 
комплексного аналізу: Правило «6С», PARSER, CAMPARI, PARTS, МEMO 
RISK, система 4FC, Правило «5С» поганих кредитів [2]. Ці методики оцінки 
кредитоспроможності позичальника стали досить популярними завдяки 
вдалому поєднанню в них аналізу особистих та ділових якостей клієнта. 

У теорії та практиці немає єдності, щодо пріоритетності певних 
параметрів кредитоспроможності. Ефективність аналізу зростає при поєднанні 
оцінки кількісних та якісних показників, якщо брати до уваги їх взаємозв’язки 
та взаємовплив. Аналіз поточного та перспективного фінансового стану 
підприємства – це головне завдання для прогнозування майбутньої 
платоспроможності підприємства і його можна вирішити у поєднанні з 
глибокою оцінкою якісних критеріїв кредитоспроможності. 

Кредитні операції банків є найбільш прибутковими операціями банку, але 
і найбільш ризикованішими. Тому, оцінка кредитоспроможності є важливим 
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фактором, який може мінімізувати кредитний ризик.  
Збалансованість аналітичних кількісних та якісних показників дає 

можливість широкого практичного застосування, але потребує адаптованості до 
умов функціонування кредитних організацій, зокрема розподілу вагових 
коефіцієнтів для позичальників різних галузей та різних масштабів діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТРАТЕГІЄЮ ПІДПРИЄМСТВА 
Здатність вчасно та адекватно реагувати на зовнішні подразники в 

ринковому середовищі, такі як фінансова криза, політична нестабільність у 
державі, зміна тарифів на імпортно-експортні операції чи внесення поправок до 
податкового законодавства тощо є запорукою успішного функціонування 
підприємства на ринку. 

Єдність ключових показників діяльності підприємства утворює фінансову 
стратегію, базис і відправну точку управління фінансами підприємства. 

Питанням розробки та реалізації фінансової стратегії на підприємствах 
присвячено чимало публікацій як у вітчизняних, так і в зарубіжних 
літературних джерелах. Теоретико-методичні аспекти стратегічного 
фінансового управління досліджували такі вчені як: І. Ансофф, І.А. Бланк, Н. 
Горицкая, А. Гриньов, О. Ястремська, Л. Радова, А. Череп, М. Портер, В. 
Савчук та інші. 

Незважаючи на достатній рівень вивченості проблеми формування та 
реалізації фінансових стратегій підприємства, і досі залишаються 
невирішеними багато питань. До цього часу не сформовані у теоретичному, так 
і в практичному аспектах методичні підходи до формування фінансових 
стратегій підприємств в умовах кризи, про що свідчить відсутність єдиного 
визначення фінансової стратегії та обґрунтування єдиної послідовності етапів 
процесу формування фінансової стратегії [3]. 

Метою статті є узагальнення сутності фінансової стратегії підприємства 
та діючого механізму її формування. 

Розробка обґрунтованої фінансової стратегії − це основа для забезпечення 
життєздатності підприємства в довгостроковій перспективі. Стратегія 
фінансування включає визначення цілей використання фінансових ресурсів і 
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капіталу, методів фінансування, управління рухом фінансових ресурсів і 
капіталу, фінансове планування тощо. Принципами фінансової стратегії є: 
балансування матеріальних і фінансових потоків; ефективне фінансування 
розвитку окремих підсистем і всього підприємства; прогнозування 
альтернативних варіантів розвитку; фінансовий контроль і аналіз діяльності. 
Складовими фінансової стратегії є рішення про структуру капіталу, дивідендну 
політику, політику підприємства щодо боргів, визначення відносин із 
фінансовими, страховими, кредитними організаціями, акціонерами, усім 
фінансовим ринком [1, 4]. 

З урахуванням місця фінансової стратегії у стратегічному наборі 
підприємства визначають її основні характеристики у світлі парадигми 
стратегічного управління [2]: 

− фінансова стратегія підприємства є одним з видів його 
функціональних стратегій; 

− фінансова стратегія забезпечує охоплення всіх основних напрямів 
розвитку фінансової діяльності та фінансових відносин підприємства; 

− фінансова стратегія формує специфічну фінансову мету 
довгострокового розвитку підприємства; 

− фінансова стратегія забезпечує вибір найбільш ефективних напрямів 
досягнення фінансової мети підприємства; 

− фінансова стратегія має враховувати змінні умови зовнішнього 
середовища у процесі фінансового розвитку підприємства та адекватно 
реагувати на ці зміни; 

− фінансова стратегія підприємства забезпечує адаптацію до змін 
зовнішнього середовища шляхом корегування напрямів формування та 
використання фінансових ресурсів підприємства. 

Система стратегічного управління фінансами суб’єктів господарювання 
містить чотири складники: проблеми та цілі фінансової системи; механізм 
стратегічного фінансового управління; сукупність стратегічних фінансових 
рішень; зворотний зв’язок, що дає змогу встановити ступінь досягнення мети 
чи повноту вирішення проблеми (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структура системи та механізму стратегічного управління 

фінансами суб’єкта господарювання 
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Стрижнем системи стратегічного фінансового управління є механізм 

формування стратегічних рішень щодо регулювання фінансової діяльності, 

головними елементами якого є методи та форми управління фінансами, а також 

система інформаційно-аналітичного, нормативно-правового та програмно-

технічного забезпечення. 

Процес розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства 

здійснюється за наступними етапами: визначення загального періоду 

формування фінансової стратегії; дослідження факторів зовнішнього 

середовища; оцінка сильних та слабких сторін фінансової діяльності 

підприємства; комплексна оцінка стратегічної фінансової позиції підприємства; 

формування стратегічних цілей фінансової діяльності; розробка цільових 

стратегічних нормативів фінансової діяльності; прийняття основних 

стратегічних фінансових рішень; оцінка розробленої фінансової стратегії; 

забезпечення реалізації фінансової стратегії; організація контролю реалізації 

фінансової стратегії. Пропонована послідовність основних етапів процесу 

розробки фінансової стратегії підприємства може бути уточнена, деталізована з 

урахуванням особливостей фінансової діяльності підприємства і рівня 

стратегічного мислення його фінансових менеджерів [5]. 

Таким чином, розробка фінансової стратегії для промислового 

підприємства, або підприємства іншого виду діяльності на сучасному етапі 

розвитку світового господарства дозволить не тільки досягти обраних цілей з 

підвищення його прибутковості, ефективності діяльності, удосконалення 

об’ємів та структури виробничого потенціалу конкретного об’єкта діяльності, 

та одночасно поліпшити якісні параметри вітчизняної соціальної, екологічної та 

антикризової складових у ході розвитку свого виробництва, знищити ризики 

економічної безпеки в ході новітніх перетворень у механізмі глобального 

економічного розвитку.  

Постійне підвищення складності виживання промислового підприємства 

у зовнішньому економічному середовищі відповідно потребує нових 

властивостей та можливостей до модифікації і адаптації адекватної і науково 

обґрунтованої фінансової стратегії. 

Література 

1. Кучерук Д. Г. Глобальний економічний розвиток: концепція та механізми: 

Дис. .канд. екон. наук: 08.00.01 / Дмитро Григорович Кучерук; Донецький нац. 

ун-т. – Донецьк, 2011. – 202 с. 

2. Мельник Д. Л. Роль і місце функціональних стратегій в загальній стратегії 

розвитку підприємства / Д. Л. Мельник // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2010. – №4. – С. 209–212.  

3. Мица Н. В. Економічна сутність та роль фінансової стратегії в системі 

управління підприємством / Н. В. Мица, В. В. Мица // Вісник Запорізького 

національного університету. – 2010. – №3(7). – С. 239-247. 

4. Фатхутдинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации: 

эксклюзивные технологии формирования стратегии повышения 

конкурентоспособности орг.:теория, методика, практика: [учеб. пособие] / Р. А. 



 128 

Фатхутдинов. – М.: ЭКСМО,2004. – 541 с. 

5. Чентуков Ю. І. Стратегії розвитку великих промислових комплексів в умовах 

глобальних трансформацій: Дис. д-ра екон. наук / Юрій Ілліч Чентуков; 

Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – 307 с. 

 

Крюков Владислав 

Наук. кер.: Старікова О. М., 

  Наук.конс.: к.ф-м.н., доц. Заховалко Т. В. 

 

СТАРТАПИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

За останні кілька років у глобальній мережі з’явилося безліч стартап-

проектів, які змогли домогтися реального успіху, тому вивчення стартапів, та 

перспектив їх розвитку є дуже актуальним. 

Метою статті є розгляд стартапів та бізнес-інкубаторів, що існують 

сьогодні у нашій країні, та аналіз перспектив розвитку стартапів в Україні 

засобами бізнес-інкубаторів. 

У процесі переходу розвинених країн до постіндустріальної економіки й 

до інформаційного суспільства сформувався інформаційний сектор економіки, 

основною складовою якого є інформаційна індустрія. В інформаційній індустрії 

творча праця є домінуючою у виробництві благ. 

Кардинально змінюються роль і місце людини в економіці. Креативна 

(творча) людина стає головною продуктивною силою, тому що тільки вона 

здатна виробляти нові знання й інформацію – головний ресурс інформаційної 

економіки. Таким чином, на зміну індустріальній економіці приходить 

інформаційна економіка – нова економіка, заснована на інформації й знаннях.  

Формування інформаційного суспільства пропонує традиційній економіці 

нові шляхи й форми розвитку, які здебільшого засновані на використанні 

віртуальної сфери для встановлення ділових контактів, просування товарів, 

управління фінансами та ін. 

Стартап (від англійського «запускати») – нова компанія, яка ще не 

встигла охопити певну частку ринку і не має в розпорядженні широкі 

виробничі, фінансові і трудові можливості. Це поняття часто застосовується для 

IT-компаній пов’язаних з мережею Інтернет. Визначення стартапу повинно 

ґрунтуватися на комплексі понять, які представлено на рис.1.1. 

У своєму розвитку всі стартапи проходять п’ять етапів: посівну стадію, 

запуск стартапу, етап зростання, етап розширення, стадіяю «виходу». 

Сприятливим фактором виникнення стартапів є неповороткість великих 

компаній. Останні успішно експлуатують вже існуючі продукти, а от  

 створити нові виявляється досить нелегко. Тому великі компанії часто  

купують успішні стартапи.  
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Рис. 1.1 Основні складові поняття «стартап» 

 

Успішність стартапу залежить від наявність і поєднання трьох факторів: 
ідеї, виконавців та інвесторів. 

Минулий рік для ринку стартапів став роком вибухового зростання. Не 
останню роль у розвитку сегмента грає відкриття нових бізнес-інкубаторів . 
Сьогодні свої послуги українцям пропонують сім повноцінних бізнес-
інкубаторів: iHUB, Happy Farm, WannaBiz, Founder Institute, EastLabs, 
GrowthUP, Polyteco[1]. Таким чином ми бачимо, що в Україні вже існують 
діючі механізми реалізації стартапів через бізнес-інкубатори, але стан їх 
розвитку бажає бути кращим. 

Так само, на нашу думку, ми визначили за останній рік п’ять 
найуспішніших і найперспективніших стартапів України: uGift- онлайн-сервіс з 
продажу сертифікатів; Pure – мобільний додаток для побачень; Jeapie – це 
сервіс для мобільного маркетингу; iblazr – спалах для смартфонів; QuadSquad – 

«Розумні» рукавички EnableTalk, які перетворюють рухи рук у текст і голос[2].  
Основними перешкодами на шляху розвитку бізнес-інкубаторів в нашій 

державі є: відсутність законодавчої бази діяльності БІ; Низька інформованість 
місцевих керівників про можливості БІ у розвитку підприємництва регіону. 

Крім бізнес-інкубаторів, за кордоном існують так звані сайти 
«підтримки». За допомогою яких, можливо зібрати достатню кількість грошей 
для реалізації вашої ідеї [3].  

Проаналізовано діяльність вітчизняних стартапів і виявлено, що 
успішність стартапу залежить від наявності і поєднання трьох факторів: ідеї, 
виконавців та інвесторів. В Україні є яскраві приклади вдалих стартапів. 

Ми вважаємо, що у сучасних ринкових умовах потрібно звернути увагу 
влади на необхідність активізації цього напряму – розвитку в Україні сучасних 
методів і форм господарської інтеграції малого і великого бізнесу та 
підвищення конкурентоспроможності національних стартапів. Найбільш 
ефективним способом розвитку стартапів ми вважаємо реалізацію їх ідей через 
бізнес-інкубатори. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Сьогодні стан ринку праці має незадовільний стан. Це характеризується 

наявністю великої кількості проблем, якi заважають нормальному соцiально-

економiчному розвитку як країни в цілому, так і її окремих регіонів. Проблеми 

економiчної активності населення актуальні в наш час, а саме: проблеми 

зайнятості молодi та інвалідів (порівняно низький рівень освіти інвалідів і їх 

професійної підготовки); недостатній рівень підтримки тих, хто вперше 

виходить на ринок праці (випускників навчальних закладів; недостатня 

кількість робочих місць, на яких може бути задіяна праця інвалідів), нелегальні 

зовнішні трудові мiграції, неформалізовані внутрішні трудові міграції та 

тіньовий ринок праці.  

Структурні перетворення в економіці України, розвиток інтеграційних 

процесів змінили відносини зайнятості населення, інтенсифікували процес руху 

робочої сили. Дослідження проблем розвитку ринку праці протягом останніх 

років свідчить, що в різних країнах світу і в Україні також гостро постала 

потреба побудови нової стратегії розвитку ринку праці [5].  

Багато вітчизняних вчених досліджували проблеми функціонування 

ринку праці в Україні і продовжують це робити сьогодні. Велика кількість 

фахівців присвятила свої праці наявним проблемам економіки, зокрема, П.О. 

Нікіфоров, М.Я. Демчишин, О.М. Рибак, І.П. Мойсеєнко, А.О. Вольська та 

інші. Вчені, які займаються даними питаннями, акцентують увагу саме на 

шляхах подолання проблем iз застосуванням нових підходів.  

Метою статті є визначення сучасного стану ринку праці в Україні, 

виявлення та дослідження існуючих проблем та пошук шляхів їх вирішення, 

тобто вдосконалення ринку праці. 

Слід зазначити, що ринок праці – це система суспільних відносин, 

пов’язаних із купівлею і продажем товару – робочої сили. Крім того, ринок 

праці є сферою працевлаштування, формування попиту й пропозиції на робочу 

силу [1]. 

Найголовнішими проблемами сучасного ринку праці є: 

- нелегальна праця громадян України поза межами країни – за 

статистикою легальної еміграції громадян України легально за кордоном 

живуть і працюють 1,14 млн. українців. Проте, за неофіційними даними, 

кількість українців, які живуть і працюють за кордоном, становить приблизно 

5-7 мільйонів осіб. Україна опинилася на десятому місці за кількістю 

емігрантів, які виїхали до найбільш економічно розвинених країн. Про це 

повідомляє британське видання The Guardian [4]; 

- низький рівень середньої заробітної плати – середня зарплата в Україні 

становить близько 370 дол на людину. Згідно з новим звітом ООН по величині 

середньої заробітної плати працівників в 72 країнах світу середня заробітна 

плата працівників становить 1480 дол. США; 
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- проблема конкурентоспроможності національного ринку праці – 

сучасний стан розвитку економіки України характеризується 

трансформаційними процесами, позитивний результат таких перетворень не 

може бути досягнутий без виходу на якісно новий рівень кваліфікації робочої 

сили та її конкурентоспроможності. Система забезпеченості кадрами має 

гнучко реагувати на зміни потреб виробництва, що виявляються на ринку праці 

[2]; 

- проблеми пов’язані з відтворенням людського потенціалу [6];  

- зайнятість молоді – молодіжне безробіття в Україні сягає 20% від 

загальної кількості безробітних по всім групам. Проблема зайнятості молоді 

стосується не лише України, адже майже 13% людей світу у віці від 15 до 24 

років – це майже 75 млн. – не мають роботи, і це становище навряд чи 

покращиться протягом наступних чотирьох років [7]. 

Для того щоб подолати всі наявні проблеми необхідно реалізувати 

державну політику з питань міграції та національної безпеки, спрямовану на 

активізацію протидії нелегальній міграції. Також необхідно приєднатися до 

конвенції МОП щодо захисту прав працівників-мігрантів, інтенсифікувати 

зусилля щодо підписання угод про працевлаштування з країнами-реципієнтами 

української робочої сили, запровадити спеціальні посади у дипломатичних та 

консульських представництвах за кордоном у країнах призначення мігрантів, 

розробити програму стимулювання самозайнятості та мікропідприємництва для 

осіб, які повертаються після трудової діяльності за кордоном.  

Для підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці 

необхідно змінювати ставлення до людини, систему підготовки професіоналів. 

Забезпечення конкурентоспроможності освіти сьогодні потребує:  

– перегляду кількості і структури закладів вищої освіти, а також 

навчальних напрямів і спеціальностей, приведення їх у відповідність до потреб 

економічного розвитку;  

– створення умов для реалізації принципу автономності вищих 

навчальних закладів; введення моніторингу якості освіти;  

– забезпечення прямого зв’язку між сферою освіти та ринком праці. 

Крім удосконалення системи освіти, важливе значення має професійне 

навчання кадрів на виробництві. Таким чином, підвищення 

конкурентоспроможності національного ринку праці – це комплексна 

проблема, вирішення якої залежить від державного регулювання цих складних 

процесів. 

Крім вищезазначеного потрібно вдосконалити систему оплати праці, 

розширити можливості отримання населенням офіційних основних і 

додаткових доходів, соціальної підтримки окремих груп; підвищити якість та 

конкурентоспроможність робочої сили; сприяти ефективному і доцільному 

переміщенню працездатного населення; запобігати зростанню безробіття через 

створення робочих місць за рахунок різних джерел фінансування, 

впроваджувати механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих, сприяти 

піднесенню вітчизняного виробництва [3]. 

Виявивши основні проблеми ринку праці в Україні та проаналізувавши 
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їх, можна зробити висновки, що пріоритетними напрямками реформування 

українського ринку праці мають стати вдосконалення системи оплати працi, 

розширення можливостей oтримання населенням oфіційних основних і 

додаткових доходів, соціальна підтримка окремих груп, підвищення якостi та 

конкурентоспроможностi робочої сили, сприяння ефективним i доцільним 

переміщенням працездатного населення, запобігання зростанню безробiття 

через створення робочих мiсць за рахунoк різних джерел фінансування, 

впровадження механізмів звільнення і перерозподілу зайнятих – все це 

призведе до реструктуризацiї економіки і піднесення вітчизняного 

виробництва. 

Для вирішенні зазначених проблем дуже важливо враховувати ситуацію 

на національному ринку праці та забезпечувати раціональне використання 

трудового потенціалу, підтримуючи при цьому належний рівень життя 

населення. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Мотивація працівників – одне з найбільш важливих завдань керівника. 

Вона вимагає уміння, напористості та розуміння людської природи. Завдяки 

використанню правильних методів управління персоналом, підприємство може 

досягнути великих успіхів, позитивних результатів, а саме: підвищити 

ефективність діяльності підприємства. 
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Питання мотивації персоналу дуже актуальні в наш час, особливо в 

Україні, саме тому їх вивчають і досі. Основні вчені, які зробили великий вклад 

у розробку методів мотивації персоналу та які працюють над даними 

питаннями сьогодні стали: А. Сміт, Ф.Гілбрет, А. Врум, А. Маслоу, Ф. 

Герцберг, Д. МакГрегор, а також І.В. Мішуров, Н.П.Любомудрова, В.П. 

Сладкевич та інші. Сьогодні в науковій літературі існує багато публікацій, 

серед яких слід виділити праці таких вітчизняних вчених: О. Таряник, О. Баєва, 

О. Сардак і О. Беліков. 

Мотивація персоналу – це процес використання внутрішніх та 

зовнішніх стимулів, за допомогою яких працівників спонукають до активної 

діяльності, щоб досягнути тих чи інших власних та організаційних цілей. 

Існують два типи мотивації персоналу – це матеріальна та моральна. 

Необхідно звернути увагу саме на другий тип мотивації, тому що в наш час, на 

жаль, люди вже не отримують таких позитивних емоцій від праці, як раніше, 

внаслідок чого людина не поспішає на роботу, вона не зацікавлена у кінцевому 

результаті. Це безперечно негативне явище, яке необхідно подолати кожному 

керівнику. Саме тому керівник повинен застосувати деякі методи, прийоми, які 

прийшли до вітчизняних компаній закордону [2].  

До основних методів мотивації персоналу відносяться: 

- винагородження – заснован на системі економічного (заробітна плата, 

премії, участь у прибутках тощо) та неекономічного (нагорода, подяка тощо) 

стимулювання високопродуктивної праці; 

- солідарність – розвиток у працівників власних цінностей і цілей, які 

близькі до цінностей і цілей організації, що досягається шляхом переконання, 

виховання, навчання і створення сприятливого організаційного клімату в 

організації; 

- примушення – засновано на почутті страху підпасти покаранню, 

наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче оплачувану роботу, штраф 

та ін. (найсуворіший з методів, який застосовується в останню чергу, коли всі 

інші припиняють свою дію). 

У практиці існують основні критерії, за допомогою яких можна 

охарактеризувати успішну систему управління персоналом [3]. До них 

належать: 

 - активна участь в системі управління рядового менеджменту; 

- узгодження дій і відпрацьовані, надійні моделі і процедури праці; 

- орієнтація на стратегію управління. 

Для підвищення і утримання мотивації на необхідному рівні слід 

сформулювати цілісну систему стимулів, яка не зводитиметься лише до 

підвищення заробітної плати або матеріальних компенсацій а включатиме 

можливість просування по службі, перенавчання або підвищення кваліфікації, 

забезпечить комплекс соціальних гарантій [1]. 

Розглянуті приклади застосування методів мотивації персоналу 

відображають важливість внутрішніх відносин на підприємстві. Керівники, 

здатні створити сприятливий мікроклімат у своїй корпорації, навчити 

співробітників любити своє підприємство і постійно підвищувати якість 
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роботи, заслуговують загальної поваги. Для вітчизняних підприємств вивчення 

досвіду ведення бізнесу в розвинених країнах дозволить уникнути багатьох 

помилок, які зарубіжні підприємства виправляли протягом багатьох десятиліть.  
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БЮДЖЕТУВАННЯ 

ДЛЯ МАЛИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ  

Планування бізнес-процесів діяльності підприємства посідає одну з 

ключових позицій на етапі розробки стратегії управління та її подальшої 

реалізації. Підприємство виконує планову фінансову діяльність на підставі 

розробленого та прийнятого бюджету [1]. Специфікою бюджетування на 

багатьох малих підприємствах є те, що продукція таких підприємств належить 

до дуже динамічних, мінливих ринків, попит на неї піддається сезонному 

впливу та іншим коливанням, виробництво безпосередньо залежить від 

діяльності замовників. Тому первинною інформацією для планування 

виробництва продукції є відомості про закази чи контракти з контрагентами на 

майбутні періоди, що обумовлює обмежені можливості використання при 

плануванні таких загальновідомих методів планування, як балансовий чи 

нормативний метод, екстраполяцію та інших, на базі яких, як правило, і 

будуються відомі сучасні програмні продукти комп’ютеризації процесу 

бюджетування. 

У роботі проведено порівняльний аналіз можливостей та недоліків 

застосування для малих підприємств існуючих на даний час автоматизованих 

систем бюджетування, зокрема підсистеми «Бюджетування» конфігурації 1С: 

Управління виробничим підприємством (УВП) та програмного комплексу 

BPlan. З метою подолання виявлених недоліків для розробки автоматизованої 

системи бюджетування для малих підприємств запропоновано використання 

план-фактного аналізу та побудовано інформаційну модель, що його реалізує.  

Інформаційна модель об’єкта – це модель, представлена у вигляді 

інформації, що описує істотні для даного розгляду параметри та змінні 

величини об’єкта, зв’язки між ними, входи і виходи об’єкта і дозволяє шляхом 

подачі на модель вхідних величин моделювати можливі стани об’єкта[2]. 

Побудована інформаційна модель бюджетування представлена на рис. 1.  



 135 

 
Рис. 1 Інформаційна модель бюджетування 

 

Для побудови моделі формалізовано та описано такі бізнес-процеси 

бюджетування: 

а) планування, що базується на використанні план-фактного аналізу 

продаж та розрахунку відхилень.  

б) контроль та аналіз виконання бюджету.  

До вхідної інформації моделі належать: довідники та константи, данні 

яких є майже не змінними та постійними впродовж багатьох виробничих 

циклів, відомості про замовлення та фактичний обсяг продажів. На підставі цих 

даних на виході отримується вихідна інформація, а саме: складається 

виробнича програма, яка може бути скорегована на величину відхилення 

планових від фактичних обсягів продажу за аналогічні минулі періоди, 

визначається величина потреби матеріалів, розраховується розмір нарахування 

оплати праці та формуються відомості про інші витрати виробництва. Будь яка 

необхідна інформація подається у формі звітів за вимогою керівника. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ ДОДАТКІВ 

Економіка додатків стрімко входить в практику господарювання, проте як 

об’єкт наукових розвідок ще є недостатньо дослідженою і потребує розробки та 

застосування кількісних методів. 

Вікторія Тігіпко (керуючий директор венчурного фонду TAVenture) 

аналізує проблеми ринку праці, що використовує економіку додатків [6],Сергій 

Орлик, досліджує сферу екосистеми мобільних додатків[4]. Науковці 

компаніїVisionMobileна базі найбільшого міжнародного опитування 

розробників [5] досліджують ринок розробників: стан мобільних екосистем, 

переваги розробників, тенденції монетизації, моделі отримання доходів і 

інструменти. 

Метою даної роботи є аналіз сутності, особливостей, стану та проблем 

економіки додатків, розробка SWOT- аналізу мобільних додатків. 

Економіка додатків (appeconomy) – це сфера електронної економіки, 

тобто такої економіки, що функціонує на електронних товарах і сервісах. Ця 

економіка відноситься до сфери виробництва нематеріальних послуг. За [5], 

«appeconomy» є видом економічної діяльності, пов’язаною з використанням 

мобільних додатків.  

Мобільний додаток – це програмний продукт, що призначений для 

роботи на мобільних пристроях (смартфонах, планшетних комп’ютерах). 

Мобільні додатки створили нові можливості для підприємців та змінили 

способи ведення бізнесу.  

Економіка додатків охоплює продаж додатків, дохід від реклами та PR-

діяльності, що обумовлена вільними (безкоштовними) додатками (програмними 

засобами) та апаратними устроями, які призначені для запускудодатків. Також, 

економіка додатків охоплює економічні аспекти розробки, впровадження та 

супроводу програмних засобів для різних мобільних платформ. 

Аналізуючи існуючу інформацію, ми виявили, що розробники мобільних 

додатків вже відчули стійкий попит на корпоративні додатки з боку 

представників різних галузей. У свою чергу, це зростання мобільності 

викликало шквал додатків, що підвищують продуктивність і ефективність 

організацій при роботі з клієнтами та виділяють їх серед конкурентів. 

Відбувається серйозне зрушення в ІТ, яке призводить до появи додатків нового 

типу і до необхідності розробки технологій для аналітики та роботи з 

«великими даними» (BigData). Одночасна дія цих технологічних трендів 

викликає радикальні зміни в ІТ, що вимагають дуже динамічної, масштабованої 

і захищеної інфраструктури. За даними IDC, зростання мобільності та активне 

поширення віртуалізації в корпоративних мережах знімають обмеження 

наявних мереж і стимулюють потребу в нових мережах майбутнього [1].На 

основі аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища мобільних додатків [3] 

представимо SWOT- аналіз – у табл. 1. 
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Таблиця 1 – SWOT- аналіз застосування мобільних додатків в економіці 
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1 Можливості 

В
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є 
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р
ед
о
в
и
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2 Сильні сторони 

1.1 Зростаючий Сектор 2.1 Зростання продажів 

смартфонів і планшетів 

1.2 Поліпшення інфраструктури 

мобільних мереж 

2.2 Мобільність пристроїв 

(завжди під рукою) 

3 Загрози 4 Слабкі сторони 

3.1 Застаріла платформа 4.1 Звички користувачів 

3.2 Сильна конкуренція 4.2 Відсутність деяких функцій, 

які доступні ПК. 

  4.3 Висока вартість 

впровадження 

  4.4 Скептицизм топ-менеджерів 

магазинів 

 

Отже, можна виділити такі проблеми, які виникають в економіці 

додатків: 

1. Проблема мереж майбутнього. Її суть – у створенні залежності від 

додатків: додатки отримують можливість заявити про необхідні їм ресурси, а 

інфраструктура – динамічно відреагувати на запит. Використовуючи мережу як 

основу, додатки формулюють мету, запитують і отримують інфраструктурні 

ресурси без втручання оператора і без складних конфігураційних змін. У 

зворотному напрямку, знизу вгору, ця модель дозволяє інфраструктурі, 

передавати додаткам дані, статус та іншу інформацію, необхідну для 

підвищення якості обслуговування та інформованості кінцевих користувачів. 

2.Фінансування розробників. Середній прибуток з однієї програми 

знаходиться на рівні 1200 – 3900 $ на місяць залежно від платформи. Це 

означає, що кожен третій розробник живе нижче «додаткової межі бідності», 

тобто він не може покластися на додатки як на єдине джерело доходу [2].  

3. Збереження користувачів. Це є головним завданням та проблемою, що 

узгоджується з даними аналітичної компанії Flurry, які говорять про те, що 

утримання користувачів різко спадає з плином часу – тільки 24% споживачів 

продовжують використовувати додаток через 3 місяці після скачування. 

4. Таргетинг (виділення цільової аудиторії) і отримання потрібних 

користувачів – в основному ця проблема виникає через те, що існуючі магазини 

додатків пропонують мінімум функцій в плані вирішення потреб користувачів. 

5. Відстеження збоїв і помилок. Не існує прямого каналу зв’язку між 

користувачами та розробниками, і немає готового рішення для відстеження 

роботи програми. 

6. Дефіцит додатків на місцевих мовах. Англійська домінує у 

розробників повсюдно, відсуваючи локальні мови на другий план не тільки в 

світовому, а й у регіональному масштабі [1]. 

7. Проблема просування додатків. Якщо «розкрутка» сайтів давно 
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вивчена, то просування додатків – це нова і складна область, послуги 

кваліфікованих фахівців в якій коштують недешево. 

Саме ці проблеми і обумовлюють необхідність наукових досліджень в 

новій галузі економіки – економіки додатків, до завдань якої можна віднести 

обґрунтування правильно розробленого брендованого додатку, який не 

сприймається як реклама і може не тільки підвищити впізнаваність бренду і 

лояльність аудиторії, а й забезпечити органічний трафік. І всього цього 

необхідно досягти з мінімальним бюджетом. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

Останніми роками питання професійному навчанні персоналу організацій 

є дуже актуальним. Розвиток персоналу є найважливішою умовою 

функціонування будь-якого підприємства. Це особливо актуально в сучасних 

умовах, коли прискорення науково-технічного прогресу значно прискорює 

процес застарівання професійних знань, навичок і умінь.  

Вивченням системи професійного навчання персоналу підприємств 

розглядалася в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Значний 

внесок у її вирішення зробили Л. Балабанова, О. Сардак, О. Гапоненко, 

О. Грішнова, Л. Лисогор, Л. Пошелюжна, В. Савченко, Дж. Стедвик, І. Хентце 

та ін. Однак у працях вказаних науковців недостатньо уваги приділяється 

професійному навчанню, тому це обумовили вибір теми статті які вказують на 

її актуальність. 

Метою статті є дослідження організації системи професійного навчання 

http://minzdrav.gov.by/dadvfiles/000817_832186_ProblemSt5_1_2013.pdf
http://sorlik.ru/ekosistema-i-ekonomika-mobilnyx-prilozhenij/
http://www.visionmobile.com/
http://www.investgazeta.net/praktika/ekonomika-prilozhenij-164259/
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персоналу на підприємствах, розробка методів обгрунтування потреби в 

професійному навчанні.  

Основним напрямом професійного розвитку є професійне навчання – 

процес формування у працівників специфічних, професійних знань, навиків за 

допомогою спеціальних методів навчання. Формально, професійний розвиток є 

ширше поняття, ніж професійне навчання, але в реальному житті різниця між 

ними є умовною, оскільки і професійний розвиток, і професійне навчання 

виконують одне завдання – підготовку персоналу до виконання ним своїх 

обов’язків [1]. 

Потреба підприємства в підвищенні кваліфікації її працівників 

обумовлена:  

- змінами в зовнішньому і внутрішньому середовищі;  

- ускладненням процесу управління;  

- освоєнням нових видів і сфер діяльності (для виробничих фірм, 

наприклад, мова йде про продукти, ринки збуту) [4 с. 155]. 

Професійне навчання пов’язане зі значними матеріальними витратами, 

тому визначення фінансових ресурсів у бюджеті є важливим моментом 

управління професійним навчанням. 

Організація професійного навчання працівників здійснюється 

роботодавцями з урахуванням потреб власної господарської або іншої 

діяльності відповідно до вимог законодавства. Підприємство самостійно обирає 

форму професійного навчання відповідно до умов і цілей навчання та 

чисельності осіб, яких необхідно навчати [3].  

В сучасних організаціях професійне навчання представляє собою 

комплексний непреривний процес, який включає в себе кілька етапів і може 

бути представлений циклічною моделлю, рис. 1  

 
 

Рис. 1 – Циклічна модель професійного навчання [1]. 

 

Законом передбачено, що роботодавці можуть здійснювати формальне та 

неформальне професійне навчання працівників [2]. 

Формальне професійне навчання працівників робітничим професіям 

включає первинну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення 

кваліфікації робітників і може здійснюватися безпосередньо у роботодавця або 
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організовуватися на договірних умовах у професійно-технічних навчальних 

закладах, на підприємствах, в установах, організаціях. 

А для працівників, які належать до категорій керівників, професіоналів і 

фахівців, – здійснюється перепідготовка, стажування, спеціалізація та 

підвищення кваліфікації і може організовуватися на договірних умовах у вищих 

навчальних закладах.  

За результатами формального професійного навчання працівникові 

видається документ про освіту встановленого зразка. 

Неформальне професійне навчання працівників – це професійне 

навчання, яке не регламентоване місцем здобуття, строками, формою навчання. 

Неформальне професійне навчання може організовуватися, зокрема, 

безпосередньо на робочих місцях через учнівство, тренінги, самоосвіту тощо. 

До неформального професійного навчання належить також підвищення 

кваліфікації працівників, стажування, якщо за його результатами не 

передбачається видання документа державного зразка. 

Професійне навчання працівників здійснюється за денною, вечірньою, 

очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою, з відривом і без відриву 

від виробництва та за індивідуальним навчальним планом. 

Найпоширенішими формами підвищення кваліфікації робітників є 

виробничо-технічні курси (для підвищення професійного рівня) та курси 

цільового призначення (для вивчення нового обладнання, виробів, товарів, 

матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й 

автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх 

безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації 

праці, питань економіки, законодавчих та нормативно-правових актів) [4]. 

За відсутності спеціалізованих навчальних закладів або незначних 

потребах у навчанні підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

робітників на виробничо-технічних курсах доцільно здійснювати 

безпосередньо на підприємстві за індивідуальною чи курсовою формою, так 

само безпосередньо на підприємстві може здійснюватись підвищення 

кваліфікації робітників та спеціалістів на курсах цільового призначення. 

По закінченні професійного навчання на виробництві працівнику 

присвоюється кваліфікація (розряд, клас, категорія) за професією відповідно до 

тарифно-кваліфікаційного довідника на основі кваліфікаційних іспитів. 

Сучасні програми підвищення кваліфікації мають за мету навчити 

працівників самостійно мислити (у тому числі й економічно), вирішувати 

комплексні проблеми, здійснювати підприємницький підхід до справи, 

працювати в команді.  

Застосовуючи систему безперервного навчання, підприємство може 

забезпечити найбільш повну відповідність професійно-кваліфікаційної 

структури працівників структурі робочих місць з врахуванням всього наявного 

спектру вимог до працівників. Гранично конкретизована внутрішньо-

організаційна система підвищення кваліфікації повинна бути частиною 

загальної концепції розвитку персоналу, входити у сферу управління ним і 

курируватися на найвищих рівнях. 
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Отже, система розвитку персоналу підприємства має бути гнучкою, 

здатною змінювати зміст, методи та організаційні форми згідно з потребами 

виробництва.  

Висновки. Таким чином, професійне навчання персоналу є 

фундаментальною основою ефективного функціонування підприємства, 

оскільки має безліч переваг як для робітників так і для керівників. Робітник 

отримує безліч вигод, серед яких є зростання кваліфікації, компетентності, 

розширення кар’єрних перспектив. Для підприємства також існує безліч 

переваг ефективного професійного навчання, так як навчання працівників 

дозволяє організації більш успішно вирішувати проблеми, пов’язані з новими 

напрямами діяльності і підтримувати необхідний рівень 

конкурентоспроможності. Навчання дозволяє підтримувати та поширювати 

серед співробітників основні цінності та пріоритети організаційної культури.  
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ПРОБЛЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ  

БАНКІВ УКРАЇНИ 
На сучасному етапі банківський сектор України характеризується 

високим рівнем невизначеності, що обумовлено явищами кризового характеру, 

які мають місце в Україні. Однією з провідних проблем банківської системи 

стало управління фінансовими ресурсами, оскільки банківська системи 

зіштовхнулась із проблемою недостатності ресурсної бази − через різкий відтік 

фінансових ресурсів. Система управління банківськими фінансовими ресурсами 

потребує суттєвого удосконалення, що особливо актуалізується на тлі нового 

етапу розвитку економіки України: переходу від кризового до періоду 

посткризового [4]. 

Проблемі формування ресурсної бази банків присвячено велику кількість 

робіт провідних вітчизняних і зарубіжних науковців. Значний внесок у 

дослідження цієї проблеми зробили українські вчені – М. Д. Алексеєнко, А. М. 

Мороз, М. І. Савлук, Л. О. Примостка, А. П. Вожжов, О. В. Дзюблюк, О. В. 

Васюренко, О. Д. Заруба, П. В. Матвієнко, Ж. М. Довгань, Д. Гладких. 

Проте проблеми формування ресурсної бази комерційних банків 

потребують подальших досліджень, особливо з урахуванням новітніх реалій 

української економіки. Велике значення має вивчення сутності, передумов та 
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особливостей механізму формування ресурсів банків, розвиток підходів до 

формування окремих їх складових та обґрунтування нових заходів в управлінні 

та маркетинговому забезпеченні цього процесу. 

Метою статті є дослідження проблем ресурсного забезпечення 

банківської системи України. 

Банківські установи здійснюють діяльність на засадах комерційного 

розрахунку, який передбачає відшкодування за рахунок доходів усіх витрат, а 

також отримання прибутку. Тому діяльність банків, як комерційних 

підприємств, ґрунтується на таких принципах: 

- повна господарська та юридична відокремленість; 

- прибутковість; 

- фінансова відповідальність. 

Для банків характерний особливий вид підприємницької діяльності, 

пов’язаний з рухом позичкових капіталів, їхньою мобілізацією і розподілом. На 

думку Пітера Роуза, банк – це фірма, що надає фінансові послуги, здійснює 

професійне управління грошовими ресурсами, а також виконує інші численні 

функції в економіці [6]. 

На функціонування банківського сектора України в 2012 році впливали, 

насамперед, грошово-кредитна і фіскальна політика в країні, стан економіки, 

зміни в банківському законодавстві та різних галузях економіки, рівень довіри з 

боку різних груп інвесторів та наявність платоспроможного попиту на 

банківські кредити, а також стан світових ринків. 

Враховуючи структуру банківського капіталу України, останнє надавало 

визначальний вплив на стратегії розвитку більшості банків. 

Незважаючи на затяжну кризу у світовій економіці і проблеми на 

фінансових ринках, банки України протягом 2012 року залучили значний обсяг 

ресурсів на внутрішньому ринку, що дозволило відновити фінансування 

економіки, зберігши прийнятні показники ліквідності і капіталізації. Грошово-

кредитна політика в країні, а також ситуація на валютному ринку і в більшості 

галузей економіки залишалися стабільними і прогнозованими, що сприяло 

відновленню ресурсної бази банківської системи та корекції вартості 

фондування.  

В 2012 році відбулися суттєві зміни в банківському регулюванні, що, 

ймовірно, буде сприяти подальшому коригуванню стратегій розвитку окремих 

банків. Зміни фінансових показників банківського сектора були не істотними – 

банки намагалися відновити втрачені ринкові позиції і проводили роботу з 

поліпшення якості активів. Законодавчі зміни і вироблення спільних позицій з 

регулятором та іншими контролюючими органами спростили процес 

розчищення банківських балансів за рахунок списання проблемних боргів, що 

може розширити можливості банків з нарощування кредитно-інвестиційних 

операцій. При цьому якість ресурсної бази та активів банківської системи все 

ще залишається досить низькою, а операційне середовище – слабким, що 

підсилює чутливість банків до основних індивідуальних ризиків. 

У сучасних умовах капіталізація комерційних банків є головним 

фактором підвищення ефективності політики банку в цілому, що має 5 позицій: 
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реінвестування прибутку, додаткові внески власників, залучення інвесторів, 

об’єднання банків, реінвестування коштів держбюджету [1]. 

Актуальною є тенденція щодо капіталізації коштів за рахунок залучення 

інвесторів. 

В Україні з 2007 до 2012 р. кількість банків, які функціонують на 

іноземному капіталі, зросли із 35 до 55 [5]. Частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків зросла з 27,6 до 39,0 протягом 2007–2012 рр. Слід 

зазначити, що в банківській системі України більша частка іноземного капіталу 

в 2011 р. належить Росії – 19%, Кіпру – 14%, Нідерландам – 12%, Австрії – 9%, 

Німеччині – 8% і Франції – 7% [3]. 

Подальше збільшення частки іноземного капіталу може призвести до 

негативного впливу на банківську систему в цілому, тому що зростатиме 

заборгованість, зокрема зовнішній борг. Спостерігатиметься занепад НБУ, а 

також втрати його основного завдання щодо грошово-кредитної політики, її 

контролю [2]. 

Банківська системи України характеризується певною розбалансованістю 

депозитних і кредитних операцій, які призводять до негативних результатів 

банків у цілому, також відбувається зменшення капіталу і його нарощення, в 

основному це відбувається за рахунок капіталізації.  

Висновки. На сучасному етапі ресурсна політика банків зазнає певних 

змін, як у законодавстві, так і в наявній ресурсній структурі. Особливість 

зумовлюється тим, що банки протягом 2007–2012 рр. значно залучали депозити 

юридичних та фізичних осіб, уповільнюючи надання кредитних ресурсів через 

нестабільну діяльність суб’єктів господарювання та намагаються наростити 

власні ресурси за рахунок інвесторів та інших заходів. Все це пов’язано з 

нестачею власних ресурсів банків, і така тенденція спричиняє неефективну 

діяльність банківської системи в цілому, що призводить до негативних 

наслідків, тому доцільно формувати та впроваджувати ефективні заходи щодо 

управління ресурсної політики банку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Важливим заходом швидкого пристосування підприємств до ринкових 

умов господарювання є створення ефективної системи економічної безпеки, яка 

дозволяє якісно та своєчасно реагувати на всі можливі зовнішні та внутрішні 

загрози, що сприяє злагодженій та результативній роботі підприємств. Однак 

система економічної безпеки має бути побудована за певними принципами, 

порушення яких значно знижує її ефективність. Отже, дотриманню основних 

особливостей організації системи економічної безпеки підприємства повинна 

приділятись особлива увага. З огляду на це, обрана тема на сьогодні є досить 

актуальною.  

Питанням розробки ефективної системи забезпечення економічної 

безпеки підприємства присвятили свої праці багато науковців, серед яких: Г. А. 

Андрощук, М. А. Бендіков, В. М. Геєць, В. Є. Духов, С. В. Кавун, М. О. Кизим, 

Г. В. Козаченко, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. І. Ярочкін та інші. Однак, 

незважаючи на значну кількість робіт, зазначена проблематика потребує 

глибоких подальших досліджень. 

Метою статті є виявлення головних складових системи економічної 

безпеки підприємств, а також принципів найбільш якісної її побудови. 

Система економічної безпеки підприємства являє собою організовану 

сукупність спеціальних підрозділів, засобів та заходів, які забезпечують 

економічну безпеку діяльності підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз 

[5, с. 7 – 8]. 

До основних елементів системи економічної безпеки підприємства 

належать: захист комерційної таємниці; комп’ютерна безпека; внутрішня 

безпека; безпека будинків і споруд; фізична безпека; безпека зв’язку; безпека 

господарсько-договірної діяльності; безпека перевезень вантажів і осіб; безпека 

рекламних, культурно-масових заходів, ділових зустрічей і переговорів; 

протипожежна безпека; екологічна безпека; радіаційно-хімічна безпека; 

конкурентна розвідка; інформаційно-аналітична робота; пропагандистське 

забезпечення персоналу і його навчання з питань економічної безпеки; 

експертна перевірка механізму системи безпеки; техніко-технологічна безпека; 

кадрова безпека; виробнича безпека; фінансова безпека; податкова безпека; 

інтерфейсна безпека; безпека матеріалів; силова безпека [4, с. 37 – 38]. 

Функціональними умовами організації системи економічної безпеки 

підприємства є такі: високий рівень фінансової незалежності підприємства, 

стійкість виробничої та фінансової системи; високий рівень кваліфікації 

управлінського персоналу, дотримання екологічності діяльності підприємства, 

наявність ефективного інформаційного забезпечення роботи підприємства, 

забезпечення захисту конфіденційної інформації, використання прогресивних 
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технологій у виробничому процесі, наявність висококваліфікованого 

персоналу, юридичний захист інтересів підприємства, забезпечення безпеки 

персоналу, майна та комерційних інтересів підприємства [3, с. 100]. 

Методика побудови системи економічної безпеки підприємства включає 

такі етапи: 1) вивчення специфіки діяльності підприємства, сегмента ринку, 

штатного розпису, а також знайомство з персоналом; 2) аналіз зовнішніх і 

внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та вивчення інформації 

про кризові ситуації, їхні причини і шляхи врегулювання; 3) аудит наявних 

засобів щодо забезпечення безпеки та аналіз їх відповідності виявленим 

загрозам; 4) моделювання нової системи економічної безпеки підприємства: 

розробка плану усунення виявлених під час аудиту недоліків; підготовка 

пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки, розрахунок 

необхідних ресурсів; планування щомісячного бюджету на забезпечення 

функціонування системи економічної безпеки; 5) затвердження керівництвом 

підприємства моделі ново системи економічної безпеки та бюджету на її 

утримання; 6) етап формування нової системи економічної безпеки; 7) оцінка 

ефективності сформованої системи, а також її удосконалення [2]. 

Функціонування системи економічної безпеки має здійснюватися на 

основі наступних принципів: комплексність; своєчасність; безперервність; 

активність; законність; обґрунтованість; економічна доцільність та 

порівнянність можливої шкоди та витрат на забезпечення економічної безпеки 

(критерій «ефективність – вартість»); спеціалізація; взаємодія та координація; 

удосконалення; централізація управління. Організаційні структури систем 

економічної безпеки можуть бути різноманітними і залежать від виду 

підприємства, його масштабів, а також форми власності [5, с. 8 – 10, 19].  

Склад і структура системи економічної безпеки підприємства зазвичай 

визначаються двома факторами: 1) потенційним складом і структурою загроз; 

2) фінансовими можливостями підприємства. В залежності від розміру 

підприємства визначається кількість співробітників системи економічної 

безпеки. На невеликій фірмі це може бути лише одна людина, яка, спираючись 

на спеціалістів різних профілів, організує захист економічної безпеки. На 

середніх за розмірами підприємствах система економічної безпеки може 

налічувати 7 – 15 осіб, а у великих транснаціональних корпораціях в такій 

системі можуть працювати сотні і навіть тисячі спеціалістів [1, с. 145, 147].  

Обов’язковими складовими організаційної структури системи 

економічної безпеки мають бути: відповідальний керівник системи; рада з 

безпеки підприємства; служба безпеки підприємства у складі таких відділів: 

охорони, режиму, кадрів, документів з грифом «Комерційна таємниця», 

інженерно-технічних засобів безпеки та контррозвідувальної й інформаційно-

аналітичної діяльності; лінійні підрозділи підприємства, які приймають активну 

участь у забезпеченні економічної безпеки (кадровий, фінансовий, плановий, 

юридичний, маркетинговий підрозділи). 

Отже, служба економічної безпеки являє собою самостійний структурний 

підрозділ підприємства, який вирішує завдання з безпосереднього забезпечення 

захисту життєво важливих інтересів підприємства в умовах комерційного та 
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виробничого ризику й конкурентної боротьби [5, с. 19 – 20].  

Діяльність системи економічної безпеки повинна бути спрямована на 

захист від потенційних загроз і протиправних посягань на певні об’єкти та 

сфери діяльності підприємства. Система економічної безпеки підприємства має 

будуватись на основі принципів своєчасності, безперервності, законності, 

обґрунтованості, економічної доцільності, спеціалізації, взаємодії, координації, 

централізації управління та інших. До складу системи економічної безпеки 

будь-якого суб´єкта господарювання мають входити відповідальний керівник, 

рада з безпеки та служба економічної безпеки. Дотримання всіх вимог до 

побудови системи економічної безпеки дозволить на належному рівні 

здійснювати захист підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. 
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РОЗВИТОК ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇН  

ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ 

Інфраструктура – основа економіки, на якій тримається майже вся 

комерційна та управлінська діяльність. Втрати від недосконалої інфраструктури 

еквівалентні додатковому 30%-ому податку на всі комерційні підприємства. 

Всі країни Південно-Східної Азії знаходяться на перетині важливих 

трансконтинентальних маршрутів, мають, в більшості, економіку, що 

динамічно розвивається, широко залучені до діяльності транснаціональних 

корпорацій і системи міжнародного поділу праці. Крім того, ці країни 

привабливі для розвитку туристичного бізнесу, що є стимулом розвитку 

інфраструктури регіону. 

Наразі існує необхідність реформування інфраструктури країн АСЕАН: 

наявність пережитої в минулому соціально-економічної кризи, техніко-

економічна відсталість колишніх колоній і активна лібералізація 
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зовнішньоекономічних зв’язків на сучасному етапі їх розвитку. Особливої 

уваги потребують галузі інфраструктури, які впливають на розвиток 

зовнішньоекономічних зв’язків, тобто, перш за все, транспорт і зв’язок. 

В дослідженні використовувались нормативно-правові акти АСЕАН, 

результати наукових досліджень українських і зарубіжних вчених і фахівців, 

роботи науково-дослідних організацій, які розкривають закономірності 

ринкової економіки, спеціалізовані довідкові та періодичні огляди та видання 

Європейського Союзу, а також статистичні матеріали Міжнародного валютного 

фонду (МВФ), Світового банку реконструкції і розвитку (МБРР), Азіатського 

банку розвитку (АБР). 

Метою статті є дослідження шляхів та методів перетворень 

трансформаційної інфраструктури країн Південно-Східної Азії. 

Через різні історичні, політичні й економічні умови розвитку 

інфраструктурних галузей економіки в країнах АСЕАН, стартові умови для їх 

перетворення в напрямку гармонізації з міжнародними стандартами якості 

обслуговування і, власне, необхідні зусилля і кошти для їх досягнення в кожній 

з країн, істотно відрізняються. 

У погодженій стратегії країн АСЕАН домінують проекти, які скеровані на 

інтегрування їх господарської діяльності і розширення інноваційного 

товарообміну. На це спрямовано, зокрема, спільні проекти щодо створення 

єдиної залізничної сітки Південно-Східної Азії, більш якісному освоєнню русла 

річки Меконг і перетворення її в найважливішу транспортну артерію АСЕАН та 

Китаю, модернізації автомобільних доріг, структурної реорганізації управління 

портів, впровадження нових комп’ютерних сервісних систем і таке інше [1, c. 

177]. 

Перспективи формування нових маршрутів руху товару потребують 

урахування вимог міжнародної логістики, пред’являють зростаючі вимоги до 

інноваційної модернізації транспортної інфраструктури країн Південно-Східної 

Азії. У цих умовах стає дуже актуальним визначення можливостей 

фінансування як національних програм розвитку залізничного транспорту, так і 

спільних інтеграційних проектів [2, с. 41]. 

Необхідність швидкого зростання інформаційних технологій в країнах 

АСЕАН багато в чому обумовлюється глобалізацією. Потенціал 

телекомунікаційного ринку країн Південно-Східної Азії є величезним. Але для 

масштабних операцій та входження у світові взаємовідносини необхідно мати 

ефективну систему регулювання. Закони і правила, що практикуються в регіоні, 

не страхують інвестора від ризику. Популярна також схема: побудувати – 

експлуатувати – передати.  

З метою прискорення розвитку Інтернет-економіки в Азії лідери держав 

домовилися про загальні принципи політики національних урядів у цій області. 

Країни АСЕАН повинні витратити чимало коштів, щоб досягти критичної маси, 

потрібної для старту нової економіки з використанням Інтернету і 

вирівнювання рівня всіх країн [3]. 

Висновки. Світова практика свідчить, що найкращим чином працює 

ринково орієнтована стратегія розвитку інфраструктури. А тому доцільним для 
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країн Південно-Східної Азії є створення сприятливих умов для діяльності 

підприємств усіх форм власності, особливо заохочення приватної власності; 

ліберальний режим ціноутворення; низькі податки; стійка атмосфера для 

іноземних інвесторів; інноваційна модернізація ключових інфраструктурних 

об’єктів згідно міжнародних стандартів та гармонізація регулятивної бази. 
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СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ  

Кредитний портфель комерційного банку є одним із найризикованіших 

напрямків, і найвагоміших компонентів структури відсоткових доходів. 

Головна мета управління кредитним портфелем комерційного банку полягає в 

забезпеченні максимальної доходності за певного рівня ризику. Доходність і 

ризик є основними параметрами, що характеризують якість кредитного 

портфелю банку [4]. 

Актуальність проблеми аналізу кредитної діяльності банків знайшла 

відображення в низці публікацій вітчизняних та іноземних науковців і 

практиків. Зокрема, значний внесок в розкриття цієї теми зробили О. 

Барановський, О. Васюренко, В. Міщенко, А. Мороз, А. Ковальчук, С. 

Реверчук, М. Савлук, Т. Смовженко, О. Лаврушин та інші науковці. Незначний 

вітчизняний досвід у сфері кредитної діяльності банків у період світової 

фінансово-економічної кризи та посткризовий період пояснює науковий інтерес 

до розв’язання проблем, що виникають у процесі управління кредитними 

операціями. 

Метою статті є проведення аналізу щодо ефективності управління 

кредитним портфелем банків України. 

У механізмі функціонування кредитної системи держави велика роль 

належить комерційним банкам. Вони є багатофункціональними організаціями, 

що діють в різних секторах ринку позичкового капіталу. Банки акумулюють 

основну частку кредитних ресурсів і надають своїм клієнтам повний комплекс 

фінансових послуг, включаючи кредитування, прийом депозитів, розрахункове 

обслуговування, купівлю-продаж і зберігання цінних паперів, іноземної валюти 

та ін.  

Банки всіляко стимулюють кредитом ініціативу підприємств, організацій 

http://www.ifes-ras.ru/attaches/books__texts/ASEAN211.pdf
http://www.asean.org/index.php
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і кооперативів у підвищенні технічного рівня виробництва, в збільшенні 

випуску нових високоефективних видів продукції, наданні різноманітних 

послуг населенню, виробництву товарів для населення і на експорт. 

При цьому регулювання має яскраво виражені національні особливості, 

що відображають специфіку формування національної банківської системи. 

Ефективність банківської діяльності істотно впливає на розвиток економіки 

країни. Кредитна діяльність банку є одним із основоположних критеріїв, який 

відрізняє його від небанківських установ. У світовій практиці саме з 

кредитуванням пов’язана значна частина прибутку банку [3]. 

Портфель банківських позик схильний до всіх основних видів ризику, які 

супроводжують фінансову діяльність: ризику ліквідності, ризику процентних 

ставок, кредитному ризику [2]. 

Кредити банку групують за категорією позичальників і вивчають за 

допомогою структурного групування. Одним із принципів кредитування є 

забезпеченість кредиту. Для його характеристики використовують групування 

кредитів за формами його забезпечення. Видача кредиту може здійснюватися 

як в національній, так і в іноземній валюті. Банки, що видають кредити не 

тільки в гривнях, але й в іноземній валюті визначають структуру кредитного 

портфеля за видами валют у динаміці. Для характеристики кредитних відносин 

статистика використовує показники розміру, складу, динаміки кредитних 

вкладень, вивчає взаємозв’язок кредитних вкладень з показниками обсягу 

виробництва, капітальних вкладень, розміру товарно-матеріальних цінностей 

[1]. 

Кредитний портфель банківських установ здебільшого становить від 

третини до половини всіх активів. Станом на 01 січня 2013 року частка наданих 

кредитів в структурі загальних активів банків України становила 64,3% [5]. 

Частка довгострокових кредитів зменшується, що є негативним явищем, 

оскільки свідчить про погіршення довіри до позичальників з боку банківських 

установ. Неабиякий вплив на діяльність банків спричинили кризові явища, що 

позначилося в першу чергу на підвищенні обсягів простроченої заборгованості 

за кредитами, зафіксувавши найбільше значення за підсумками 2010 року 

нарівні близько 85 млрд. грн. Наразі частка простроченої заборгованості 

зменшується, але все ж таки є досить значною аби стверджувати про достатній 

рівень якості кредитного портфеля банків України. 

Існуюча система показників управління кредитним портфелем дозволяє 

здійснити не лише аналіз загального стану кредитного портфеля банків, а й 

охарактеризувати його з погляду кредитного ризику, дохідності та захисту від 

можливих втрат. Отже, використовуючи окремі показники, проаналізуємо 

ефективність управління кредитним портфелем банків України. Розраховані 

дані наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 - Аналіз динаміки аналітичних показників кредитного портфеля 

банків України 
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1. Стан кредитного портфеля банків України 

Обсяг кредитного портфеля, 

тис. грн. 
825320 815327 

98,789

2 
-9993 - - 

Питома вага кредитного 

портфеля в активах банків 
0,7828 0,7233 

92,399

1 
-0,0595 -0,0089 -0,0506 

2. Характеристика кредитного портфеля банків з погляду кредитного ризику 

Співвідношення власного 

капіталу та кредитного 

портфеля 

0,1884 0,2077 
110,23

12 
0,0193 0,0170 0,0023 

Частка своєчасно 

несплачених кредитів в 

обсязі кредитного портфеля 

банків 

0,0961 0,0889 
92,580

4 
-0,0071 -0,0083 0,0012 

3. Оцінка кредитного портфеля банків з погляду захисту від можливих втрат 

Коефіцієнт забезпеченості 

втрат за рахунок 

сформованих резервів на 

покриття збитків 

0,1913 0,1733 
90,592

0 
-0,0180 -0,0203 0,0023 

 

Отже, за звітний рік сума наданих кредитів по банківській системі 

України мала тенденцію до зниження. В свою чергу, зріс обсяг власного 

капіталу, що призвело до збільшення співвідношення капіталу та кредитних 

вкладень на 1,93%, що сприяє повнішому забезпеченню останніх. Позитивним є 

також зниження частки несплачених кредитів, головним чином за рахунок 

зменшення обсягів наявної простроченої заборгованості. Хоча, з погляду 

захисту від можливих втрат, обсяги сформованих резервів скоротилися, що 

свідчить про погіршення забезпеченості, а отже й якості кредитного портфеля 

банків України. 

Виходячи з даних недоліків лише держава, в особі уповноважених органів 

може забезпечити вирішення цих проблем шляхом: зниження облікової ставки 

НБУ до рівня європейських країн (3-5%) і як наслідок ставок кредитування 

комерційними банками; приведення правової бази щодо регулювання 

кредитного ринку до європейських стандартів; здійснення роз’яснювальної 

роботи щодо діяльності кредитних інститутів; підвищення вимог при 

ліцензуванні банківської діяльності; запровадження механізму обов’язкової 

участі усіх комерційних банків у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб; 

законодавче збільшення розміру статутного капіталу комерційних банків до 150 
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млн. грн. 

Отже, банківський сегмент, а саме комерційні банки, займають основну 

частку кредитного ринку України і виступають важливою його складовою, 

оскільки забезпечують задоволення потреб суб’єктів ринку у фінансових 

ресурсах і стимулюють розширення інвестиційно-інноваційної діяльності та 

економічне зростання країни загалом. 

Тож, приділення достатньої уваги підвищенню якості та ефективності 

управління кредитним портфелем залишається пріоритетним питанням для 

забезпечення стабільного та успішного функціонування як окремих банків, так і 

всієї банківської системи України. 

Література 

1. Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку 
України) за 12 місяців 2012 року [Електрон. ресурс]. – Офіційний сайт 

Національного банку України. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579.  

2. Костюченко В.М. Управління кредитними ризиками у комерційному банку / 

В.М. Костюченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія 

«Економічні науки”. – 2010. – № 1. – Т.1. – С.141– 147.  

3. Рогожнікова Н. В. Аналіз стану та динаміки кредитної діяльності банків 
України / Н.В. Рогожнікова // Фінансовий простір – 2012. № 1 (5) –С. 30–34  

4. Тептя О.В. Організація системи управління кредитним потрфелем у 
комерційному банку / О.В. Тептя // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія «Економічні науки”. – 2010. – № 5. – Т. 2. – С. 141 – 144.  

5. http://www.bank.gov.ua – офіційний сайт НБУ  

 

Маніца Ліана 

студентка 4 курсу економічного фак-ту 

Наук.кер.: к.н.держ.упр., доц. Пушкарь І.В 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 

 НА ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ 

Основною умовою успішного розвитку системи споживчої кооперації є 

вибір шляху та способу визначення стратегії соціально-економічного розвитку, 

підвищення економічної ефективності. Споживча кооперація України, на 

відміну від усіх інших галузей економіки, завжди функціонувала за ринковими 

принципами господарювання. Тому цей фактор здійснив позитивний вплив на 

пошук напрямів вдосконалення системи управління. Забезпечення ефективної 

роботи та конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах забезпечить 

лише перебудова всієї системи обліку, що зумовлює необхідність посилення 

інформаційної функції обліку та його цільового спрямування. Важливе місце в 

даному процесі займає організація та впровадження управлінського обліку на 

вітчизняних підприємствах споживчої кооперації для забезпечення менеджерів 

підприємств інформацією, яка дозволяє управляти та координувати процеси, 

що на них покладені. 
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Споживча кооперація України – це багатогалузева система, основними 

ланками якої є споживчі товариства, райспоживспілки та підприємства різних 

галузей господарювання: торгівля, заготівлі, ресторанне господарство, 

виробництво тощо, які здійснюють свою господарську діяльність на основі 

самостійності, самофінансування, вільного господарського господпрювання на 

ринкових засадах. Така структурна побудова системи споживчої кооперації 

впливає і на організацію бухгалтерського обліку, яка повинна розроблятися у 

контексті функціонування єдиної інформаційної системи управління.  

Підприємство може самостійно розробляти систему і форми 

управлінського обліку, а також звітності і контролю господарських операцій. 

Отже, неможливо визначити чіткий порядок організації управлінського обліку 

на кожному підприємстві, однак можна визначити цілий ряд факторів, які 

впливають на його побудову, а також визначити загальні принципи організації 

обліку для управлінських потреб [1]. Узагальнення наукових підходів щодо 

створення нормально функціонуючої системи управлінського обліку дозволило 

умовно виділити три основних етапи: методологічний, технічний та 

організаційний. На кожному етапі існує низка проблем які, насамперед, 

пов’язані з бізнес-моделлю підприємства та галузевими і технологічними 

особливостями; обраною концепцією і професіоналізмом фахівця з 

управлінського обліку. А також система управлінського обліку підприємств 

споживчої кооперації має бути орієнтована на проблеми, які необхідно 

вирішувати на всіх рівнях управління, основними з яких є: орієнтація на 

споживачів; орієнтація на ключові фактори успіху: витрати, якість, інновації; 

аналіз ланцюжка цінностей та поставок [2].  

Організація управлінського обліку на підприємствах споживчої 

кооперації повинна враховувати специфіку їх діяльності для забезпечення 

єдиної інформаційної системи управління. Тому, облік витрат і доходів, 

нормування і планування необхідно інтегрувати у загальну систему управління 

підприємством. А система управлінського обліку на підприємствах споживчої 

кооперації повинна забезпечувати: ефективний розрахунок системи 

собівартості й управління витратами, системний аналіз беззбитковості; 

бюджетування за центрами відповідальності, взаємозв’язок стратегічних цілей з 

довго- і короткостроковим плануванням, оптимізацію використання всіх видів 

ресурсів; оптимізацію управління запасами; управління дебіторською та 

кредиторською заборгованісттю як за основною діяльністтю, так і за іншою 

операційною діяльністтю. 

Література 

1. Калмикова А. В., Шрам Т. В. Роль управлінського обліку як інструменту 

управління підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_kalmikova.php 

2. Нападовська Л. Управлінський облік: суть, значення і рекомендації по його 

використанню в практичній діяльності вітчизняних підприємств // 

Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – С.50-62. 

 

http://www.confcontact.com/2009_03_18/ek1_kalmikova.php


 153 

Маріанна Фомич 

студентка 5 курсу економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., викл. Ярмош В.В. 

 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків – 

складна та до кінця не розв’язана, не породжена сьогоденням, так як має корені 

й у минулому. Вона присутня у розвинутихкраїнах ринкового типу і набула 

загальнонаціонального значення і для України, що значною мірою зумовлено 

специфікою розвитку вітчизняних банків. Саме тому ефективне управління і 

забезпечення власної фінансової стійкості має бути обов’язком та основним 

стратегічним завданням кожного комерційного банк 

Дослідженням даної проблематики займалися як зарубіжні, так і російські 

та вітчизняні науковці. Зокрема аналізу, оцінці та шляхам забезпечення 

фінансової стійкості банків значну увагу приділили такі зарубіжні науковці як 

Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Л. Міллер, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Дж. К. 

Ван Хорн. 

Проблемам забезпечення фінансової стійкості банків в ринковій 

економіці присвячено також праці багатьох провідних вітчизняних учених. 

Серед них М. Алексеєнко, О.Біла, В. Вітлінський, О. Вовчак, А. Герасимович, 

О. Дзюблюк, В. Загорський, О. Заруба, В. Іванов, М. Козоріз,В. Корнєєв, В. 

Кочетков, О. Лаврушин, Ю. Масленченко, А. Мороз, Л. Примостка, Г. Панова, 

М.Савлук, Т.Смовженко, Г. Табачук, Н. Шульга, В. Усоскін, О. Ширинська та 

ін. 

Метою статті є дослідження теоретичних засад фінансової стійкості 

комерційних банків та розроблення основ механізму управління фінансовою 

стійкістю як форми її практичного забезпечення в сучасних умовах. 

Фінансова стійкість банків – вагомий фактор забезпечення необхідного та 

достатнього рівня їх конкурентоспроможності. І навпаки, фінансова нестійкість 

унаслідок відсутності оптимального співвідношення між залученими та 

розміщеними коштами спричинює кризовий стан банківських установ. У такій 

ситуації визначальна роль належить антикризовому управлінню, яке має на 

першому етапі забезпечити повернення банку дофінансової стабільності 

(тактичні дії), а на другому – вжити заходів для її збереження у 

довгостроковому періоді з урахуванням нових умов та обставин (стратегічні 

дії).  

Проблема забезпечення та зміцнення фінансової стійкості банків – 

складна та до кінця не розв’язана, не породжена сьогоденням, так як має корені 

й у минулому. Вона присутня у розвинутих країнах ринкового типу і набула 

загальнонаціонального значення і для України, що значною мірою зумовлено 

специфікою розвитк вітчизняних банків. Саме тому ефективне управління і 

забезпечення власної фінансової стійкості має бути обов’язком та основним 

стратегічним завданням кожного комерційного банку[2]. 

Система управління фінансовою стійкістю комерційного банку повинна 

забезпечувати здатність банку до:  
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- виконання своїх зобов’язань перед клієнтами та акціонерами;  

- реалізації інтересів усіх учасників фінансових відносин;  

- збереження вкладів фізичних та юридичних осіб;  

- власного розвитку із врахуванням ризиків, які безпосередньо пов’язані з 

функціонуванням банківської установи;  

- конкурентної боротьби до реалізації свого потенціалу в діловому  

співробітництві;  

- реалізації функцій, притаманних банківській установі та виконання своєї 

ролі в економіці [3]. 

Управління фінансовою стійкістю комерційного банку являє собою 

організований процес, що включає в себе комплекс заходів, таких як аналіз, 

планування, регулювання, контроль банківського прибутку, якості активів і 

пасивів, ліквідності. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку 

може проводитися відповідно до фінансової стратегії, що розробляється в 

комерційному банку на певний період. Загальна фінансова стратегія 

розбивається на складові, відповідно до них визначається основна фінансова 

мета і система підцілей [4].  

Управління фінансовою стійкістю комерційних банків передбачає 

об’єктивне визначення її поточного й бажаного стану, скоординоване 

управління фінансами банківської установи, вибір таких управлінських рішень, 

котрі сприяли б фінансовій стійкості. Це впорядковано та відображено у 

сформованому цілісному механізмі. Механізм управління фінансовою 

стійкістю не є статичним утворенням, а постійно перебуває у динамічному 

розвитку. Необхідно враховувати конкретні економічні умови, в яких 

функціонує банк, і відповідно до змін в економічному середовищі вносити 

корективи до механізму управління фінансовою стійкістю. Результативність 

функціонування механізму управління фінансовою стійкістю комерційних 

банків залежить від ступеня впорядкованості його елементів, їх взаємодії та 

спрямованості щодо досягнення основної мети – забезпечення фінансової 

стійкості банку[1]. 

Висновки. Фінансова стійкість є найважливішою характеристикою 

діяльності банківської установи в сучасних умовах ринкової економіки. 

Забезпечення сталого функціонування комерційного банку є одним із 

пріоритетних напрямів його діяльності. Фінансово стійкий банк володіє 

конкурентними перевагами перед іншими комерційними банками, що 

проявляється у можливості залучення додаткових ресурсів, домінуванні на 

тому чи іншому сегменті ринку, збільшенні вкладів населення як основного 

джерела банківських ресурсів, і, відповідно, в розширенні сфери інвестиційних 

вкладень.  

Механізм управління фінансовою стійкістю є цілісною системою 

взаємопов’язаних елементів, що відображають відповідні заходи банківського 

менеджменту з управління фінансовою стійкістю комерційних банків. 
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ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ 

МІСЦЕВИХ ФІНАНСІВ 

В умовах трансформації економіки України, її євроінтеграційного курсу 

розвитку система бюджетного регулювання має бути спрямована на 

забезпечення ефективного і раціонального вирівнювання дохідного потенціалу 

територіальних утворень, забезпечення обґрунтованого розподілу дохідних 

джерел і видаткових повноважень між рівнями бюджетів.  

Дослідженням даної проблематики займались такі вчені як: 

Виговська Н.Г., Зайчикова В. В, Опарін В. М. 

Метою статті є наведення інформації про стан формування системи 

місцевих фінансів у зарубіжних країнах, зокрема з федеративним устроєм та 

надання пропозицій для вдосконалення існуючої системи місцевих фінансів в 

Україні. 

Механізм бюджетного регулювання повинен сприяти регулюванню 

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, 

забезпечувати стимулювання розвитку податкового потенціалу місцевих 

органів влади. 

У різних країнах існують різноманітні умови (адміністративні, соціальні, 

національні, культурні, історичні тощо), які впливають на побудову 

взаємовідносин різних рівнів влади у бюджетній сфері. Залежно від цих умов 

кожна країна по-своєму вирішує питання побудови міжбюджетних відносин [2, 

с. 84]. 

Як відомо, країни за формою державного устрою поділяються на 

федеративні й унітарні. Від цього залежить бюджетний устрій, побудова 

фінансової системи, фінансова діяльність місцевого самоврядування. Місцеві 

бюджетно-фінансові системи утворюють нижній рівень (як правило, третій у 

країнах з федеративним державним устроєм і другий в унітарних країнах) 
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організаційної системи економічних відносин, які складаються на рівні всієї 

держави. Вони існують у «прив’язці» до територій адміністративних одиниць, 

які переважно мають органи самоврядування. 

Наприклад, у Великобританії такі системи є в округах, графствах і містах; 

у Німеччині – в громадах і містах; у Франції – в департаментах і комунах; в 

Японії – у префектурах, районах, містах; у Бельгії та Італії – у провінціях, 

комунах; а в США – в графствах, муніципалітетах, тауншипах, спеціальних 

округах тощо. 

Зарубіжний досвід свідчить, що однією з фундаментальних умов 

ефективного функціонування місцевих бюджетів є як повноцінне ресурсне 

забезпечення, так і їх достатність, що є гарантією самостійності та 

незалежності. Наявність фінансово-економічної бази дозволяє органам 

місцевого самоврядування вирішувати найважливіше завдання – задоволення 

життєво важливих потреб населення відповідної місцевості [1, с. 16]. 

У цих країнах не формується єдиного зведеного загальнодержавного 

бюджету. Кожен рівень влади має власний, самостійний і відокремлений від 

інших бюджет. Цей бюджет він формує і виконує самостійно, відповідно до 

покладених на нього функцій. Бюджети адміністративних одиниць нижчого 

рівня зарубіжних країн не включається до бюджетів адміністративних одиниць 

вищого рівня. 

Тому, можна вважати, що основою формування ефективної системи 

місцевих фінансів в Україні повинно бути поєднання елементів унітарної 

бюджетної системи та системи федеративних бюджетів.  

Зокрема: 

- дозволити обласним бюджетам залишати у своєму розпорядженні ті 

фінансові ресурси, які надійшли від суб’єктів підприємницької діяльності у 

формі податків та зборів, зареєстрованих на території даної області; 

- продовжити використовувати такий інструмент як «бюджетне 

вирівнювання» для підтримки областей з недостатнім рівнем доходу та занадто 

високим дефіцитом бюджету; 

- запровадити можливість кредитування однією областю іншу область на 

умовах тендерного відбору. 

Все вищевказане, на нашу думку буде стимулювати як державні, так і 

приватні підприємства для виплати податків, оскільки спростить систему 

компенсації частини податку, так як фінансові ресурси не будуть спочатку 

надсилатись до державного бюджету, а потім обчислювались суми податкової 

компенсації. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

Глобалізація сфери послуг – це процес, орієнтований на створення і 

розвиток єдиного світового ринку послуг. За своєю природою глобалізація є 

багатобічним явищем, що має не лише економічний, але також ідеологічний, 

геополітичний і соціальний характер. Особливість сучасного етапу глобалізації 

полягає в тому, що під контроль наднаціонального капіталу потрапляють не 

лише природні ресурси і фінанси держав, але також культура і послуги разом з 

інфраструктурою, персоналом і національною філософією діяльності. 

Створення і розвиток єдиного світового ринку послуг підтримується 

національними урядами економічно розвинених держав на рівні інформаційних 

суспільств, які стали домінуючою конкурентною перевагою, що і дозволяє 

отримувати найбільшу вигоду від глобалізації [1].  

Дослідження питань міжнародної торгівлі послугами знаходять 

відображення в роботах Р.Вернона, С.Ліндера, М.Портера. Проблеми впливу 

глобалізації на трансформацію галузевих ринків досліджували Дж. Гелбрєйт, 

Дж. Даннінг, П.Кругман,С. Хаймер та ін. Вплив соціальних та моральних 

чинників на відповідальність як людини зокрема, так і суспільства в цілому 

представлений у наукових працях Баумана. Н. Стівенсон довів взаємовплив 

національної культури та економіки в умовах глобалізації. 

Метою статті є дослідження чинників глобалізації, які впливають на 

розвиток сфери послуг, а саме геополітичних, психологічних, трудових, 

телекомунікаційних, структурних, чинників концентрації розвинених послуг, 

чинників ефективності. 

Економічна глобалізація є породженням транснаціонального бізнесу 

банків і корпорацій, у діяльності яких переважали міжнародні фінансові і 

інформаційні потоки, використовувався принцип розміщення виробництв та 

ліквідного майна за кордоном. У позитивному плані це сприяло розвитку 

інфраструктури для обслуговування процесів глобальної ділової активності і 

привело до широкого використання телекомунікаційних мереж нового 

покоління для обміну інформацією, здійснення розрахунків і 

загальнопланетарного спілкування за рахунок швидкого поширення 

економічної інтеграції; зближення фінансових систем; технічної, економічної, 

гуманітарної освіти і серйозним чином торкнулося чинників розвитку і 

функціонування сфери послуг. Територіальність перестала бути винятковим 

принципом організації сфери послуг, вона доповнилася нестримно зростаючим 

сектором послуг, які надаються без прив’язки до конкретного міста мешкання 

або роботи споживача. Це перш за все відноситься до послуг, пов’язаних з 

наданням або переміщенням інформації, які набули глобального характеру. 

Послуги стали діяльністю, за допомогою якої проводиться економічна політика 

в міжнародних масштабах під час експорту робочої сили, яка виступає носієм 

інтелектуального потенціалу, джерелом доходів і інструментом розв’язання 
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геополітичних проблем [2]. 

Вплив процесу глобалізації на сферу послуг привів до розподілу її на два 

великі сектори – сектор традиційних послуг локального характеру 

(комунально-побутові, медичні і транспортні, що стосуються сухопутних 

засобів транспорту) та сектор інформаційних послуг, не прив’язаних до 

конкретного місця їх надання (банківські, телекомунікаційні, освітні, 

консультаційні послуги, послуги зв’язку, а також частково медичні і 

транспортні, що стосуються морського і повітряного видів, послуги). Завдяки 

телекомунікаційним засобам зв’язку, всі послуги, що носять характер надання 

або переміщення інформації, протягом декількох років набули глобального 

характеру [3]. 

У провідних країнах світу сфера послуг є центром найвищого рівня 

зайнятості, оскільки в дану сферу вкладаються значні інвестиції і завдяки цьому 

розвинені послуги поширюються по всьому світу. З іншого боку, лише у 

небагатьох центрах декількох країн, що побудували сучасні інформаційні 

суспільства, відбувається просторова концентрація послуг. Такими центрами 

стають найбільші агломерації людей – сучасні мегаполіси, основною ознакою 

яких перестає бути лише їх розмір. Він доповнюється ступенем концентрації в 

них послуг адміністративної, муніципальної і виробничої влади в рамках 

глобальної економіки. Завдяки цьому мегаполіси притягують до себе цілі 

країни та регіони. Концентрація зумовлює географічне перегрупування 

розвинених послуг, особливо тих, що обслуговують інноваційну економіку – 

діяльність, яка здійснюється на основі інноваційних продуктивних сил та 

інноваційних виробничих відносин. У першу чергу це стосується банківських, 

фінансових, інформаційних, консалтингових послуг. Вектор розвитку 

зміщується в сучасні мегаполіси, що розширюються шляхом нового 

будівництва, а також за рахунок об’єднання і поглинання сусідніх міст, куди й 

переміщуються глобальні потоки послуг [2]. 

Глобалізація робить позитивний вплив на зростання продуктивності праці 

у сфері послуг, у першу чергу в зв’язку з масовим впровадженням 

інформаційних технологій у всіх її галузях, особливо в торгівлі, охороні 

здоров’я і фінансовій сфері. Знижуються й транзакційні витрати в процесі 

виробництва і реалізації послуг. Глобалізаційні процеси почали впливати на 

конкурентне середовище – у сфері послуг конкурують не лише національні 

підприємства, але й зарубіжні фірми зі своєю корпоративною культурою й 

західною школою обслуговування клієнтів. У той же час, слід мати на увазі, що 

не всі види послуг і форми обслуговування клієнтів допускають глобалізацію. 

Це стосується послуг, споживання яких визначається локальною культурою 

(звичаями, цінностями, традиціями, нормами поведінки тощо) [1]. 

Таким чином, стійкість динаміки зростання світової торгівлі послугами 

визначається низкою довготривалих чинників процесу глобалізації, які 

безпосередньо впливають на розвиток сфери послуг в усьому світі. На основі 

комп’ютеризації, інформаційних технологій, нових засобів комунікації виник і 

нестримно затвердився на ринках цілий спектр нових послуг, радикально 

оновлюються їх традиційні види, підвищуються якісні показники 
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обслуговування. Розвиток сфери послуг стимулюють постійні структурні та 

ринкові трансформації на національних ринках, а також у напрямку 

лібералізації зовнішньоекономічної діяльності на світових ринках. Сучасна 

сфера послуг демонструє істотне підвищення свого внеску в економічне 

зростання та соціальний прогрес в усьому світі, що розширює попит на послуги 

з боку населення і сучасного господарства.  
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ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБІГУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ  

У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Управління оборотними активами підприємства пов’язане з конкретними 

особливостями формування його операційного циклу, який являє собою період 

повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі якого відбувається 

зміна окремих їх видів (рис. 1). 

 
Важливою особливістю сільського господарства є те, що тут 

спостерігається значний розрив між робочим часом та часом виробництва. 

Кругообіг засобів в сільському господарстві відрізняється від кругообігу в 

інших галузях національної економіки. Майже в усіх галузях промисловості 

засоби в процесі кругообігу за часом більш перебувають у виробничих запасах і 

значний час знаходяться в сфері обігу – в готових виробах і розрахунках [1].  

Інакше це відбувається в сільському господарстві. Тут велика частина 

часу кругообігу коштів припадає на виробничий цикл. Це особливо відноситься 

до галузі рослинництва. Головна причина тут полягає в тому, що в 
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Рис. 1. Кругообіг оборотних активів 
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сільськогосподарському виробництві досить значну роль відіграють природно –

кліматичні умови, тобто значна різниця між часом виробництва і робочим 

періодом. Засоби, вкладені в посіви сільськогосподарських культур, 

залишаються в циклі кругообігу протягом декількох місяців, коли роботи не 

проводяться, а це призводить до подовження виробничого циклу і підвищення 

його питомої ваги в циклі кругообігу засобів [3]. 

У сільському господарстві перериви в процесі роботи, у порівнянні з 

іншими галузями матеріального виробництва, найбільші. Через це, а також 

внаслідок великої тривалості робочого періоду виробничий цикл набагато 

більший, ніж в деяких інших галузях. 

Наявність внутрішнього споживання призводить до того, що кругообіг 

виробничих фондів в аграрних підприємствах поділяється на два види: повний і 

неповний. Неповним (внутрішнім) кругообігом називається кругообіг тієї 

частини активів, яка не надходить до реалізації, а витрачається в господарстві 

на відновлення виробничих фондів у їх речовинно-натуральній формі. Повний 

кругообіг включає проходження виробничих фондів через всі стадії, в тому 

числі і через стадію реалізації [2]. 

Протягом року оборотні кошти роблять безперервний кругообіг. Його 

зміст зводиться до послідовної зміни форм вартості. Послідовність зміни 

вартісних форм поєднується з одночасним їх існуванням. Одна частина 

оборотних коштів постійно перебуває у вигляді готової продукції і грошових 

коштів, інша – у формі виробничих запасів, третя – незавершеного 

виробництва. 

Завершення кругообігу оборотних коштів на аграрних підприємствах не 

завжди супроводжується їх вивільненням в грошовій формі. Такі елементи 

оборотних активів, як насіння, корми та інші матеріали власного виробництва, 

вступають у наступний виробничий цикл, минаючи грошову стадію. 

Пояснюється це специфікою сільськогосподарського виробництва, зокрема, 

тим, що готова продукція не повністю реалізується поза межами даного 

підприємства. 

Спеціалізація у сільському господарстві не зводиться до виробництва 

лише одного продукту. Аграрне підприємство представляє своєрідний 

комбінат, де кінцевий продукт використовується не тільки для реалізації, але і в 

якості вихідного продукту у наступному виробничому циклі. Саме з цієї 

причини деяка частина оборотних активів аграрних підприємств із 

завершенням кругообігу не приймає грошової форми. 

Все це дозволяє зробити наступні висновки з приводу своєрідності 

кругообігу засобів у сільському господарстві: кругообіг засобів досить 

тривалий, що регламентується тривалістю виробничого процесу; досить значна 

питома вага виробничого циклу у циклі кругообігу; досить велика розбіжність 

між часом виробництва та робочим періодом; велика питома вага й своєрідність 

внутрішнього обороту; особливості у процесі наростання вкладення коштів 

циклі кругообігу, в процесі зростання витрат у виробничому циклі й 

вивільнення з обігу засобів за короткий період. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ 

Персонал є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві. 

Управління персоналом є достатньо складним процесом, адже люди наділені 

інтелектом, здатністю мислити. Вони постійно розвивають між собою 

взаємовідносини, які часто впливають на продуктивність праці, виробництво, 

внутрішній клімат підприємства. 

На сьогодні найбільш цінний капітал, яким володіє підприємство, 

розглядають саме персонал. 

Теоретичні аспекти управління розвитком персоналу досліджували ряд 

зарубіжних і вітчизняних вчених, зокрема: Бісвас П. Ч., Євтушевський В. А., 

Крушельницька О. В., Мельничук Д. П., Савченко В. А. та ін. Незважаючи на 

достатню кількість наукових напрацювання дослідження по даній темі 

залишаються актуальними, що обумовлено появою нових проблемних аспектів 

управління персоналом. 

Метою статті є виявлення та дослідження проблем управління розвитком 

персоналу на вітчизняних підприємствах. 

Сьогодні основними проблемами, з якими стикаються при управлінні 

персоналом – це підбір, формування кадрів з сучасним економічним 

мисленням, забезпечення ефективності праці працівників, збереження 

сприятливого клімату у колективі та багато інших. 

Слід зазначити, що управління людськими ресурсами має відповідати 

методам розвитку підприємства, захищати права і обов’язки працівників, 

забезпечувати дотримання правил при формуванні, стабілізації і використанні 

людських ресурсів. Першим кроком до досягнення поставлених цілей є підбір 

персоналу. Існує декілька підходів до підбору кадрів на підприємстві. Серед 

них найбільш розповсюдженими є самостійне наймання персоналу та звернення 

до агентств і служб зайнятості. Звичайно, кожна організація застосовує різні 

методи прийняття на роботу. Зокрема, анкетування, систему психологічних 

тестів, інтерв’ю [1, с.36]. 

Завдання керівника полягає в тому, щоб створити якомога сприятливіші 

відносини між підлеглим персоналом, знайти саме такі методи та підходи, які 

сприятимуть більш ефективнішій роботі. Персонал потрібно заохотити, 
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створити такі умови, за яких у кожного працівника буде бажання працювати 

плідно і з натхненням. При цьому досить важливу роль відіграє трудоздатність 

працівників, їх кваліфікованість. Використання таких форм заохочень як 

безкоштовні обіди, надання медичних послуг, організація відпочинку за 

рахунок підприємства (путівки) дозволять підвищити мотивацію працівників. 

Багато керівників, рухаючись на шляху до максимального отримання прибутку, 

вирішення матеріальних і фінансових проблем, оновлення технічної бази, 

забувають про благоустрій своїх підлеглих, створюючи їм неможливі для праці 

умови. Це є надто ризиковим, оскільки може призвести до втрат. Якщо 

керівник дійсно зацікавлений у тому, щоб зберегти даного працівника, він може 

прийняти рішення про підвищення його заробітної плати відповідно до рівня, 

на який він заслуговує. Можливими також є такі заходи як підвищення, 

привілеї [2, с.53]. 

Щоб запобігти таким небажаним втратам працівників, на підприємстві 

доцільно розробити заходи для одержання інформації щодо психологічного 

клімату в колективі, ступеня задоволеністю кожного співробітника роботою, 

умовами праці, відпочинку, задоволеністю рівнем зарплати. Для цього, на нашу 

думку, найкраще підходять такі методи як опитування, анкетування, бесіди 

(групові та індивідуальні). Ці заходи особливо важливі для працівників 

технічного рівня [3, с.60]. 

На сучасних конкурентних ринках головним є якість продукції, тобто 

система управління якістю, функціонування якої залежить від найманих 

працівників, їх кваліфікації, здатності постійно навчатися і вдосконалювати 

свої знання і вміння. Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є 

однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що 

впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для 

підвищення кваліфікації і розвитку персоналу. Що обумовлює необхідність 

приділення особливої уваги стратегії розвитку персоналу підприємства на 

ґрунті формування відповідної організаційної культури. 

Сьогодні все більше управлінців визнають, що конкурентну перевагу 

підприємства визначає передусім перевага персоналу даного підприємства у 

порівнянні з іншими. Через те, що нова техніка, обладнання, сировина будь-

якої якості однаково доступні всім конкурентам на існуючому ринку. Саме 

особливості роботи персоналу, їх знання, рівень підготовки і кваліфікації, 

постійний розвиток, своєрідна організація роботи і стимулювання найманих 

працівників можуть стати перевагою, недосяжною для конкурентів. 

Отже, необхідно реформувати систему підготовки і розвитку найманих 

працівників на підприємстві, що передусім має отримати державне, а, саме, 

законодавче підкріплення з реформуванням існуючої податкової, фінансової, 

соціальної політики [4, с. 194]. 
На сучасному етапі розвитку ринку і суспільства якість людського 

капіталу – головна цінність і перевага в конкурентній боротьбі. Підприємство 
повинно сприяти розвитку найманих працівників, через те, що розвиток 
персоналу забезпечує розвиток підприємства. Здатність підприємства навчатися 
і розвиватися швидше за своїх конкурентів є джерелом його соціальних, 
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стратегічних і економічних переваг. Управління персоналом як вид діяльності – 
це управління живою працею, людьми, найбільш складним і перспективним, 
потенційно невичерпним ресурсом підприємства, у вирішальному ступені 
визначальна ефективність діяльності, конкурентоздатність і вживаність 
організації. Тому управління персоналом повинне здійснюватися через 
узгодження цілей між співробітниками і керівником. Однозначні і ясні цілі, які 
по можливості повинні обговорюватися і узгоджуватися зі співробітниками при 
складанні планів їхньої діяльності, пояснень зв’язку між цілями працівника, 
цілями підрозділів. Розвиток персоналу пов’язаний із сильною корпоративною 
культурою, ґрунтується на етичних принципах ведення бізнесу, моральних 
цінностях і соціальній відповідальності. Це передбачає щиру турботу про 
підвищення кваліфікації персоналу, відкритість, дотримання громадянської 
позиції. Ефективний розвиток персоналу передбачає вивчення зарубіжного 
досвіду розвинених країн, державну підтримку розвиток персоналу, пільги в 
оподаткуванні при підготовці кваліфікованих кадрів для регіонального ринку 
праці. Розвиток персоналу, задекларована корпоративна культура 
впроваджується і розвивається менеджерами вищого рівня за умови підтримки 
колективу, лідерства «згори», ефективної взаємодії формальних та 
неформальних лідерів [5]. 

Розвиток персоналу є необхідною умовою функціонування будь-якого 
підприємства,особливо в умовах сучасних змін у вимогах до професійних знань 
на тлі науково-технічного прогресу. Розвиток персоналу повинен бути 
безперервним, включаючи в себе професійне навчання і підвищення 
кваліфікації. Одним з основних напрямів розвитку персоналу підприємств є 
організація взаємопов’язаних процесів розвитку конкурентоспроможних і 
особистісних здібностей найманого працівника. Розвиток персоналу сприяє 
зростанню умінь, навичок, знань працівника, підвищує його інтелектуальний, 
духовний, професійний рівень, все це підвищує конкурентоспроможність 
найманого працівника на ринку праці. 

Література 

1. Парімал Чандра Бісвас. Управління персоналом на іноземних підприємства в 

Україні // Маркетинг в Україні. – 2008. – №3. – С.36-39. 

2. Лазаренко Л. Особливості сучасного управління людськими ресурсами // 

Персонал. – 2009. – №1. – С. 53-57. 

3. Ядворька О. Оцінка персоналу в системі ефективного управління // 

Економіка та держава. – 2009. – №1. – С.60-63. 

4. Гризовська Л.О. Актуальні проблеми управління розвитком персоналу на 

вітчизняних підприємствах // Вісник Хмельницького національного 

університету. – 2011. – № 5. – С.192-196. 

5. Грибик І.І., Копець Г.Р. Проблеми розвитку персоналу на вітчизняних 

підприємствах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

сайт http://vlp.com.ua/node/3171. 
 

 

 

 



 164 

Мітурич Лілія 

студентка магістратури економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Линенко А.В.  
 

СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ 

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

Ліквідність банківської системи є одним із важливих показників її 

ефективного функціонування. Вона потрібна банкам для задоволення вимог 

при вилученні депозитів та фінансуванні запитів на кредити. Потреба в 

ліквідності зумовлена постійними змінами в кредитній політиці та 

нестабільністю депозитних вкладів. Тобто, чим більші показники банківських 

кредитів і депозитів, тим вище повинна бути банківська ліквідність. 

Проблеми ліквідності банківської системи України досліджені в працях 

багатьох вітчизняних учених. Зокрема значну наукову вагу має науково-

аналітичний матеріал «Управління банківською ліквідністю», підготовлений 

В.І. Міщенко, А.В. Сомиком та іншими вченими [2]. Автори зазначають, що 

підтримка оптимального рівня вільної банківської ліквідності є важливою 

передумовою для розвиненої і стійкої банківської системи, стабільності 

національної грошової одиниці та зниження інфляційного процесу. Дослідники 

вказують на негативне значення як низького, так і надлишкового рівня 

банківської ліквідності. 

Ліквідність банку визначається як його здатність своєчасно і в повному 

обсязі виконувати всі свої грошові зобов’язання та забезпечувати розвиток 

банку на основі проведення і нарощування обсягів його операцій відповідно до 

стратегії розвитку банку [4]. 

Метою статті є визначення сутності ліквідності банківської системи, 

аналіз її теперішнього стану в Україні та пошук шляхів оптимізації банківської 

ліквідності. 

В Україні регулювання ліквідності банківської системи здійснює НБУ в 

межах його монетарної політики у процесі регулювання грошово-кредитного 

ринку шляхом використання законодавчо визначених механізмів та 

інструментів. 

З метою регулювання ліквідності банків НБУ з урахуванням поточної 

ситуації на грошовому ринку може застосовувати: 

– операції з рефінансування; 

– операції репо; 

– операції з власними борговими зобов’язаннями; 

– операції з державними облігаціями України [6]. 

Національний банк встановлює нормативи ліквідності для банків з метою 

контролю за станом ліквідності банків: миттєвої ліквідності (Н4) – не менше 

20%; поточної ліквідності (Н5) – не менше 40% і короткострокової ліквідності 

(Н6) – не менше 60%. 

Для банківської ліквідності характерні постійні зміни, які залежать як від 

зовнішніх факторів (макроекономічна ситуація в країні), так і від внутрішніх 

(ефективності стратегії менеджменту). Серед ознак зменшення банківської 
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ліквідності перші місця займають зменшення обсягів коштів банків на 

кореспондентському рахунку, причиною чого може бути великий попит на 

кредити рефінансування НБУ; зростання залежності ресурсної бази від обсягів 

міжбанківських кредитів; зменшення залишків готівки в касах банків; 

зростання процентних ставок на грошово-кредитному ринку. 

Про зростання банківської ліквідності свідчать: збільшення коштів банку 

на кореспондентському рахунку; зниження залежності ресурсної бази від 

обсягів міжбанківського кредитування; зниження процентних ставок на 

грошово-кредитному ринку; зменшення попиту на операції з рефінансуванням. 

Вітчизняні вчені вважають, що проблема ліквідності української 

банківської системи повинна вирішуватися комплексно шляхом впровадження 

заходів, спрямованих на: 

– вдосконалення інструментарію регулювання ліквідності на основі 

впровадження передового світового досвіду з урахуванням вітчизняних умов 

розвитку грошово-кредитного ринку; 

– підвищення дієвості трансмісійного механізму грошово-кредитної 

політики шляхом збільшення ролі його процентного каналу; 

– посилення координації грошово-кредитної і фіскальної політики та 

підвищення реальної незалежності НБУ щодо реалізації монетарної політики 

[3]. 

В Україні в банківській системі протягом багатьох років спостерігається 

дисбаланс у зростанні резервів між обсягом залучених депозитів і наданих 

кредитів за їх тривалістю (табл. 1) [5]. 

 

Таблиця 1 – Депозити та кредити в банківській системі України, млрд грн 

Рік 

Депозити Кредити 

Юридичні 

особи 

Фізичні 

особи 
Усього 

Юридичні 

особи 

Фізичні 

особи 
Усього 

2010 142,5 271,7 414,2 508,2 186,5 694,7 

2011 179,4 307,4 487,1 597,0 174,6 771,6 

2012 200,1 366,2 566,3 609,8 164,8 775,6 

2013 228,8 437,2 666,0 717,1 188,8 905,9 

 

Дані табл. 1 показують, що депозити покривають кредити тільки на дві 

третини. В умовах недостатньої довіри населення до банків, невисоких 

заробітних плат, нестабільної економіки, забезпечити стабільне зростання 

депозитів дуже складно. 

Будучи первинними кредиторами, банки нерідко приймають рішення про 

кредитування, володіючи далеко не повною інформацією. Банк, який приймає 

поспішні рішення, надто ризикує зробити невдалий вибір. Ціну впевненості 

кредитора в наявності у нього повної, точної та своєчасної інформації про 

позичальника називають агентськими витратами. В Україні ця система не 

розвинена. Банки втрачають більше, економлячи на агентських витратах, не 

маючи повного уявлення про платоспроможність свого позичальника. 
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Досвід країн світу, в т.ч. і України, свідчить про те, що одночасно з 

погіршенням економічної ситуації збільшується і загальна кількість 

проблемних позик. У нормативних документах про кредитні операції закладені 

жорсткі механізми відповідальності посадових осіб за рішення про надання 

позик [1]. Але, на жаль, статистика говорить про значні зловживання, які 

призводять до збільшення безнадійних комерційних кредитів, що видаються з 

порушенням нормативних актів. Серед об’єктивних причин, які стимулюють 

ситуацію неповернення кредитів, сьогоднішні економічна та фінансова кризи. 

Винуватцями появи проблемних кредитів є як працівники банків, так і 

позичальники. 

Банки, будучи фінансовими посередниками і оперуючи процентної 

маржею, балансують між кредитними та депозитними ставками. Для банку 

важливо встановити таку ставку за кредитами, яка б не призвела до появи 

проблемних кредитів, а, з іншого боку, – мати такі ставки, які задовольняли б 

вкладників за депозитами. Фінансова криза погіршила ліквідність банків. 

Нестабільна макроекономічна ситуація негативно вплинула на банківську 

систему. Основним аспектом погіршення ліквідності є зростання проблемних 

кредитів у портфелях банків. 

Ліквідність банківської системи в Україні потребує подальшої уваги з 

боку як регулюючих органів, так і банківського менеджменту. Практика 

вимагає вдосконалення інструментів та механізмів регулювання ліквідності 

банківської системи шляхом посилення ролі економічно обґрунтованих 

нормативів. Заслуговує на увагу досвід країн з розвиненою ринковою 

економікою, де кількість економічних нормативів ліквідності обмежена. 

Зрозуміло, що банківська система України до цього ще не готова. Можливий 

розгляд НБУ питання про встановлення нормативу довгострокової ліквідності. 

Вимагає посилення координація грошово-кредитної і фіскальної 

політики. Серед проблем банківської сфери в Україні низка юридичних 

перешкод і корупція в судах, що змушує банки закладати в кредитні ставки 

додаткову маржу для покриття відповідних ризиків. Головною передумовою 

нормальної ліквідності банківської системи в Україні є стабілізація 

макроекономічної ситуації, яка буде сприяти становленню ефективної, надійної 

банківської системи. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЯК ОПТИМІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ  

Місцеве самоврядування – одна з фундаментальних демократичних засад 

конституційного ладу України. 

Питання вдосконалення системи місцевого самоврядування, забезпечення 

сталого розвитку громад, поєднання зусиль учасників муніципального руху, 

громад, владних інституцій задля найбільш оптимального та якісного 

задоволення потреб громадян – актуальні сьогодні для всіх європейських країн. 

Україна, як держава-член Ради Європи, є невід’ємним учасником цього 

процесу. 

Нині органи самоврядування здебільшого сприймаються в громадській 

свідомості як низова ланка державної влади, а не як органи публічної влади 

самого населення, побудовані на його ж самоорганізації та самоактивності. 

 Негативним чином на сфері місцевого самоврядування позначається і 

відсутність національної стратегії розвитку місцевого самоврядування в 

Україні. 

На сьогодні поки що не тільки не відбулося становлення повноцінної та 

ефективної системи місцевого самоврядування, організаційно, функціонально 

та матеріально-фінансово відокремленої від системи державної влади, але й до 

кінця не відпрацьована концептуальна його основа, конституційна модель 

організації місцевої влади. Діюча модель системно-структурної організації 

місцевого самоврядування запроваджувалася як перехідна, яка на сьогодні 

вичерпала свою роль та фактично призводить до гальмування не тільки 

розвитку інституту місцевого самоврядування, а й територіального розвитку 

країни в цілому. 

 Місцеве самоврядування в Україні виступає в якості основоположної 

засади  

конституційного ладу, тобто в ролі одного з визначальних принципів 

організації та здійснення влади в суспільстві й державі, воно полягає у 

встановленні децентралізованої системи управління, фінансово і організаційно 

відокремленої від держави органів  

 На думку багатьох вітчизняних науковців, таких як О. Батанов, О. 

Кравчук, Я. Журавель, М. Баймуратов, В. Кравченко, П. Любченко, В. Кампю 

та ін., система місцевого самоврядування у сучасній Україні потребує свого 

подальшого реформування. Насамперед це виражається в необхідності 

усебічного наукового осмислення перспективного розвитку муніципальної 

демократії у контексті конституційної, адміністративно-територіальної та 

http://www.bank.gov.ua/
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інших реформ, які декларувалися та ініціювалися протягом останніх років.  

 На думку П. Любченка, практика діяльності органів місцевого 

самоврядування свідчить, що сучасне законодавство про муніципальну службу 

не повною мірою задовольняє зростаючі потреби забезпечення реалізації 

конституційних прав та свобод людини і громадянина, ефективного виконання 

завдань та функцій місцевого самоврядування, не відповідає рівню зрілості 

громадянського суспільства, а тому стримує його розвиток  

 Необхідно, щоб реформування місцевого самоврядування проходило 

поетапно, і тому на першому етапі є наступні пропозиції щодо вдосконалення 

місцевого самоврядування:  

- законодавче закріплення можливості районних та обласних рад 

створювати свої власні виконавчі органи:  

- поетапне введення принципів субсидіарності та пропорційності в 

українське законодавство;  

- законодавче розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади;  

- законодавче закріплення можливості самостійного визначення 

структурного апарату органів місцевого самоврядування в їх регламентах;  

- прийняття змін до Закону України «Про органи самоорганізації 

населення».  

Аналіз законопроектів, різних думок науковців, дає змогу зрозуміти, що 

на шляху становлення й розвитку наша держава потребує опрацювання власної 

концепції місцевого самоврядування, його інститутів, механізмів здійснення 

влади й розвитку демократії. 

 Тому проблема місцевого самоврядування в Україні, його системи 

потребує на сьогоднішній час.З огляду глибокої політичної кризи свого 

негайного вирішення. На жаль, різноманітність поглядів, ідей, законопроектів, 

не вирішують існуючих проблем, а інколи – породжують нові.  

 Тому можна зробити висновок, що імплементації нових норм в інституті 

місцевого самоврядування повинно передувати широке обговорення вченими, 

науковцями, представниками владних структур, громадськістю провідних ідей 

реформування місцевого самоврядування та визначення спільної ідеї щодо 

вдосконалення інституту безпосередньої та представницької демократії.  
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ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК 

ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 
 Розвиток інноваційної діяльності в умовах глобалізації є актуальним через 

шлях на інтеграцію у високотехнологічне конкурентне середовище, економічного 
зростання, вирішити певні соціальні й екологічні проблеми, забезпечити 
конкурентоспроможність національної економіки, підвищити експортний 
потенціал країни, гарантувати їй економічну безпеку. В умовах стрімкого 
погіршення фінансових результатів господарювання відбулося зниження 
інвестиційно-інноваційної активності. Інвестиційні та інноваційні ресурси 
підприємств виснажені і не можуть забезпечити необхідних позитивних 
модернізаційних трансформацій. Зниження інвестиційно-інноваційної 
активності гальмує відновлення економічного зростання у майбутньому, а 
також консервує проблему структурно-технологічного відставання.[1,3] 

За таких умов перед органами державної влади та управління постає 
проблема пошуку доступних інструментів активізації інвестиційно-
інноваційної діяльності, у тому числі підтримка фінансування пріоритетних 
інноваційних проектів, які мають важливе суспільне значення. 

Дискусії у вітчизняних економічних колах щодо інноваційної діяльності 
засвідчили, що дослідницький інтерес науковців і експертів сконцентрований 
здебільшого на аспектах, які стосуються фінансування з різних рівнів бюджету [1]. 

Аналіз фінансування інноваційної діяльності представлено у наукових 
працях таких вчених як Д. Гарнер, В. Геєць, Л. Дж. Гітман, А. Пересада, В. 
Семиноженко, Д. Стеченко, Л. Федулова та інші.  

Стан фінансування безперечно відображається на результативності 
інноваційної діяльності в Україні, яка залишається на дуже низькому рівні. З 
кожним роком невпинно скорочується кількість організацій, які виконують 
наукові дослідження й розробки, зменшується чисельність науковців тощо.[3]  

Одним з основних елементів запобігання спаду інвестиційної діяльності є 
залучення іноземних інвестицій та збільшення фінансування державним 
бюджетом й, насамперед, місцевих бюджетів. Удосконалення процедур 
планування та виконання місцевих бюджетів, збільшення ролі останніх у 
підтримці тенденцій розвитку територіальних економічних систем є 
ефективними заходами розвитку інноваційної діяльності . За допомогою 
аналізу ролі місцевих бюджетів у формуванні показників економічного 
розвитку регіону, конкретизовано планування місцевих бюджетів було 
обґрунтовано шляхи підвищення економічної зацікавленості місцевих еліт у 
ефективному використанні публічних фінансів місцевого рівня для вирішення 
актуальних проблем регіональних економік [2], досліджено інституційні умови 
формування фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів та перспективи 
розширення самостійності учасників бюджетного процесу, перспективні 
напрями реформи управління бюджетними коштами на місцевому рівні. 
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ 
Необхідність ринкової трансформації господарського механізму України 

потребує підвищеної уваги до вирішення питань інвестиційної діяльності. Як 
найважливіший напрям модернізації виробничих потужностей інвестиційна 
діяльність на основі інноваційних підходів дозволяє прискорити розвиток 
економіки, істотно підвищувати її ефективність. Особливу роль в активізації 
інвестиційної діяльності в Україні має відіграти залучення на взаємовигідних 
умовах прямих іноземних інвестицій, перш за все з метою реалізації спільних 
проектів для вирішення завдань структурної трансформації економіки, 
впровадження у виробництво новітніх технологій та підвищення 
конкурентоспроможності українських товарів.  Все це потребує проведення 
аналізу надходжень прямих іноземних інвестицій у національну економіку, 
виявлення тенденцій їх зміни, а також систематизація основних напрямків 
впливу прямих іноземних інвестицій (далі – ПІІ) на економіку України. 

Інвестиції у ринкових умовах є вирішальною умовою і важливим 
чинником планування розвитку виробничої, комерційної та інноваційної 
діяльності. Економічна ситуація, яка склалася в Україні, значно ускладнює 
інвестиційну діяльність, розробка адекватного ринковим відносинам 
інвестиційного механізму, що органічно поєднує форми приватного і 
державного інвестування, оптимізації взаємозв’язків різних суб’єктів 
інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази 
та інші заходи, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої 
фірми, компанії або галузі, так і на рівні національної економіки в цілому [1, 2]. 

Згідно з даними Держкомстату України у 2011 р., чистий притік прямих 
іноземних інвестицій в економіку України склав 49362,3 млн. дол. США, що на 
26% більше ніж у 2010 р та на 51% більше в порівнянні з 2009р. [3].  

Таблиця 1 - Надходження прямих іноземних інвестицій у 2009-2011 рр., млн. дол. 
США [3] 

Рік 

Прямі іноземні інвестиції 

В Україну 
Темп 

росту (%) 
З України 

Темп росту 

(%) 

Чистий 

прибуток 

Темп росту 

(%) 

2009 35616 - 6203,1 - 29413 - 

2010 40053 112,46 6226,3 100,37 33827 115 

2011 49362 138,59 6898 111,2 42464 144,37 



 171 

Але велика частина інвестицій в Україну – це не зовсім інвестиції, це 

кошти наших українських інвесторів, тільки заведених за кордону. За 

офіційними даними, інвестиції в Україну завжди були меншими, ніж інвестиції 

з України. В Україні є зручні механізми, куди можна було б вкласти гроші, 

особливо для середнього класу, але поки закордонні інвестори не квапляться 

вкладати в підприємства України. Лише приблизно 30% усього обсягу 

інвестицій – це справжні зарубіжні інвестицій. 

 
Таблиця 2 - Аналіз прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в Україну [3] 

 

Спостерігається тенденція не лише збільшення загального обсягу ППІ в 

Україну в 2009-2011 рр., але і тенденція вкладення коштів у інші країни 

українськими інвесторами (табл. 1). Обсяги прямих іноземних інвестицій з 

США зменшились на 266 млн. дол. США (табл. 2). 

Аналіз та дослідження іноземних інвестицій в економіку України дає 

можливість зробити наступні висновки: 

чистий притік прямих іноземних інвестицій в економіку України склав 

49362,3 млн. дол. США, це на 26% більше ніж у 2010 р та на 51% більше в 

порівнянні з 2009 р.; 

спостерігається тенденція не лише збільшення загального обсягу ППІ в 

Україну, але і тенденція вкладення коштів у інші країни українськими 

інвесторами. 

Отже, основними перевагами іноземного інвестування для економіки 

України є наступні: надходження сучасних технологій, техніки та обладнання; 

надходження додаткових фінансових ресурсів; створення нових робочих місць; 

Країна 

 

 

Обсяги прямих 

інвестицій на 

31.12.2010 (млн. 

дол. США) 

У% до 

підсум

ку 

Обсяги прямих 

інвестицій на 

31.12.2011(млн. дол. 

США) 

У% до 

підсумку 

Темп росту 

(%) 

Кіпр 9005,3 22,5 12646 25,6 140,4 

Німеччина 6601,9 16,5 7386,4 15 111,9 

Нідерланди 3954,5 9,9 4822,8 9,8 122 

РФ 2566,4 6,4 3594,5 7,3 140,1 

Австрія 2605,2 6,5 3423,1 6,9 131,4 

Велика 

Британія 
2307,5 3,4 2508,2 5,1 108,7 

Франція 1630,8 4,1 2230,7 4,5 136,8 

1 2 3 4 5 6 

Швеція 1275,8 3,2 1744 3,5 136,7 

Віргінські 

Острови 

(Брит.) 

1342,7 3,4 1607 3,3 119,7 

США 1309,1 3,3 1043,1 2,1 79,7 

Італія 982 2,5 965,9 2 98,4 

Швейцарія 796,4 2 960,3 1,9 120,6 

Польща 866,7 2,2 875,5 1,8 101 

Інші країни 4808,7 12 5555,3 11,2 115,5 
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посилення внутрішньої конкуренції; зростання податкових надходжень до 

бюджету; посилення процесів інтернаціоналізації та глобалізації. 
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РОЛЬ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ У 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР  

Особливого значення в сучасних умовах господарювання набувають 

стабільність соціальних і культурних систем та оптимальне використання 

обмежених ресурсів у поєднанні з екологічними технологіями, що 

забезпечують динамічний розвиток як для суспільства, так і для діяльності 

інноваційно-активних підприємств. Тому актуальними постають питання 

зростання рівня інноваційності, інформаційності, інтелектуальності й 

екологічності у виробництві продукції та послуг. Все це досягається завдяки 

якісним трансформаціям інтелектуального потенціалу в грошові кошти, 

визначенні ролі інтелектуального капіталу в системі управління інноваційно-

активним підприємством та підвищення ефективності управління цим 

нематеріальним ресурсом. 

Проблематиці управління інтелектуальним капіталом підприємств 

присвячено праці багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців: Е. Брукинга [1], 

О. Грішнової [2], С.М. Ілляшенка [3], О.В. Кендюхова [4], Б.Б. Леонтьєва [5]. 

Метою статті є визначення особливостей процесу управління 

інтелектуальним капіталом на всіх його рівнях. 

Інтелектуальний капітал – це знання, які можуть бути перетворені в 

прибуток та оцінені. Таке широке визначення, на думку російських фахівців, 

охоплює будь-які технологічні, управлінські та ринкові новини, які можуть 

бути інновацією, тобто приносити додатковий прибуток [9]. 

Більшість дослідників та практиків приходять до думки, що на рівні 

організації інтелектуальний капітал є сума трьох складових: 

1. Людський капітал – сукупність знань, навичок, творчих здібностей, а 

також спроможність власників та наукомістких працівників відповідати 

вимогам і задачам компанії. 

2. Структурний капітал – програмні засоби ЕОМ, програмне 

забезпечення, бази даних, організаційна структура, патенти, товарні знаки, а 
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також всілякі організаційні механізми, які забезпечують продуктивність 

працюючих та функціонування компанії. 

3. Споживчий капітал – майбутні споживачі продукції компанії, її 

спроможність задовольнити їх запити. 

Основою цих трьох складових є людські ресурси – найбільша динамічна 

компонента спроможності компанії отримувати прибуток тривалий час. 

Вважається, що людський капітал не може бути власністю компанії, а 

структурний капітал може бути оформлений у власність і може виступати в 

якості об’єкту купівлі-продажу [7]. 

Інтелектуальний капітал приймає безпосередню участь у процесі 

виробництва, забезпечуючи зростання економічної цінності виготовленої 

продукції, що дозволяє підприємству отримувати додатковий прибуток. 

Завдяки його формуванню та використанню зростає продуктивність праці, 

створюються стійкі конкурентні переваги підприємства. У зв’язку з цим, 

забезпеченням довгострокової та динамічно зростаючої прибутковості 

підприємства тісно залежить від ефективності управління його інтелектуальним 

капіталом. 

Здатність підприємства ефективно використовувати свій інтелектуальний 

потенціал при виробництві товарів та наданні послуг, для прийняття точних і 

своєчасних управлінських рішень під час розв’язання нестандартних ситуацій 

та відкритість для інновацій, нових ідей і знань забезпечує його 

конкурентоспроможність та економічний розвиток. 

Досягнення більш високої продуктивності праці та створення 

конкурентних переваг за рахунок інтелектуальних активів є головною метою 

стратегії управління знаннями. Основні напрямки стратегії управління 

знаннями визначаються завданнями обміну знаннями в рамках кожного з 

окремих видів інтелектуального капіталу з метою його швидкого доступу до 

бази знань, надання можливостей для обміну досвідом та знаннями людей 

тощо. В сучасних умовах технологічною базою для створення систем 

управління знаннями є електронна пошта, бази і сховища даних, системи 

групової підтримки, браузери і системи пошуку інформації, корпоративні 

мережі й Інтернет, експертні та інтелектуальні системи [6]. 

Загальні властивості інтелектуального капіталу зводяться до наступного:  

1) капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-

економічним змістом не є майном;  

2) капітал має вартісну оцінку і є «самозростаюча» вартість;  

3) капітал існує лише за певних соціально-економічних умов, властивих 

ринковому середовищу;  

4) капітал розглядається як авансована вартість і після завершення 

кругообігу повертається з додатковим доходом;  

5) капітал є частиною багатства (фінансових ресурсів) підприємця (сума 

вартісної оцінки майна та коштів), може бути інновацією. 

Таким чином, за сучасної ринкової економіки інтелектуальний капітал є 

фундаментальною економічною категорією, яка відіграє надзвичайно важливу 

роль в ефективному функціонуванні сучасного підприємства, впливаючи на 
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рівень його конкурентоспроможності та прибутковості. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  

СТІЙКОСТІ БАНКУ 

В сучасних умовах господарювання банківська діяльність завжди 

пов’язана з ризиком, можливим витоком конфіденційної інформації, 

зловживаннями, наявністю внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Це ставить перед керівництвом банку необхідність вирішення завдань 

щодо усунення загроз і створення сприятливих умов для успішної діяльності 

банку. Зокрема, це стосується фінансової стійкості банку, адже вона виконує 

роль індикатора фінансового стану банку як на окремих його ланках, так і у 

цілому. 

 Дослідженням даної проблематики займались такі вітчизняні науковці: 

Бобиль В.В. [1], Звєряков О.М. [2], Котковський В.С. [3], Кузнєцова Л.В., 

Коваленко В.В., Кучер Р.В. [4] Також значні напрацювання російських 

науковців: Л. П. Бєлих, М. З. Бора, В. В. Іванова, С. І. Кумок, Ю. С. 

Маслєнченкова, Г. С. Панової, Л. С. Сахарової, О. Б. Ширінської, Г. Г. 

Фетисова, якими визначено основні фактори, чинники та напрями забезпечення 

фінансової стійкості.  

Метою статті є визначення основних напрямів забезпечення фінансової 

стійкості банку. 

З метою забезпечення фінансової стійкості банку доцільно виділити такі 

взаємопов’язані напрями: стійкість капітальної бази; стійкість ресурсної бази; 
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організаційно-структурна стійкість банку; комерційна стійкість банку. 

Стійкість капітальної бази – це сукупність внесених засновниками та 

акціонерами власних коштів становить капітал банку. Обсяг зазначених коштів 

зростає у результаті ефективної банківської діяльності в процесі капіталізації 

прибутку, а також за рахунок додаткових внесків учасників банку. 

 

Таблиця 1 – Переваги та недоліки зовнішніх джерел поповнення капіталу 

№ 

Способи 

поповнення 

капіталу 

Переваги Недоліки 

1 

Емісія акцій 

 досить швидкий спосіб 
поповнення капіталу;  

 кошти отримані даним 
способом 

 повністю 
використовуються для 

виконання вимог щодо 

достатності капіталу; 

 відсоткові платежі за 
акціями не є фіксованими 

витратами.  

  труднощі пов’язані із 

розміщенням акцій на ринку; 

 зниження ступеня 
контролю над банком; 

 вища вартість порівняно 
із борговими 

 зобов’язаннями, тобто 
висока вартість нарощування 

капіталу.  

2 

Емісія боргових 

зобов’язань 

(кошти залучені 

на умовах 

субординованого 

боргу) 

 -більш дешевше джерело 

поповнення капіталу порівняно 

із емісією акцій; 

 менший ступінь 
ризиковості; 

 пов’язані із даним 
способом відсоткові виплати 

знижують податкове 

навантаження банку; 

 не знижує показники 
прибутку на одну акцію, за тієї 

умови, що отримані таким 

 чином ресурси приносять 
вищий дохід, аніж відсоткові 

платежі за ними; 

 не знижує ступінь 
контролю над банком.  

  капіталізація відсотків 

за субординованим боргом не 

допускається; 

 для відповідності 
вимогам щодо достатності 

капіталу може бути 

використана лише частина 

боргового капіталу.  

Слід зазначити, що провідна роль капіталу в забезпеченні фінансової 

стійкості банку зумовлена його функціями.  

По-перше, розміри капіталу гарантують довіру клієнтів до банку, 

переконують вкладників у можливості відшкодування своїх коштів, що 

забезпечує уникнення ризику під час їх розміщення. Це також гарантує 

потенційним позичальникам спроможність установи забезпечити попит на 

кредитні ресурси.  

По-друге, на першому етапі в ролі стартових коштів, необхідним для 

будівництва чи оренди приміщень, установки банківського обладнання, 

наймання кваліфікованого персоналу є власний капітал у частині статутного 

фонду, сформованого засновниками банку. Без таких витрат банківська 
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установа не може розпочати свою діяльність.  

Для розроблення і розвитку нових перспективних напрямів діяльності 

банку, пов’язаних із розширенням обсягу послуг, впровадженням сучасних 

технологій тощо, які завжди супроводжують період зростання банку, виникає 

потреба у додатковому капіталі. Залучення додаткового капіталу дає банку 

змогу забезпечувати клієнтів банківськими послугами на сучасному рівні, 

посилити власні позиції на ринку.  

По-третє, капітал – це своєрідний буфер, який поглинає негативні 

результати, у тому числі збитки від поточної неефективної діяльності банку [1, 

с. 16]. Так, резервний капітал захищає банк від банкрутства у разі 

несприятливої ситуації та непередбачених витрат. 

В основі комерційної стійкості банку лежить розвиненість його зв’язків з 

іншими суб’єктами ринкової інфраструктури (рівень взаємовідносин з 

державою, з іншими банками, з клієнтами, з дебіторами та кредиторами). Вона 

залежить від розмірів власного капіталу банку, інтенсивності зв’язків із ринком, 

потужності і стабільності кредитно-інвестиційного портфеля, характеру 

банківської експансії щодо розширення ринку банківських продуктів, широти 

міжбанківських зв’язків і довіри банків-партнерів. 

З метою підвищення рівня капіталізації, як одного із пріоритетних 

чинників забезпечення фінансової стійкості, комерційні банки повинні 

прагнути до збільшення власного капіталу перш за все за рахунок зовнішніх 

джерел, зокрема шляхом наступних способів: емісія акцій; емісія боргових 

зобов’язань (субординований борг) [4, с. 60]. 

Слід також відмітити, що іншим джерелом поповнення капіталу банку є 

залучення депозитів. Проведення ефективної депозитної політики – одна з 

найважливіших економічних передумов успішної діяльності та забезпечення 

достатньої фінансової стійкості банку, оскільки за рахунок залученого капіталу 

покривається основна частина його потреб. 

Вибір способу збільшення власного капіталу банку залежить від: суми 

зростання капіталу; допустимих витрат на придбання додаткового капіталу; 

часу, на який банк розраховує [3, с. 51]. 

У тих випадках, коли припускається повільне зростання капіталу банку з 

урахуванням росту активів, його збільшення може бути забезпечене за рахунок 

внутрішніх джерел (дохід від операцій, продаж частки активів, переоцінка 

основних засобів). Якщо ж планується швидке зростання активів або необхідне 

суттєве збільшення капіталу відповідно до зміни вимог Національного банку 

України, то потребується залучення капіталів зовнішніх інвесторів за рахунок 

значної емісії акцій. 

Найбільш поширеним зовнішнім джерелом поповнення капіталу для 

вітчизняних банків залишається емісія акцій, а інструменти, що дозволяють 

залучати кошти на умовах субординованого боргу не набули значного 

розвитку. Формування ефективної структури капіталу є важливою умовою 

забезпечення формування достатньої фінансової стійкості банку. В сучасних 

умовах господарювання важливим джерелом залучення капіталу є розробка і 

реалізація ефективної депозитної політики банку. 
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РОЗВИТОК РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Перестрахування є необхідним елементом розвитку страхового ринку 

України. Ця необхідність обумовлена низькою капіталізацією вітчизняного 

страховика, а також відсутністю достатньої кількості ефективних фінансових 

інструментів. Таким чином, проблема перестрахування на страховому ринку, як 

одного із способів захисту страховика від випадків неплатоспроможності й 

банкрутства, актуальна і сьогодні [1]. 

 У результаті проведеного дослідження ринку перестрахування в Україні, 

за допомогою аналізу даних провідних 150 страховиків для перестрахування 

ризиків виявилося: у «Loyd’s» (Великобританія) користувалися захистом 85 

українських компаній, у «Москва Ре» (Росія) – 32, «Інгострах» (Росія) – 30, 

«Munich Re» (Німеччина) – 28, «Russian Re» (Росія) – 25, «SCOR Re» (Франція) 

– 16, «Транссиб Ре» (Росія) та «Находка Ре» (Росія) – 14, «Авикос» (Росія) – 12, 

АХА (Франція) – 12, «РЕСО–Гарантия» (Росія), «Polish Re» (Польща) та 

«Transatlantic Reinsurance Company» (США) – по 11. Як стверджують аналітики, 

щорічно українські страхові компанії «відправляють» у перестрахування за 

кордон близько 2 млрд. грн., але іноземні колеги не відповідають їм взаємністю 

[4]. 

Наведені дані свідчать про значний відтік капіталу за кордон, що є 

проблемою не лише державних органів, а й усього страхового ринку України.  

На фоні негативних тенденцій на ринку перестрахування спостерігаються 

й певні позитивні прояви: збільшення розміщень страхових ризиків на 

внутрішньому страховому ринку; діяльність на території України відомих 

іноземних перестраховиків, наприклад, «Marsh», «Heath Lam Group», 

«Oakeshott» та ін. 

Метою статті є визначення головних факторів, що гальмують розвиток 

ринку перестрахування в Україні та пошуки ефективних шляхів його 
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вдосконалення. 

Перестрахування є необхідним елементом розвитку страхового ринку 

України. Ця необхідність обумовлена низькою капіталізацією вітчизняного 

страховика, а також відсутністю достатньої кількості ефективних фінансових 

інструментів. Таким чином, проблема перестрахування на страховому ринку, як 

одного із способів захисту страховика від випадків неплатоспроможності й 

банкрутства, актуальна і сьогодні [1]. 

Діяльність ринку перестрахування України регулюється з метою 

попередження неплатоспроможності страховиків у разі обслуговування 

великих ризиків, підвищення стану ліквідності страховика, посилення захисту 

майнових інтересів страхувальників та забезпечення умов для розвитку ринку 

перестрахових послуг, встановленню загального порядку і умов здійснення 

перестрахових операцій [2]. 

На страховому ринку України працюють такі вітчизняні перестраховики, 

як АТЗТ «Захист», ЗАТ «Скіфія Ре», ВАТ «Українська перестрахувальна 

компанія», АСК «ЕДЕМ», «Гарант Ре» та інші. 

Ключовими проблемами вітчизняного ринку перестрахування є: низька 

капіталізація українських перестраховиків, мала ємність українського ринку, 

нестабільність державної політики у сфері перестрахування, складність купівлі 

валюти для розрахунку з іноземними перестрахувальниками-нерезидентами 

тощо. 

Сьогодні в Україні існує така проблема, як складність процедури купівлі 

вітчизняними перестраховиками валюти, що необхідна для виплат 

перестрахувальникам-нерезидентам. Тобто український перестраховик у 

випадку настання страхової події стикається з проблемою виплати необхідної 

суми іноземному партнерові. Як наслідок, необхідні кошти виплачуються з 

власних валютних резервів компанії у вигляді коштів отриманих у вигляді 

страхових і перестрахувальних премій [3]. 

Незважаючи на труднощі у страховому ринку Україні, розвиток 

перестрахування знаходиться в стадії активного попиту та пропозиції. 

До характерних особливостей вітчизняного перестрахового ринку можна 

віднести: 

 невеликі обсяги власних коштів і, відповідно, незначні 

перестрахувальні місткості. (звідси виникає неможливість прийняття на власне 

утримання значних обсягів відповідальності); 

 універсальний характер вхідного портфеля і слабка спеціалізація за 

видами страхування; 

 існування фронтуючих компаній, (по суті, вони виконують функції 

агентів, передаючи у перестрахування до 90% і більше премії, безумовно, такі 

операції важко назвати перестрахуванням). 

Вітчизняний перестрахувальний ринок має потенціал стати 

конкурентоспроможним, для цього необхідно вирішити такі завдання: 

 нарощування статутного капіталу й інший власний капітал 

страхових і перестрахових компаній; 
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 розширення партнерської бази серед страхових і брокерських 

компаній різної спеціалізації; 

 розширення географії роботи, проникнення на ринки країн Східної 

Європи; 

 інтеграція у світовий перестраховий ринок тощо. 

Висновки. Розвиток страхового ринку України органічно пов’язаний із 

процесом перестрахування, який забезпечує створення максимального 

портфеля ризиків, його збалансованість, додаткові можливості щодо 

інвестування страхових резервів. Для зміцнення конкурентних позицій 

вітчизняних перестраховиків необхідно вирішити низку завдань: розширити 

ринок перестрахування за рахунок впровадження нового страхового продукту, 

переглянути існуючий норматив ліміту власного утримання страховика і режим 

оподаткування страхової та перестрахувальної діяльностей. Потребує 

подальшого теоретичного дослідження і практичного розв’язання важлива 

проблема інтеграції вітчизняного страхового ринку у світовий. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКО-СТРАХОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

З виникненням у 1970-х роках концепції банківського страхування 

(«bancassurance»), з подальшим прискореним зростанням кількості та обсягів 

спільних операцій між банками та страховими компаніями, з масштабною 

регіональною диверсифікацією діяльності міжнародних фінансових груп, зі 

стрімким розширенням асортименту комплексних фінансових продуктів 

зростав і інтерес науковців та практиків до проблем банківсько-страхової 

взаємодії. Проте, незважаючи на високий інтерес до зазначеної проблематики, 

слід констатувати той факт, що навіть сьогодні немає жодного ґрунтовного і 

вичерпного дослідження щодо визначення банківсько-страхової інтеграції 

(БСІ).  
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Взаємодія банків та страхових компаній може приймати різні форми, 

серед яких банківське страхування, страхування банківських ризиків, та 

надання страховими компаніями банківських послуг – розміщення коштів, 

розрахункове обслуговування та ін.. 

Виходячи із зазначеного, на сьогодні необхідним є дослідження 

тенденцій та перспектив розвитку співпраці банків і страхових компаній. 

Проблеми співпраці банків і страхових компаній досить глибоко 

вивчаються такими фахівцями як Л. Альошина, О. Лилик, Ю. Ковальова, Л. 

Єрмошенко, К. Борисюк та ін.. 

Метою статті є дослідження взаємодії банківсько-страхової діяльності на 

вітчизняному ринку та пошук шляхів розвитку співпраці між даними 

установами для створення якісно нових продуктів та послуг. 

Глобалізація світової економіки посилює тенденцію концентрації 

капіталу в різних галузях. Не є виключенням і галузі страхування та банків. З 

метою оптимізації бізнесу та можливості отримання нових прибутків почали 

з’являтися альянси і відбувається злиття всередині фінансового сектора, в 

основному між банками та страховими компаніями. Проте в останні 

десятиріччя співпраця між банками та страховими організаціями розвивається 

вже не лише по лінії простого взаємного обслуговування своїх установ, а й 

набуває багатошарового, взаємопроникаючого міжгалузевого і міжринкового 

характеру. Така взаємодія, по-перше, обумовлена необхідністю покриття 

ризиків, які притаманні банківській діяльності, по-друге, дозволяє розробляти 

нові банківсько-страхові продукти, по-третє, значно розширити клієнтську базу 

і забезпечити отримання додаткового доходу. Крім того, така взаємодія 

забезпечує порівняльні переваги обох фінансових інститутів для розширення 

асортименту послуг і можливостей формування значних грошових фондів, що 

значно підвищує інвестиційні можливості партнерів і ефективність 

використання тимчасово вільних коштів, які вони акумулюють [4]. 

В сучасних ринкових умовах інтеграція фінансових посередників постає 

закономірним явищем і одним з проявів новітніх тенденцій розвитку світових 

фінансових ринків. Під взаємодією банків та страхових компаній слід розуміти 

процеси поступового об’єднання їх діяльності (від спільного продажу послуг до 

створення спеціалізованих фінансових установ), спрямованих на отримання 

економічного ефекту, який досягається в результаті взаємодії трудових, 

матеріальних та фінансових ресурсів. Фінансові посередники вбачають для себе 

додаткові можливості виходу за рамки традиційного бізнесу, збільшення 

ринкової вартості компаній, підвищення конкурентоспроможності. Розвиток 

інтеграції банків та страхових компаній передбачає врахування як принципів її 

функціонування, так і передумов її організації. Основними принципами 

організації процесів інтеграції банків та страхових компаній є: принцип 

структурно-функціональної диференціації; збалансованості економічних 

інтересів банків і страхових компаній; принцип оптимізації співвідношення 

ризику і дохідності та субсидіарності і лібералізації норм регулювання [3]. 

Економічні основи взаємодії та інтеграції банків і страхових компаній 

обумовлені тим, що обидва інститути належать до єдиної системи фінансових 
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посередників, а також функціональною близькістю страхової і банківської 

діяльності за рахунок виконання загальних функцій (інвестування, управління 

ризиками, капіталізації), що визначають можливості розвитку відносин 

співпраці і подальшої інтеграції. 

Запропонований в західній економічній літературі підхід щодо розподілу 

інтеграційного процесу у діяльності банків та страхових компаній на чотири 

стадії (розподіл сфер діяльності, конкуренція, кооперація, корпоратизація) 

дозволяє визначити специфічні особливості та організаційно-економічні і 

правові форми, що властиві цим стадіям. Визначено результати розвитку 

інтеграції, які полягають у зменшенні ризиків, забезпеченні ліквідності, 

можливості розробки єдиної корпоративної стратегії для банків та страхових 

компаній, збільшенні доходів у розрахунку на одного клієнта та зменшенні 

вартості залучення нових клієнтів тощо [1]. 

Активний розвиток інтеграційних процесів на фінансовому ринку 

України та збільшення присутності іноземного капіталу як у банківському, так і 

в страховому секторах ринку посилять виконання загальних функцій банків та 

страхових компаній, що сприятиме інтеграції вітчизняного фінансового ринку у 

світовий. Підвищення частки іноземного капіталу у фінансовому секторі 

повинно проходити поступово, у процесі реалізації стратегії пристосування до 

європейських стандартів банківської і страхової справи необхідно чітко 

визначити конкурентні можливості учасників цього сектору [2]. 

Аналіз розвитку інтеграційних процесів у банківсько-страховому секторі 

України дозволив дійти висновку, що банки та страхові компанії здійснюють 

взаємодію і співпрацю у різних формах – від клієнтських і партнерських 

відносин, диверсифікації діяльності і взаємної інтервенції у суміжні сфери до 

взаємного вкладення капіталу у статутні фонди, створення банківсько-

страхових груп, фінансових концернів та інтеграції у формі фінансових 

супермаркетів. Нині спостерігається чітка тенденція до створення стратегічних 

альянсів між вітчизняними банками і страховими компаніями. Найвідомішими 

є альянси Промінвестбанку та Акціонерного страхового товариства «Вексель», 

Укрсоцбанку та НАСК «Оранта» (яка поглинула дочірню страхову компанію 

цього банку – АСК «Укрсоцстрах»), банку «Аваль» та АСК «Еталон» і 

«Еталон-плюс», Приватбанку та СК «Кредо», банку «Форум» і СК «Просвіта» 

тощо. 

Процеси розвитку банківсько-страхової взаємодії на українському ринку 

свідчать про те, що явища глобалізації фінансових інститутів та їх інтеграції 

починають поширюватися і на економіку України, тому ті компанії, які 

першими оцінили конкуренті переваги об’єднання банків та страхових 

компаній, займають провідні місця у фінансовій системі нашої країни. 

Сутність банківського страхування полягає у пропозиції страховиками та 

банками єдиного фінансового продукту, проникнення різних фінансових 

інститутів у сфери діяльності один одного, що в кінцевому підсумку повніше 

задовольняє потреби клієнтів через надання комплексу фінансових послуг. З 

економічної точки зору банки зацікавленні у розповсюдженні страхових послуг 

через свої відділення, оскільки їм необхідно надавати своїм клієнтам якомога 
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більше послуг для покриття високих постійних витрат на утримання відділення. 

З іншого боку, страховим компаніям зазвичай не вистачає коштів, щоб охопити 

певну групу споживачів, тому вони шукають доступ до відділень банків як до 

додаткового каналу розповсюдження послуг. Не дивлячись на те, що 

можливість і необхідність розвитку банківського страхування є очевидною, 

існує принципова різниця у сутності двох продуктів – банківського і 

страхового: ініціатива купівлі першого іде від споживача, а в необхідності 

купівлі другого продукту споживача слід переконувати. Саме тому клієнт 

скептично ставиться до філософії «універсального банку», мотивуючи, що до 

комплексного продукту характерна тенденція зниження якості окремих послуг.  

Повна інтеграція банків та страхових компаній, тобто власне БСІ в 

широкому сенсі, як найбільш поширена форма банківсько-страхової взаємодії 

може бути реалізована за рахунок операцій злиття/поглинання, через 

розширення діяльності однієї або групи банків та страховиків, інтеграції 

виробничих процесів або процесів дистрибуції. Іншими словами формою 

реалізації є фінансово-промислові групи, фінансові холдингові компанії, 

фінансові конгломерати, фінансові супермаркети. Крім цього, можна 

констатувати, що банківсько-страхова інтеграція є складно організованим 

процесом і на практиці може поєднувати в собі одночасно декілька спрощених 

типів інтеграції.  

Банківсько-страхова інтеграція відіграє визначальну роль в забезпеченні 

розвитку фінансового сектору економіки. Наслідком об’єднання банківського і 

страхового капіталів, а також інформаційно-технологічних, кадрових, 

управлінських та інших ресурсів учасників інтеграції є досягнення 

синергетичного ефекту на рівні окремих корпоративних об’єднань. У 

залежності від рівня інтеграції доцільним є виокремлення таких видів БСІ, як 

інтеграція асортименту (формою реалізації даного виду є комплексні фінансові 

продукти), інтеграція масштабу (реалізується у формах спільних каналів збуту 

та стратегічних альянсів), а також повна інтеграція (представлена банківсько-

страховими групами). Теоретичне обґрунтування сутності інтеграції банків та 

страхових компаній як процесу макроекономічного порядку сприяє подальшій 

формалізації взаємозв’язку між наслідками БСІ та циклічними коливаннями 

фінансового сектору економіки. 

Отже, постає необхідність створення банківсько-страхового об’єднання, 

яка надасть можливості використання об’єднаних фінансових ресурсів для 

формування спільного інвестиційного портфеля та створить умови для 

активізації виконання банками та страховими компаніями інвестиційної 

функції. Проведені розрахунки із застосуванням методики імітаційного 

моделювання оцінки інвестиційних проектів з урахуванням ризиків довели 

ефективність діяльності такого об’єднання. Це дозволило дійти висновку, що 

перспективною формою інтеграції банків та страхових компаній у сучасних 

умовах розвитку економіки України є створення такого об’єднання як 

фінансовий супермаркет. 
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МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО 

МАШИНОБУДУВАННЯ 
Об’єктивною необхідністю як для електротехнічної галузі, так і для 

економіки в цілому є удосконалення маркетингової діяльності вітчизняних 
підприємств. Комплексні дослідження ринків допомагають оцінити реальний 
стан ринку, виявити тенденції його розвитку, рівень конкуренції і краще 
оцінити власні позиції підприємств на ринку.  

Питанням оцінки сучасного стану та перспектив розвитку галузі 
електротехнічного машинобудування приділено увагу у працях М.Лєснікової, 
В.М.Кобєлєва, та ін. 

Метою дослідження є маркетингові дослідження українського ринку 
електротехнічного машинобудування, визначення його тенденцій, проблем та 
перспектив розвитку. 

Проаналізувавши динаміку обсягів реалізованої продукції по 
машинобудуванню та його базових галузях за період з 2005 по 2013 рр. за 
даними держкомстату ми дійшли висновку, що енергетичне машинобудування 
характеризується доволі високими темпами зростання своїх виробничих 
потужностей у зв’язку з тим, що близько 85% продукції призначена для 
експорту, а діяльність підприємств будується на довгострокових контрактах. 
Проте дуже часто українські заводи переносять виробництво на територію 
інших країн, що негативно впливає на ефективність та цінність галузі для 
економіки України. Українські підприємства енергетичного машинобудування 
вмонтовані в інфраструктурні проекти Росії, а також Казахстану, Туркменії, 
Узбекистану й Азербайджану.  

В ході дослідження статистичних даних ми встановили, що динаміка 
імпорту продукції машинобудування у всі роки перевищувала динаміку її 
виробництва українськими машинобудівними підприємствами. Таким чином, 
можна констатувати, що український машинобудівний комплекс поступово 
втрачає внутрішній ринок.  

Середній щорічний обсяг експорту машинобудівної продукції за період 
2001-2013 рр. складав 8,1 млрд. дол. США [1]. Це значно менше, ніж експорт з 
країн-лідерів світової економіки, та для того, щоб продукція вітчизняної 



 184 

машинобудівної галузі була конкурентоздатною, щоб вийти на світові ринки та 
закріпитися на них, машинобудування має бути носієм сучасних технологій та 
останніх розробок в цій сфері. 

Слід зазначити, що саме підприємства, які працювали в галузі 
електричного, електронного та оптичного устаткування були найбільш 
прибутковими в досліджуваний період. Найбільша кількість прибуткових 
підприємств у цій галузі від 71,4% була у 2007 році (найсприятливішому для 
багатьох видів економічної діяльності) – і до 62,7% у найскладнішому з 
досліджуваного періоду 2010 році [1]. Можна припустити, що підприємства, які 
працюють у цій сфері, випускають найбільш конкурентоспроможну продукцію 
у галузі машинобудування. Але аналіз динаміки співвідношення дебіторської і 
кредиторської заборгованостей свідчить про перевищення обсягу останньої. Це 
є ознакою нестабільного фінансового стану. Крім того, підприємства 
машинобудування відзначаються невисоким рівнем ліквідності (його значення 
ледве перевищує мінімальний рівень і складає близько 1,2) та низьким рівнем 
рентабельності, високим рівнем операційних витрат. 

Гальмує розвиток електротехнічної промисловості і відсутність 
бюджетних коштів на розвиток науково-дослідних і дослідно-конструкторських 
робіт і на виготовлення нової техніки. Не сприяє розвитку галузі відсутність 
привабливих умов для залучення інвестицій, адже знос основних фондів 
електротехнічних підприємств складає понад 70% [1,3]. 

А сума інвестицій в галузь в порівнянні з обсягами інвестицій у 
промисловість в цілому – лише 2%. Досліджуючи офіційні дані Держкомстату 
за 2012 рік [2] було виявлено, що фінансування інноваційної діяльності 
підприємств здійснюється у більшій частині за рахунок власних коштів. Усього 
було вкладено у розвиток інноваційної діяльності 292723,7 тис. грн., з них 
284523,5 тис. грн. – фінансування за власний рахунок. Слід звернути увагу, що 
з державного бюджету було виділено всього 4005,7 тис. грн., а з місцевих 
бюджетів фінансування взагалі відсутнє, що свідчить про слабку підтримку 
інноваційного розвитку галузі з боку держави. Малопривабливою залишається 
електротехнічна промисловість і для інвесторів. Вітчизняні інвестори вклали 
2182 тис. грн., іноземні – 1061, 1 тис. грн. у 2012 році. 

Проведені дослідження показують, що розвиток конкуренції на 
вітчизняному ринку електротехнічної продукції стримується вузькою 
спеціалізацією підприємств. Кожне електротехнічне підприємство орієнтоване 
на випуск певного види виробів (наприклад, електродвигунів, низьковольтної 
апаратури, трансформаторів, кабельної продукції, високовольтної апаратури і 
тощо), оскільки одночасне виробництво різної продукції на одному 
підприємстві вимагає значних засобів, яких у вітчизняного виробника доки 
немає. Багато підприємств сьогодні працюють безпосередньо по конкретному 
замовленню (одиничне або малосерійне виробництво), відмовившись від 
серійного виробництва.  

Немає сенсу нарощувати обсяги випуску продукції, яка не знаходить 
відповідного попиту на вітчизняному ринку у українського споживача. В той 
же час, пробитися на зовнішні ринки збуту вітчизняним виробникам складно, 
зважаючи на жорстку конкуренцію на них. Якщо розглядати ринки збуту країн 
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Європейського союзу, то вони характеризуються високою конкуренцією, 
впровадженням новітніх технологій та інновацій й високим рівнем 
продуктивності праці. 

Проведені нами маркетингові дослідження дозволили встановити, що 
існує ряд наступні проблеми: неефективна система менеджменту в умовах 
економічної нестабільності, висока енергоємність і металоємність технологій, 
низька рентабельність виробництва, високий рівень накладних витрат, 
нестабільність цін на ресурси, істотна присутність держави в секторі як 
власника, у якого нема стратегічного бачення, слабкий маркетинг на всіх рівнях 
(корпоративному, державному), недоліки та часта зміна законодавства, 
скорочення попиту на кваліфіковане наукомістке устаткування та збільшення 
попиту на універсальне неавтоматизоване устаткування з ручним управлінням, 
застарілі основні виробничі фонди. 

Маркетингове дослідження ринку електротехнічної галузі дозволило нам 
встановити, що пріоритетними напрямами підвищення 
конкурентоспроможності продукції є: структурної перебудови галузі зі 
збільшенням наукомістких виробництв, підвищення технічного рівня 
виробництва за рахунок впровадження прогресивних технологічних процесів і 
нового устаткування, поліпшення якісних характеристик продукції шляхом 
розробки нових видів продукції і модернізації продукції, що випускається, 
розширення номенклатури виробів, що випускаються, впровадження у 
виробництво світового досвіду в області електротехніки по використанню 
нового вигляду матеріалів, методів контролю і ін., оновлення наявного парку 
устаткування в основному і допоміжному виробництвах, зменшення 
податкового навантаження, спрощення митних процедур для підприємств. 

В результаті дослідження ринку електротехнічного машинобудування 
можна зробити висновок, що не дивлячись на позитивну динаміку деяких 
показників функціонування галузі електротехнічної промисловості, існує ряд 
проблем, які потребують вирішення. Слід модернізувати електротехнічну 
промисловість, зменшити податкове навантаження, спростити митні процедури 
для підприємств, проводити постійне маркетингове дослідження попиту і 
коректувати асортимент, створювати за кордоном власні сервісні центри для 
обслуговування високотехнологічного устаткування.  

Слід відмітити, що об’єктивною необхідністю як для електротехнічної 
галузі, так і для економіки в цілому є удосконалення маркетингової діяльності 
вітчизняних підприємств. Вміле та ефективне застосування маркетингового 
інструментарію для раціонального використання ринкового потенціалу є 
необхідною передумовою для перемоги у конкурентній боротьбі.  
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СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ 

Перехід до ринкової економіки зумовив значне зростання ступеня впливу 

різноманітних ризиків на фінансову діяльність суб’єктів господарювання, 

фінансово-кредитних установ. Серед ризиків, що супроводжують фінансову 

діяльність, слід виділити валютні ризики, що відіграють значну роль у 

загальному «портфелі ризиків». Посилення впливу валютних ризиків на 

результати фінансової діяльності господарюючих суб’єктів тісно пов’язане зі 

швидкою зміною економічної ситуації в країні та кон’юнктурі фінансового 

ринку, розвитком зовнішньоекономічної діяльності, розширенням сфери 

фінансово-кредитних відносин, появою нових фінансових технологій і 

інструментів.  

Теоретичні аспекти страхування валютних ризиків знайшли своє 

відображення в працях таких науковців, як Вовчак О.Д., Дідківський М.І., 

Кацовська Р.Р., Мельников А.М., Мельник М.І., Савлук М.І. та ін.  

Метою статті є визначення сутності та теоретичне обґрунтування 

необхідності страхування валютних ризиків. 

Операції з іноземною валютою завжди пов’язані з ризиками. Під ризиком 

слід розуміти можливість втрати ліквідності або отримання фінансових збитків. 

Одним із основних ризиків під час здійснення валютних операцій є валютний 

ризик. 

Валютний ризик  це ризик втрат у зв’язку з несприятливою зміною 

вартості іноземної валюти щодо національної валюти. Валютний ризик  це 

передусім імовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе до 

збитків унаслідок зміни ринкової вартості активів та пасивів [3]. 

Страхування валютних ризиків у багатьох країнах є обов’язковим і 

введено з метою стимулювання експортної діяльності виробників, котрі 

займаються зовнішньоторговельною діяльністю. Воно зумовлено специфічними 

умовами зовнішньоекономічних контрактів. Метою такого страхування є 

захист вітчизняних експортерів, імпортерів та інших учасників 

зовнішньоекономічної діяльності. Страхування валютних ризиків необхідне для 

відшкодування втрат, пов’язаних із виробництвом експортної продукції за 

відмову від її оплати закордонним імпортером з будь-яких причин, збитків від 

неплатежів за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги у разі 

загострення фінансового становища або банкрутства іноземного партнера, 

збитків від коливань валютних курсів у період від укладання контракту до 

закінчення його дії, що негативно впливає на купівельну здатність валюти 

платежу. Страхуванню підлягають і збитки, зумовлені політичною 

нестабільністю в країні імпортера. При цьому варто звернути увагу на те, що у 

перших двох випадках втрат зазнає вітчизняний інвестор. В інших випадках 

збитки можуть стосуватися як експортера, так і зарубіжного покупця. Перший 
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зазнає збитків при зниженні курсу валюти платежу, другий – у разі підвищення 

[1].  

Валютний ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів щодо 

кожної з валют за термінами і сумами. За характером і місцем виникнення 

валютні ризики поділяються на: операційні; трансляційні (бухгалтерські); 

економічні [6]. 

Страхування валютних ризиків обумовлене специфічними умовами 

зовнішньоекономічних зв’язків. Воно необхідне, насамперед, для 

відшкодування наступних можливих витрат: 

1) витрат, пов’язаних з виробництвом експортної продукції, при відмові 

від неї закордонного імпортера за певними причинами; 

2) збитків від платежу за поставлені товари й зроблені послуги у випадку 

погіршення фінансового становища, банкрутства іноземного партнера або 

внаслідок політичних подій у будь-якій з країн; 

3) збитків від зміни курсу валюти платежу за період від укладення 

контракту до його виконання. 

Слід зазначити, що в перших двох випадках мова йде про втрати для 

вітчизняного експортера, а в останньому випадку збитки можуть нести як 

експортери, так й імпортери. Експортер зазнає збитків при зниженні курсу 

валют, а імпортер – при підвищенні курсу. 

Важливе значення має страхування інтересів інвесторів від ризиків, 

пов’язаних із забороною вивозу валютного прибутку від інвестицій та інших 

порушень прав закордонного інвестора через дію державних органів або 

політичних подій, таке страхування в сучасних умовах особливо актуально для 

залучення в нашу країну іноземних інвестицій, але його не можуть ігнорувати й 

вітчизняні бізнесмени, що вкладають гроші в закордонні об’єкти [4]. 

Сьогодні валютні застереження як метод страхування валютних ризиків 

експортерів і кредиторів поступово замінюється сучасними методами 

страхування: валютними опціонами, форвардними валютними операціями, 

валютними ф’ючерсами, міжбанківськими операціями «своп» (табл. 1) [2]. 

 

Таблиця 1  Характеристика конверсійних операцій [5] 
№ Види операцій Характеристика операцій 

Строкові операції 

1 Форвардні 

Угоди 

Метод хеджування валютних ризиків, який дає змогу здійснити 

валютну операцію на певний момент часу з постачанням валюти в 

майбутньому.  

2 Валютні 

ф’ючерси 

Строкові контрактні угоди на купівлю або продаж в майбутньому 

стандартизованої суми іноземної валюти за стандартизованою 

специфікацією валют та узгодженою ціною 

3 

Валютний 

опціон  

 

Угода продавця (емітента) і покупця (власника опціону), внаслідок 

якої останній отримує право, але не зобов’язання, купити у 

першого або продати йому заздалегідь визначену суму однієї 

валюти в обмін на іншу у визначений момент або протягом певного 

періоду в майбутньому за валютним курсом, що встановлюється в 

момент укладання угоди 

3.1 Опціон call Дає право його власнику на купівлю однієї валюти за іншу 
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№ Види операцій Характеристика операцій 

3.2 Опціон put Дає право на продаж певної суми однієї валюти в обмін на іншу 

Змішані операції 

4 
Валютний 

своп 

Поєднує купівлю або продаж валюти на умовах «спот» із 

одночасним продажем або купівлею тієї ж валюти на певний термін 

на умовах «форвард». 

4.1 
Своп-репорт 

 

Операція з продажу валюти на умовах «спот» з одночасною її 

купівлею на умовах «форвард». 

4.2 
Своп-депорт 

 

Операція з купівлі валюти на умовах «спот» з подальшим її 

продажем на умовах «форвард». 

 

 Підвищення рівня ризику операцій з іноземною валютою у наш час тісно 

пов’язано із: вдосконаленням валютного ринку, розвитком його 

міжбанківського сектора, зростанням обсягів експортно-імпортних операцій, 

розширенням на ринку діяльності нерезидентів, збільшенням обсягів 

іноземного інвестування. Саме тому у світовій практиці використовується 

широкий спектр методів і засобів страхування, спрямованих запобіганню 

валютним ризикам. 
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ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ УХИЛЕННЯ ВІД ПОДАТКІВ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ 

Досить часто з метою ухилення від сплати податків транснаціональні 

корпорації застосовують механізм трансфертного ціноутворення. Прагнення 

власників ТНК мінімізувати податкові зобов’язання, нагромадити фінансові 

ресурси у країнах зі сприятливим бізнес кліматом або умовами для збереження 

капіталів за сучасних умов глобалізації, призводять до постійного збільшення 

масштабів прихованого виведення капіталів з країн, що розвиваються, і 

перехідних економік.  

Питанню трансфертного ціноутворення як способу ухилення від податків 

у своїх працях приділяли увагу такі науковці: П. Хорвач, Д. Пфаф, К. Друрі, А. 

Вагенгофер. Серед вітчизняних науковців слід виділити наступних: М. 

Колдовський, В.Рокоча, О.Плотніков, С. Голов. Питання зловживання 

трансфертним ціноутворенням, з метою ухилення від сплати податків 

транснаціональними корпораціями є порівняно новим для української 

економіки, а, відтак, недостатньо дослідженим. 

Метою статті є розглянути трансфертне ціноутворення як механізм 

ухилення від сплати податків транснаціональними корпораціями. 

Проаналізувати специфіку зловживання цим механізмом та дослідити 

зарубіжний досвід використання і контролю механізму трансфертного 

ціноутворення. 

Головними провідниками прямих іноземних інвестицій у світовій 

економіці є транснаціональні корпорації (ТНК). Роль ТНК на міжнародному 

ринку інвестицій з кожним роком зростає [3, с.115-116].  

Головна особливість ТНК – створення зарубіжних філій шляхом прямих 

іноземних інвестицій. У результаті перенесення значної частини виробництва 

за кордон, створення там великої кількості філіалів, інтегрованих в єдину 

мережу виробництва товарів і послуг, ТНК мають змогу використовувати 

ресурси і конкурентні переваги багатьох країн. Так, виступаючи у ролі прямого 

інвестора, вони формують світовий інвестиційний ринок. Сьогодні у світовій 

економіці жоден значний процес не відбувається без участі ТНК [4]. 

Обсяги прямих іноземних інвестицій ТНК з кожним роком збільшуються. 

Так, у 2012 р. обсяги ПІІ збільшились на 9% до 23 трлн. дол. Кількість 

державних ТНК збільшилась з 650 у 2010 р. до 845 у 2012 р. Потоки їх ПІІ 

склали 145 млрд. дол., досягнувши майже 11% світових ПІІ [1, с.16].  

Зважаючи на значні суми інвестованих коштів, постає питання: що 

спонукає ТНК вкладати свої кошти в економіку інших країн?  

Існує багато причин іноземного інвестування глобальних компаній в ту 

чи іншу країну, проте головна мета завжди залишається єдиною – отримання 

високих прибутків. На мою думку найбільше ТНК в іноземних країнах 
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приваблює наступне: висока процентна ставка; нижчі бар’єри входження на 

ринок;високий попит на інвестиційні ресурси; більш дешева робоча сила; 

високі темпи економічного зростання; іноземне інвестування виступає як 

спосіб ухилення від сплати податків. 

Остання причина є найбільш цікавою та спірною, тому зробимо акцент 

саме на ній. 

Отже, компанії інвестують значні кошти в економіку інших країн, 

оскільки прагнуть обійти існуючі в материнській країні правові норми, що 

регламентують сплату податків. ТНК намагаються знайти шляхи (як легальні, 

так і не цілком легальні) уникнення оподаткування. Одним з найбільш 

поширених легальних шляхів є перенесення виробничої бази компанії до 

країни, де податкові ставки є найменшими. Існують два способи здійснення 

такого інвестування: перший – це пряме інвестування, яке надає можливість 

ТНК «закріпитися» в країні з низькими податками.  

Другим способом є механізм трансфертного ціноутворення, завдяки 

якому ТНК мають змогу реєструвати свої прибутки у країнах з низькою 

податковою ставкою, навіть якщо доходи були отримані у країнах з високими 

податками.  

Суть трансферного ціноутворення проявляється в меті застосування 

трансфертних цін – переклад податкового навантаження на афілійовану особу, 

що знаходиться в більш вигідних (з точки зору сплати податків компанією в 

цілому) умовах. Розміщення дочірніх компаній в офшорних зонах дає 

найбільшу вигоду із використання трансферних цін. Саме таким розміщенням 

дочірніх компаній і зловживають транснаціональні корпорації, причому, при 

проведенні експортно-імпортних операцій товари, що залучені в даних видах 

операцій, навіть не перетинають кордон країни, а всі операції відбуваються 

суто на папері. Виявити такі псевдо операції, без фізичної перевірки 

прикордонних органів, досить складно. 

Трансфертне ціноутворення, зазвичай використовують фірми, які 

здійснюють торговельні міжкордонні операції між своїми філіями. З метою 

зменшення податку на прибуток, підрозділ ТНК у країні з високим рівнем 

оподаткування може завищити ціну (або недоплатити) за товари і послуги, які 

цей підрозділ купує у (продає до) філії, розташованої в країні з меншим рівнем 

оподаткування. У такий спосіб філія компанії у країні з високим рівнем 

оподаткування приховує від податкових органів більшу частину свого прибутку 

в той час як філія у країні з низьким рівнем оподаткування демонструє високі 

прибутки. Прибутки приховано переводяться з підрозділу ТНК в зоні високого 

оподаткування до філії у зоні з низькими податками, і в результаті, суми які 

ТНК платять у вигляді податків суттєво зменшуються [2]. 

Уряди країн знають про те, що ТНК часто використовують трансфертні 

ціни аби переміщувати свої прибутки, і як результат – зменшувати податки. 

Саме тому вони намагаються контролювати трансфертне ціноутворення 

шляхом порівняння трансфертних цін, що використовуються між підрозділами 

ТНК, з відповідними світовими цінами.  
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Так, наприклад, деякі американські штати розв’язують проблему 

трансфертного ціноутворення, застосовуючи метод єдиного податку. Стягнення 

такого податку штат пояснює тим, що декларація про доходи, яку подають ТНК 

містить недостовірну інформацію, оскільки компанія використовувала 

трансфертне ціноутворення, і тому уряд нараховує податок з певного відсотка 

всього світового прибутку компанії. Такий підхід отримав назву «єдине світове 

оподаткування». Він змушує компанію сплачувати податок на частку її 

світового прибутку, яка відповідає середній частці світових активів, заробітної 

плати і продажів ТНК, що відповідають даному штату. На думку штатів, які 

застосовують єдиний світовий податок, трансферне ціноутворення може 

призвести до переміщення прибутків, але воно не може змінити загальносвітові 

прибутки ТНК, а відтак компанії доведеться сплачувати прибутки на досить 

справедливій основі. 

Багато ТНК негативно ставляться до цього методу з двох причин: по-

перше, вони змушені сплачувати вищі податки, по-друге, метод єдиного 

світового оподаткування вимагає більшої бухгалтерської роботи щодо 

обчислення загальносвітового прибутку компанії [5, с.77-78].  

Отже, уряди країн, у тому числі і України, повинні переймати досвід 

сусідніх держав щодо впровадження державного контролю над трансфертним 

ціноутворенням. Також потрібно розуміти, що зволікання із прийняттям і 

впровадженням нового законодавства щодо регулювання трансферного 

ціноутворення негативно відбивається не лише на втратах бюджету, але і на 

іміджі держави в цілому. 
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УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

Сучасні ринкові перетворення в економіці країни ставлять нові вимоги до 

якості обліково-аналітичної інформації, яка є підставою для прийняття 

необхідних управлінських рішень. На підприємствах різних організаційно-

правових форм господарювання керівництву необхідна достовірна і повна 

інформація про фінансовий стан господарюючого суб’єкта, виникає 

необхідність у створенні такої методики аналізу оборотних активів 

підприємств, яка б дозволила чітко визначати стан оборотних активів та його 

вплив на фінансові показники діяльності підприємства. Це зумовлює 

необхідність удосконалення системи обліку як основи інформаційного 

забезпечення будь-якого процесу управління, в тому числі й управління 

оборотними активами. 

Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку та аналізу оборотних активів 

розглядались в наукових працях таких відомих вітчизняних вчених: Ф.Ф. 

Бутинця, С.В. Голова, В.І. Єфіменка, М.І. Горбатка, В.М. Івахненка, М.В. 

Кужельного, Є.В. Мниха, П.Я. Поповича, М.С. Пушкаря, В.С. Рудницького, 

В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, І.Д. Фаріона. Серед зарубіжних авторів питання 

методики економічного аналізу розглядались у наукових працях М.І. Баканова, 

І.Т. Балабанова, В.В. Ковальова, М.Н. Крейніної, В.Ф. Палія, Р.С. Сайфуліна, 

А.Д. Шеремета та інших. Проте, ряд питань щодо методики обліку та аналізу 

оборотних активів підприємств вимагає подальших досліджень та наукових 

розробок. 

Метою даної статті є визначення основних напрямів формування 

оборотних активів та теоретичних підходів до управління оборотних активів.  

У сучасній економічній літературі використовується досить велика 

кількість понять, які розрізняються методологічним підходом і серед яких 

можна виділити наступні: «оборотні кошти», «оборотні активи», «оборотні 

засоби», «поточні активи», «оборотні фонди і фонди обігу» та «оборотний 

капітал». Багатьма економістами вони не розмежовуються і розглядаються як 

синоніми. Найчастіше оборотні активи підприємства визначаються як грошові 

ресурси або група мобільних активів підприємства, із періодом використання 

до одного року, які безпосередньо обслуговують операційну діяльність 

підприємства і внаслідок високого рівня ліквідності повинні забезпечувати його 

платоспроможність за поточними фінансовими зобов’язаннями [1]. 

Для з’ясування економічного змісту оборотних активів необхідно 

розмежувати їх функціональні форми, яких вони постійно набирають і 

змінюють, проходячи через сфери виробництва та обігу, пов’язувати рух 

(зміну) цих функціональних форм з рухом їх речових носіїв, а також розглядати 

оборотні активи як категорію в русі. 

Якщо процес виробництва на кожному підприємстві неперервний, то 
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оборотні активи, що обслуговують його, у кожний момент перебувають 

одночасно як у сфері виробництва у вигляді виробничих запасів, незавершеного 

виробництва, так і у сфері обігу у вигляді готових виробів та грошових коштів. 

Крім того, зі сфери виробництва вони переходять у сферу обігу і навпаки, тобто 

постійно перебувають у русі, проходячи чотири основні стадії послідовно 

змінюючи свої форми. Оборотні активи як вартісна категорія це вартість, 

авансована у кругообіг виробничих оборотних фондів та фондів обігу для 

забезпечення неперервності процесу виробництва та обігу. 

Основну мету формування оборотних активів доцільно трактувати 

наступним чином: забезпечення оптимальних обсягів всіх складових, які 

сприятимуть підвищенню економічної вигоди підприємства. Визначення такої 

мети пов’язано з двома основними фактами. По-перше, швидка зміна 

зовнішнього середовища обумовлює прийняття рішень щодо обсягів всіх 

складових оборотних активів та пропорції між ними, які повинні забезпечувати 

безперервність діяльності підприємства та забезпечувати достатній рівень його 

ліквідності, платоспроможності. По-друге управління оборотними активами 

має спрямовуватися на забезпечення потенційної можливості отримання 

підприємством грошових надходжень від використання кожної їх складової.  

Визначення обсягу і структури оборотних активів, джерел їх покриття і 

співвідношення між ними, достатнього для забезпечення довгострокової 

виробничої і ефективної фінансової діяльності підприємства є цільовою 

установкою політики управління оборотним капіталом. 

Політика управління оборотним капіталом повинна забезпечити пошук 

компромісу між ризиком втрати ліквідності і ефективністю роботи, що 

зводиться до вирішення таких двох важливих задач, як забезпечення 

платіжності та прийнятного обсягу, структури і рентабельності активів. 

Традиційно управління оборотними активами проводиться за двома 

плановими напрямками: формування необхідного рівня окремих видів 

оборотних активів і їх суми в цілому та формування структури джерел 

фінансування цих активів. Кожен з цих етапів на підприємстві передбачає 

обґрунтування прийнятих обсягів оборотних активів, кожної їх складової та 

найраціональнішої стратегії їх фінансування. В економічної літературі 

виділяється в основному чотири підходи до фінансування оборотних активів: 

ідеальний, агресивний, консервативний, компромісний[2]. Дані підходи 

базуються на трьох складових: 

- класифікація оборотних активів на постійні та зміні; 

- вибір довгострокових або короткострокових джерел фінансування 

постійної або змінної їх частини; 

- визначення величини чистих оборотних активів з урахуванням 

особливості виробничого процесу підприємства його ринкової стратегії.  

Вибір визначення по кожної складової відіграє важливу роль в управлінні 

оборотними активами при формування дієвої системи управління оборотним 

капіталом як цілеспрямованим процесом формування його обсягу та 
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елементного складу.  

В умовах кризи при виборі моделі стратегії фінансування почали 

приділяти більше уваги та проводити глибокий аналіз і обґрунтування 

вищезазначеним трьом ключовим складовим. 

Забезпечення ефективності всіх сфер діяльності підприємства прямо або 

побічно пов’язане із забезпеченням належним обсягом оборотних активів, 

високопродуктивного їх використання, росту їхньої прибутковості. Розмір 

оборотних активів підприємства прямо залежить від об’єму його господарської 

діяльності. Обслуговуючі цю діяльність, оборотні активи визначають основу 

змінної частини поточних витрат підприємства [3]. 

Тривалість окремих стадій виробничо-комерційного циклу (яка суттєво 

відрізняється на підприємствах різних галузей і підгалузей економіки) в 

сукупності з об’ємом господарської діяльності визначають необхідні розміри 

окремих видів оборотних активів. Облік цих двох основних факторів є 

першочерговою умовою оптимізації об’єму і складу оборотних активів, що 

використовуються. Підготовка кожного управлінського рішення в сфері 

формування достатнього обсягу і необхідного складу активів, їхнього 

використання в операційному або інвестиційному процесі повинна враховувати 

альтернативні можливості дій. 

Хоч усі види оборотних активів в тій чи іншій ступені є ліквідними, 

загальний рівень їх ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень 

платоспроможності підприємства по поточним фінансовим зобов’язанням. З 

цією метою з урахуванням об’єму і графіку платіжного обороту підприємства 

повинна бути визначена частка оборотних активів в високоліквідній формі 

(тобто у формі прямих засобів платежу і їх резервів у формі короткострокових 

фінансових вкладень). Таким чином кожна організаційна складова повинна 

бути взаємоузгоджена з загальною комплексною стратегією, обґрунтованою, 

мати зв’язок з загально прописаними контрольними постулатами а також 

забезпечувати розробку взаємозалежних рішень, кожне з яких вносить свій 

внесок у загальну результативність діяльності підприємства. Практичне 

застосування функціональної моделі управління оборотним капіталом 

підприємства дозволить підвищувати ефективність використання оборотного 

капіталу підприємства та забезпечувати високий рівень платоспроможності та 

ліквідності. Формування оцінки впливу функціональної моделі управління 

оборотним капіталом на фінансовий стан підприємства дасть можливість 

підвищити ефективність її використання на підприємствах України. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ 

СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ ПАТ «ПРИВАТБАНК» 

В наш час економічній діяльності велике значення має впровадження 

автоматизованих технологій обробки економічної інформації, що дозволяє 

підвищити ефективність управління організацією за рахунок забезпечення 

керівників і фахівців максимально повною, оперативною і достовірною 

інформацією на основі єдиного банку даних. Сьогодні інформацію розглядають 

як один з основних ресурсів розвитку суспільства, а інформаційні системи і 

технології як засіб підвищення продуктивності та ефективності роботи людей. 

Найбільш широко інформаційні системи і технології використовуються у 

виробничій, управлінської та фінансової діяльності. Інформаційні 

ресурси являють собою окремі документи і окремі масиви документів, 

(документи і масиви документів) в інформаційних системах (бібліотеках, 

архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах). Актуальність 

даної проблематики є те, що інформаційні системи і сучасний бізнес є 

нероздільні та те що обрати потрібну та вірну інформацію є досить складною 

проблемою. 

Питання повязані з автоматизацією оцінки кредитних ризиків 

споживчого, висвітлено в роботах вітчизняних і зарубіжних фахівців: Т. 

Бартона, Т. Дж. Долана, Дж. К. Хорна, Б. Едварда, Е. Морсмана, П. Роуза, Дж. 

Синки, У.Тімоті, В. Шенкіра, І.Т. Балабанова, С.Н. Кабушкін, Г.Г. Коробової, 

О.І. Лаврушина, А.А. Лобанова, Ю.С. Маслеченкова, С. Панової, М.Ф. 

Пуховкіна, Н.П. Шульга та ін.  

Метою статті є наукове обґрунтування автоматизованної системи оцінки 

кредитних ризиків споживчого кредитування для аналізу та управління 

кредитними ризиками. 

Потенційний кредитор завжди прагне визначити, яка ймовірність того, що 

позичальник не зможе повернути кредит вчасно й у повному обсязі (кредитний 

ризик). Від величини кредитного ризику залежить не тільки процентна ставка 

по кредиту. Якщо ризик виявиться занадто високий, то позичальник може й 

зовсім не одержати кредит.  

Великі обсяги використовуваної ділової інформації в поєднанні з 

механізмом її інтерпретації та обробки складаються в автоматизовані 

інформаційні системи для банку. В умовах світової фінансової кризи кожне 

прийняте керівником рішення має бути зваженим і обгрунтованим, 

інформаційні системи і технології в цьому питанні – незамінні. Головна увага 

приділяється розгляду інформаційних систем і технологій з позицій 

використання їх можливостей для підвищення ефективності праці працівників 

інформаційної сфери виробництва і підтримки прийняття рішень в організаціях 

Для оцінки кредитного ризику використовують метод бальних оцінок, 

при якому кожному фактору кредитного ризику, привласнюється певна оцінка 

(у балах) або метод експертних оцінок, коли на основі попереднього аналізу 
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всіх кредитних ризиків експерти виносять своє судження про ймовірність того, 

що кредит не буде повернутий у строк. 

У розробленій системі оцінки кредитних ризиків реалізовані обидва ці 

підходи, причому можлива їхня комбінація. При такому підході можна 

врахувати як експертну думку фахівців Банку, так і оцінку кредитора по методу 

бальних оцінок на основі фінансової інформації з позичальника. Ця система 

призначена для автоматизації процесів збору, консолідації й зберігання 

фінансової звітності позичальників у єдиному сховищі OFSA, аналізу різних 

видів фінансової звітності позичальників (по РСБУ, МСФО, GAAP і ін.), оцінки 

втрат у випадку дефолта, імовірності дефолта позичальника, суми кредитного 

ризику, побудови аналітичної звітності для аналізу кредитного портфеля Банку. 

Розроблена система складається з декількох підмодулей:  

- підмодуль «Завантаження даних» – забезпечує надходження даних для 

аналізу в сховище;  

- підмодуль «Користувальницькі інтерфейси» – забезпечує можливість 

вказівки параметрів необхідних для модулів розрахунку показників і побудови 

звітів;  

- підмодуль «Розрахунок показників» – забезпечує розрахунок 

показників, на підставі яких проводиться аналіз ризиків; 

- підмодуль «Побудова звітів» – забезпечує побудову звітів за 

допомогою інструментарію. 

При розрахунку кредитного ризику система опирається на фінансові 

показники, що характеризують діяльність клієнта, які витягають із його 

фінансової звітності, а також на нефінансові показники й параметри, 

обумовлені й, що вводяться в систему фахівцями банку. 

Розрахунок фінансових показників проводиться на основі завантаженої 

фінансової звітності по позичальниках. Уведення нефінансових показників 

здійснюється фахівцями банку через користувальницький інтерфейс. На основі 

аналітичних угруповань, показників, їхніх відхилень і динаміки проводиться 

бальна оцінка кредитоспроможності позичальника. Для кожного фінансового й 

нефінансового показника фахівці Банку набудовують діапазони значень і 

відповідних діапазонів бали. Залежно від умови влучення значень фінансових 

показників позичальника в експертно встановлені діапазони значень 

розраховуються бальні оцінки для кожного фінансового показника. Підсумкова 

бальна оцінка кредитоспроможності компанії проводиться за допомогою 

підсумовування бальних оцінок по фінансових і нефінансових показниках. 

Розрахунок імовірності неплатоспроможності по кредиту в системі 

здійснюється по поліноміальній формулі (шляхом зіставлення шкал 

імовірнісної й бальної оцінок). Калібрування коефіцієнтів полінома 

проводиться за допомогою зіставлення бальних оцінок На основі розрахованих 

показників проводиться оцінка кредитного ризику та кредитного ризику 

позичальника до погашення.  

Розроблена система інтегрується у банковську інформаційну систему та 

дає наступні можливості: оцінка кредитних ризиків по різних типах 
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позичальників; можливість гнучкого настроювання методик бізнес-

користувачем; можливість розрахунку по декількох сценаріях (позитивний, 

негативний, стрес і т.д.), можливість уведення нефінансових показників (для 

обліку експертних оцінок фахівців банку); завантаження даних форм звітності 

позичальника (для оцінки його фінансового стану) у різних форматах (dbf, csv, 

xls і ін.): перевірка вихідних даних на «збіжність»; зіставлення бальної й 

імовірнісної оцінок кредитоспроможності; розрахунок фінансових показників; 

версійність довідників (дозволяє уникнути проблем, пов’язаних зі змінами, які 

можуть виникнути в процесі експлуатації системи). 

Розроблена автоматизованна система оцінки кредитних ризиків 

споживчого кредитування дозволяє приймати зважені та швидкі рішення щодо 

фінансового стану та платоспроможності позичальника та знизити ймовірність 

неповернення кредитних коштів до банку. 

 

Пухальська Анастасія 

асистент кафедри управління  

фінансово-економічною безпекою і проектами 

 

МАРКЕТИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ  

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 

Категорія маркетингу інтелектуальної власності (ІВ) є досить новою для 

наукової думки, оскільки її специфічність полягає в застосуванні та адаптації 

існуючих традиційних методів і підходів маркетингу до продукту 

інтелектуальної діяльності – ІВ. Необхідно зазначити, що врахування 

властивостей та особливостей ІВ (таких як методика формування ціни на ІВ; 

фактори, що впливають на кокурентоспроможність ІВ; кон’юнктура ринку ІВ) 

задля отримання максимального прибутку для суб’єкта господарювання – 

головна мета маркетингу ІВ.  

Дослідженнями питань ролі маркетингу в процесі управління об’єктами 

інтелектуальної власності присвячені праці закордонних вчених В.І. Мухопад 

[1,2], Л.Н. Устинової, В.І. Сусліна[2], В. Г. Зінова, Ю. Суіні [3] та українських 

вчених П.М. Цибульова, В.П. Чеботарьова [3]. 

Метою статті є дослідження необхідності та умов використання 

маркетингових досліджень в процесі управління ОІВ промислових 

підприємств. 

Російський вчений Мухопад В. І. [1, c. 224] пропонує визначати 

маркетинг ІВ з позицій підприємства як систему організації і управління 

господарською діяльністю, що на основі комплексного вивчення ринку і 

реальних потреб покупців максимально зорієнтована на розробку, правовий 

захист і використання власних об’ єктів інтелектуальної власності (ОІВ), а 

також придбанних у інших правовласників для задоволення потреб і запитів 

споживачів через ринкову конкуренцію. 

На машинобудівних підприємствах Запорізького регіону різносторонніми 

питаннями маркетингу ОІВ прямо та опосередковано займаються кваліфіковані 

http://pulib.if.ua/part/1826
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спеціалісти та керівники різних підрозділів, таких як: конструкторсько-

технологічне управління, юридичний відділ, відділ збуту та продажів, відділ 

міжнародних зв’язків, бюро нової техніки тощо. Корпоративна політика з 

формування портфелю ІВ високотехнологічних підприємств повинна 

базуватися на відповідних маркетингових дослідженнях.  

Маркетинг та комерціалізація ОІВ тісно між собою пов’язані – вдалі 

заходи маркетингу як наслідок несуть за собою вибір та реалізацію ефективної 

форми комерціалізації. Особливо яскраво свої функції маркетинг ІВ проявляє у 

випадку ліцензійної торгівлі. В даному випадку під ОІВ розуміємо об’єкт 

промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок), що 

створений суб’єктом господарювання власними силами, має всі умови для 

патентування (або вже запатентовано) та має на меті стати об’єктом ліцензійної 

торгівлі. 

Факторами, що справляють дію на вибір форми комерціалізації, на думку 

Мухопад В.І. [1, с. 224], окрім новизни, винахідницького рівня, техніко-

економічних переваг та комерційної ефективності, є й такі як: 

 виробничі можливості фірми; 

 стійкість попиту і вимоги споживачів на продукцію, що випускається з 
використанням ОІВ; 

 позиції партнерів на ринках даної продукції в інших країнах, ступінь 
захиеності ІВ від фірм-конкурентів; 

 наявність на ринку винаходів-аналогів; 

 фінансові і виробничі звязки партнеров з комерційної угоди тощо. 
Вплив саме цих факторів на конкурентоздатність ОІВ, що може бути 

виражено ліцензією на покупку або продаж, є досить суттєвим.  

Етапами дослідження вищезазначених факторів для прийняття рішення, 

на нашу думку, є: 

1. Вивчення економічного стану та прогноз розвитку галузі застосування 

об’єкту ліцензії. Можливість державної підтримки впровадження технології у 

виробництво. 

2. Всебічне дослідження власне ОІВ, його науково-технічних, правових та 

економічних параметрів. 

3. Умови реалізації кінцевої продукції, що виготовлена з застосуванням 

ОІВ (можливість експорту). Прогноз потужності виробництва, об’ємів випуску 

та ціни одиниці продукції. 

4. Здійснення патентного пошуку на світовому рівні науково-технічних 

рішень, що можуть конкурувати даному ОІВ. Пошук та вивчення умов 

ліцензійних договорів в даній галузі виробництва (ціни, строк, розмір роялті, 

об’єм прав). 

5. Перемови з потенційними покупцями/продавцями ліцензії (науково-

дослідні інститути, провідні інноваційні промислові підприємства,). 

За результатами вивчення інформації приймається рішення щодо 

укладання ліцензійної угоди та її умов.  

У зв’язку з цим патентні дослідження відіграють важливу роль в 
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проведенні маркетингових досліджень, зокрема, при вивченні та аналізі 

розвитку ринку техніки і технологій та оцінці технічного рівня та 

конкурентоздатності розробки. Патентні дослідження з метою вивчення та 

аналізу інформації щодо розвитку техніки і технологій дозволяє оцінити 

потреби споживачів, виявити тенденції та напрямки розвитку науково-

технічного прогресу, орієнтири кращих світових досягнень. Результати 

патентних досліджень, зорієнтованих на дослідження ринку техніки і 

технологій дозволяють зробити прогноз (терміном – коротко- і 

середньостроковий) науково-технічного розвитку конкретної галузі, оцінити 

переважні напрями майбутніх досліджень.  

У зв’язку з cладністю визначення цінності ОІВ, зростає актуальність 

проведення маркетингових та патентних досліджень ринку ІВ. Дослідження 

напрямів та пріорітетів розвитку техніки (технологій), рівняння на найкращі 

світові та вітчизняні аналоги дозволить, водночас – стимулювання 

інтелектуально-інноваційної діяльності на підприємстві дозволить 

вдосконалювати існуючі технологічні процеси на підприємстві. 

Дослідження, аналіз та грамотна оцінка вищенаведених факторів для 

цілей продажу або покупки ОІВ дозволяє сформувати правильне бачення 

унікального за своєю природою ОІВ як товару на ринку ліцензій. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ 

Персонал є стратегічним ресурсом підприємства, який вимагає пошуку 

нових механізмів управління ним для забезпечення результативності його 

роботи в довгостроковій перспективі. У різних країнах це завдання вирішується 

з урахуванням особливостей історичного, соціально-політичного, науково-

технічного розвитку цих країн, а також психоло-гічних, морально-етичних 

норм і стилів поведінки людей, їхнього виховання, традицій і засад. 

 Цією проблематикою займалося багато науковців. Це, насамперед, 

американський бізнесмен і дослідник Д. Мак Ічрон, американський вчений  

Ф. Гібні, професор К. Піджельс, доктор Ш. Вінінг, професор Каліфорнійського 

університету В. Оучі [1]. Поступовий розвиток економіки сприяє появі нових 

великих організацій, завдяки чому управління персоналом перетворюється на 
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особливу функцію управління, що вимагає спеціальних знань і навичок. 

Метою статті є розгляд та аналіз особливостей управління та підбору пер- 

соналу на підприємствах провідних країн світу – Японії та Сполучених 

Штатів Америки. Сьогодні в розвитку економіки багатьох країн найбільш 

серйозними  

проблемами вважаються проблеми у сфері роботи з людськими 

ресурсами. У  

різних культурах, країнах існують значні відмінності в підходах до 

управління  

людськими ресурсами й в наборі конкретних управлінських методів. 

Підбір персоналу – найбільш відповідальний етап в управлінні 

персоналом, оскільки саме від правильно підібраних працівників буде залежати 

майбутня діяльність підприємства. Вміння наймати на роботу найбільш 

компетентних й працьовитих співробітників є досить складним і 

відповідальним процесом, яким керує насамперед менеджер відділу кадрів. 

У світовій практиці існують два найбільш відомі стилі управління 

персоналом – американський і японський. 

Японія вважається однією з найбільш сприятливих країн у світі для 

проживання. Економічний успіх цієї країни залежить від традиційного стилю 

менеджменту, який дає змогу співробітнику відчувати себе частиною єдиного 

організму. Японський стиль управління вважається одним із найефективніших 

у світі переважно завдяки політиці колективізму, якої дотримуються тамтешні 

керівники. Важливим є той факт, що всі співробітники підрозділу мають рівні 

права у прийнятті рішень і несуть однакову відповідальність за їх реалізацію. 

Більше того, працівники зацікавлені допомагати один одному, оскільки при 

перевиконанні виробничого плану заробітна плата підвищується для всіх. 

Особливу увагу хочеться приділити нюансам кадрової політики японських 

організацій. 

 Досить поширена практика, коли компанію очолює, так би мовити, 

«універсальний солдат». Мається на увазі, що керівник повинен бути фахівцем 

у всіх сферах діяльності своєї компанії, щоб при необхідності замінити будь-

якого відсутнього співробітника. 

 При підвищенні кваліфікації працівник зазвичай вибирає для себе нову 

сферу діяльності, в якій має найменший досвід. Таким чином, за час роботи в 

одній організації фахівець може отримати навики роботи з п’яти-шести 

професій. 

 Ще один цікавий факт – кожні три-п’ять років відбувається масштабне 

перенавчання персоналу на нові спеціальності в рамках основної професійної 

діяльності. Подібна регулярна ротація персоналу дає змогу вирощувати 

професіоналів усередині компанії, в багатьох випадках є можливість вирішити 

проблему взаємозамінності, а крім того, – додатковим фактором мотивації. 

 Таким чином, можна зробити висновок, що японська система підбору та  

управління персоналом є досить складним, але ефективним механізмом 

функціонування великих японських корпорацій. Зважаючи на те, що Японія 

займає  
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передові економічні позиції та з кожним роком пропонує нові технології, 

зрозуміло, що принципи японського управління й підбору персоналу є досить 

ефективними. Водночас не кожній країні під силу запровадити японську 

систему управління на своїх підприємствах, тому що майже все залежить від 

менталітету країни та її історичних особливостей та традицій, які формувалися 

протягом усього періоду існування країни [5]. 

 Американське управління характеризується підходом до людини як до 

робочої сили,одного із засобів досягнення мети кампанії, з акцентом на 

індивідуалізм, особисте прийняття рішень на основі службових повноважень, 

концентрацію на поняттях самовідповідальності та самоствердження, 

здійснення короткотермінового найму. Американським компаніям властиві 

капіталоцентризм, швидка оцінка та кар’єрне зростання персоналу, 

спеціалізація діяльності,формальні, кількісні методи оцінки персоналу. 

Натомість у Японії управлінська практика відрізняється орієнтацією на 

людину, що виражається у підході до неї як особистості,колективізмі, 

співпраці, колективному прийнятті рішень, здійсненні довготермінового найму. 

 [1]. 

 Отже, для того, щоб створити дієву систему управління на підприємстві, 

розробити власну фірмову філософію управління персоналом, слід виходити з 

досвіду провідних світових компаній, а крім того, накопичувати власний досвід 

роботи з українськими працівниками. Україна тільки починає розвиватись у 

сфері управління персоналом, і, чи запозичати і використовувати нам 

зарубіжний досвід вирішувати керівникам організацій самостійно, але на мою 

думку, необхідно більш чітко вивчити зарубіжний досвід і розробити свої 

методи, які слід би було застосовувати у процесі виробництва для 

стимулювання персоналу до праці. 
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ПРАКТИКА БАНКІВСЬКОГО РЕБРЕНДИНГУ В УКРАЇНІ 

Запорукою успіху кожного банку є лояльність клієнтів до нього і 

банківської системи в цілому. Міжнародний досвід показує, що блискучий 

імідж, відомий бренд і бездоганна репутація банку визнаються одними з 

найважливіших критеріїв, які забезпечують довіру клієнтів у періоди 

економічної нестабільності. Прихід на арену української банківської системи 

іноземних банків, які мають значний досвід в практиці використання брендингу 

як важливого економічного інструменту, робить актуальним дослідження 

бренд-менеджменту в Україні. 

Тема позиціонування банків за рахунок брендингу зокрема та розвитку 

банківського маркетингу знаходить своє відображення в наукових виданнях і 

працях економістів: Д. Аакера, Дж. Бернетта, С. Марселла, М. Стоуна та ін. 

Вагомий внесок у розвиток вітчизняного банківського брендингу зробили О. 

Бихов, Н. Герасимова, О. Птащенко, І. Тарасов та М. Тахтаулов, однак ця 

проблема не втрачає своєї важливості та потребує подальшого дослідження з 

урахуванням останніх змін у банківському секторі економіки. 

Метою статті є аналіз ребрендингу українських банків в сучасних умовах 

трансформування банківської системи, а також удосконалення методів і форм 

ребрендингу як інструменту конкурентної боротьби. 

Використання брендів у банківській діяльності зумовлене, насамперед, 

високим рівнем конкуренції, проведенням активної рекламної політики банків, 

масовістю попиту. Складовими банківського бренду є: назва, слоган, логотип, 

цілі та місія, корпоративні цінності, обіцянки бренду. Проте, в разі «згасання» 

бренду необхідно застосовувати ребрендинг – комплексні заходи щодо зміни 

позиціонування банку. Проведення якісної бренд-стратегії та ребрендингу 

передбачає не лише зміну самого бренду, політики банку, його стратегій, але й 

застосування передових пропозицій для клієнтів, удосконалення існуючих 

банківських послуг. 

Найчастіше повноцінний структурний ребрендинг проводиться у разі 

викупу українських банків міжнародними фінансовими групами. Найдоречніше 

проводити послідовний ребрендинг. Так, наприклад, група Credit Agricole 

Group в 2006 році викупила акції «Індекс-банку», який згодом отримав назву 

ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК». Перший етап редбендингу ознаменувався 

додаванням до старої назви напису «Credit Agricole Group». Завершення бренд-

стратегії засвідчила заміна усіх вивісок з написом «Credit Agricole». Оскільки 

це сталося у 2011 році, то клієнти банку встигли звикнути до проведених змін. 

Але зміна вивісок не завжди є прикладом зміни банківської стратегії. Так, 

наприклад, у 2006 році угорським банком OTP було придбано в австрійської 

групи Raiffeisen International «Райффайзенбанк Україна» без права збереження 

назви, тому його було перейменовано в АТ «ОТП Банк». 

Здійснення в 2006 році ребрендингу АКБ «Мрія» (викуплений 
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«Внєшторгбанком» і надалі перейменований у «ВТБ Банк») супроводжувалось 

структурною перебудовою політики банку, зміною структури управління. 

Грудень 2008 року ознаменувався початком ребрендингу «Міжнародного 

Іпотечного Банку» в «Platinum Bank», а вже у квітні наступного року було 

переоформлено по всій Україні пункти продажу й мережі відділень відповідно 

до нових стандартів бренду. Банк запропонував слоган «надійність вищої 

проби» та в 2011 році придбав «Хоум Кредит Банк Україна». 

Ребрендинг «Надра Банку» було розпочато в жовтні 2006 року з 

послідовної зміни внутрішньої організації, корпоративних цінностей, 

фірмового стилю та політики банку. Важливим кроком стало фокусування 

уваги на процесі комфортного обслуговування клієнтів, створенні відповідної 

дружньої атмосфери. Хоча назва банку залишилася новою, але його 

функціонування вийшло на більш якісний, новий рівень [1]. 

У випадках позитивної історії бренду може застосовуватися об’єднання 

брендів. Так, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у жовтні 2005 року став частиною 

групи «Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ». З вересня 2011 року 

дуже вдало продовжується діяльність ПАТ «Укрсоцбанку» із збереженням 

свого юридичного імені у складі торгової марки «UniCredit Bank». 

Найсуттєвіші перетворення в банківській системі прийнято пов’язувати з 

продажем групою SEB одного із дочірніх банків в Україні з подальшим 

перейменуванням останнього у «ФІДОБАНК» [2]. 

У 2012-2014 роках триває процес ребрендингу у банківській системі 

України. Активи групи банків з українським приватним капіталом зросли на 

71,2 млрд грн, або на 14%. Безумовними лідерами серед них можна вважати 

ПАТ КБ «Приватбанк» (12,9 млрд грн, або 11%) та ПАТ «Дельта Банк» (4,2 

млрд грн, або 30%). У 2013 році власником ПАТ «Дельта Банк» було придбано 

«Сведбанк» і «Кредітпромбанк». 

Серед іноземних інвесторів можливими покупцями українських банків у 

2014 році можуть стати, насамперед, російські банки, які розуміються на 

специфіці українського банківського бізнесу і мають для цього вільні грошові 

ресурси [3]. 

На жаль, ребрендинг у вітчизняній банківській системі у більшості 

випадків не враховує бажань клієнта, опитувань, які проводять зарубіжні банки. 

Власник банку може забажати трохи «освіжити» банківський бренд, але не 

врахувавши багатьох нюансів, ризикує назавжди втратити довіру клієнтів. Не 

треба забувати, що окрім логотипу, новизна має вноситися в ідеологію, місію, 

цінності. Створення імені – це тривалий процес, що визначає довіру клієнта. 

Шанси проведення успішного ребрендингу завжди є вищими для малих і 

середніх банків, яким нічого втрачати, крім грошей, витрачених на зміну 

іміджу. Успішний ребрендинг передбачає зміну завдань, поставлених перед 

банком, зміну його цільової аудиторії, а також дії конкурентів та інші зміни на 

ринку. Українські реалії такі, що зміна вивіски і ребрендинг найчастіше 

відбувається при зміні власника або внаслідок бажання піти від «поганої» 

історії [4]. 

Аналіз практики українського ребрендингу в банківській сфері дає змогу 
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дійти висновку, що дієвий ребрендинг повинен мати системну основу. 

Проведення змін бренду необхідно в обов’язковому порядку пов’язувати не 

лише з естетичними змінами логотипу та слогану, але й з покращенням бізнес-

моделі. Ребрендинг українських банків має базуватися на зарубіжній практиці, 

адже зміна бренду – це завжди дуже відповідальний крок для власників банку. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

Розглядаючи діяльність малого бізнесу в нашій країні стає наявним цілий 

ряд проблем, які гальмують розвиток цього виду бізнесу. Повноваження щодо 

здійснення контролю над діяльністю підприємств має близько двадцяти 

державних органів, що дуже ускладнює їх роботу. Керівники відповідних 

підприємницьких структур при відкритті бізнесу повинні отримати дозволи в 

різних державних інстанціях, і це надмірно бюрократизує процес створення 

підприємств. 

Середньостатистичному громадянину складно отримати кредит для 

розвитку бізнесу навіть за наявності ефективного бізнес-плану, оскільки умови 

кредиту є досить жорсткими, тобто відсотки від суми кредиту високі ( близько 

30%). Іншою проблемою є адміністративні бар’єри. Висновки, сертифікати, 

ліцензії, дозволи видаються на короткий термін, наприклад на рік, що змушує 

підприємства оформляти велику кількість документів знову і знову. 

Суттєвою перешкодою для розвитку малого бізнесу в Україні є 

недостатній рівень професійної підготовки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, відсутність у них навичок у проведенні аналізу 

ефективності діяльності підприємницьких суб’єктів. 

Таким чином, перераховані вище проблеми розвитку малого бізнесу в 

Україні є важливими, тому потребують якнайшвидшому вирішенні.  

Дослідженню розвитку та виченню проблем малого бізнесу присвятили 

чимало робіт такі вчені, як Варналій З.С., Дрига С.Г., Жаліло Я.А., Клочко 

http://www.nabu.com.ua/Analitics/BSU%202012-2.pdf
http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_tendency_I_кv_2013_rus.pdf
http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2013/10/08/310509
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Ю.О., Кужель О.В., Ляпін Д.В. Однак не зважаючи на постійний аналіз та 

дослідження проблем малого бізнесу, є питання, які і сьогодні потребують 

детального вивчення і вирішення, що говорить про актуальність даної теми. 

Метою статті є аналіз проблем малого бізнесу в Україні та пошук шляхів 

подолання виявлених проблем. 

Пропрацювавши над цією темою виявлено декілька основних проблем 

малого бізнесу, а саме: 

1.Однією з головних проблем, що перешкоджають розвитку малого 

підприємництва в Україні, є недостатність ресурсів. Через обмеженість власних 

джерел фінансування, малим підприємствам доводиться шукати ресурси із 

зовнішніх джерел. Серед зовнішніх джерел фінансування малих підприємств 

України можна виділити кошти банків і фінансових компаній, міжнародних 

фінансових фондів і банків в рамках підтримки розвитку малого бізнесу, кошти 

державного та місцевих бюджетів, а також кошти українських фондів 

підтримки підприємництва. Види фінансування, доступні малому бізнесу – 

кредити ( банківські, міжнародних банків і фондів, пільгові кредити за рахунок 

коштів бюджету), цільове бюджетне фінансування, пряме і цільове 

субсидування, лізинг, надання гарантій, страхування, франчайзинг. 

Кредити комерційних банків як джерело фінансування для багатьох 

підприємств малого бізнесу не доступні на увазі високих процентних ставок, а 

також низької привабливості малих підприємств як позичальників. Крім того, 

фінансова криза викликала значне підвищення кредитних ризиків і ослаблення 

фінансової стійкості банків, що в свою чергу призвело до різкого падіння 

обсягів кредитування малих підприємств в кінці 2008р і в 2009р. У 2010р. 

українські банки відновлюють кредитування, але низький рівень конкуренції на 

ринку банківського кредитування малих підприємств сприяє стабільно 

високому рівню відсоткових ставок при, переважно, короткостроковому 

кредитуванні [1]. 

2. Тиск з боку контролюючих органів. Вплив контролюючих органів на 

бізнес в Україні складно переоцінити. Податківці, митники та інші 

контролюючі органи проявляють надмірну увагу до підприємств малого 

бізнесу. Ніякі заслуги, ніякий внесок у розвиток підприємництва не врятують 

від візиту «людей в чорному». У свою чергу, іноземні підприємці, а також 

українські бізнесмени, активно торгують з іншими країнами, скаржаться на 

митницю. У портах, незважаючи на прийняття законів, що регулюють галузь, 

великі черги. Імпортери та експортери несуть збитки.  

3. Корупція. Сума хабарів може перевищувати стартовий капітал. У 

підсумку, починати власну справу українці не поспішають. 

4. Системна криза, що охопила українську економіку, призводить до того, 

що банки не поспішають кредитувати населення. Навіть той бізнесмен, який 

готовий зневажити всі труднощі і зайнятися підприємницькою діяльністю, не 

завжди може собі це дозволити. Банки зараз стали як ніколи обережні. Гривневі 

кредити часто невигідні, а валютні – заборонені. Ось і доводиться стартовий 

капітал шукати осторонь, а продавати власне майно і починати все з нуля готові 

не всі. Для того, щоб змінити ситуацію на краще, не потрібно над зусиль, 
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потрібно змінити економічну політику держави, особливо стосовно малого 

бізнесу та його підтримки [2]. 

Висновки. Отже першочерговими заходами для подолання проблем у 

сфері малого бізнесу, повинні стати такі. 

По-перше, внесення змін до законодавчих актів щодо процедури 

створення підприємства та спрощення цього процесу шляхом зменшення 

кількості дозволів, необхідних для відкриття фірми.  

По-друге, впровадження пільгового кредитування, що передбачає низьку 

процентну ставку, тривалий термін кредитування, можливість повернути 

отриману суму до закінчення терміну кредиту, часткове фінансування, або 

розробка державної програми з надання субвенцій з державного бюджету.  

По-третє, удосконалення системи ліцензування та патентування для 

підприємств шляхом продовження термінів дії ліцензій і патентів.  

По-четверте, створення Національного науково – дослідного центру 

вдосконалення державного управління у сфері підприємництва, який будуть 

займатися регулюванням і підтримкою малого бізнесу. 
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АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

Аналіз та вивчення конфліктних ситуацій в організаціях досліджується в 

науковій літературі, проте залишається актуальною з огляду впливу таких 

ситуацій як на результати діяльності персоналу, так і на морально-

психологічний клімат в колективі. Конфлікти негативно впливають на 

моральний клімат в колективі, що в свою чергу негативно впливає на 

результати діяльності працівників та на продуктивність їхньої праці. Важливим 

аспектом управління є вивчення та застосування на практиці методів для 

вирішення конфліктних ситуацій. 

Проблематика, пов’язана з управлінням конфліктами та недопущенням 

негативних наслідків їх впливу розглядається у працях вітчизняних та 

зарубіжних авторів – Герасіної Л.М., Панова М.І., Дуткевич Т.В., Ємельяненко 

Л.М., Примуш М.В., Грішиної Н.В. та інших. Автори розглядають різні аспекти 

конфліктів та конфліктних ситуацій, а саме: конфлікти, що виникають під час 

ведення переговорів, психологічні аспекти конфліктів в управлінській 

діяльності, теоретичні засади управління конфліктами [5]. 

Метою статті є визначити сутність поняття «конфлікт», визначити 
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особливості управління конфліктами. 

Основним джерелом конфліктних стосунків, що виникають у колективі, є 

невідповідність переконань і поведінки індивіда моральним принципам та 

очікуванням інших його членів. Вчинки людини, що суперечать переконанням, 

цінностям, нормам, правилам поведінки та традиціям колективу часто 

призводять до конфліктів, що носять деструктивний характер. Чим більш 

згуртований колектив, тим гостріше й інтенсивніше розвивається протистояння 

при таких конфліктах [1, с.81]. 

Слід зазначити, що термін «конфлікт» походить від латинського слова 

«conflictus», що у точному перекладі означає «зіткнення», а в довільному – 

«протидія», «протиборство» [2, с.81]. Сьогодні виокремлюють різні визначення 

конфлікту, але всі вони підкреслюють наявність протиріччя, яке приймає форму 

розбіжностей, якщо мова йде про взаємодію людей. 

Як правило, кожен керівник намагається будь-яким чином уникнути 

конфліктних ситуацій в колективі. І це зрозуміло, оскільки в свідомості 

працівників конфлікт призводить до погіршення взаємостосунків, втрати 

взаєморозуміння та довіри, зниження працездатності і т.д. [4, с. 101]. 

 Як суб’єкт конфлікту керівник виявляється в ролі одного з опонентів, 

який відстоює свою точку зору, певні інтереси і займану позицію у відносинах з 

підлеглими йому людьми чи партнерами по ділових зв’язках з інших 

підрозділів (організації). Діяльність керівника як посередника включає аналіз 

ситуації та врегулювання конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації полягає в 

одержанні інформації про конфлікт, збиранні даних про нього; аналізі 

отриманої інформації, перевірці її вірогідності, оцінюванні конфліктної ситуації 

[6, с. 92]. Процес урегулювання включає вибір способу врегулювання 

конфлікту та типу медіаторства, реалізацію обраного способу, уточнення 

інформації та прийнятих рішень, зняття після конфліктної напруги у стосунках 

опонентів, аналіз досвіду врегулювання конфлікту.  

Керівник одержує інформацію про конфлікт із різних каналів. Якщо 

отримана інформація вказує на небезпечний розвиток конфлікту, то керівник 

припиняє протиборство опонентів чи обмежує їхню взаємодію [6, с. 92]. 

Управління конфліктами включає в себе також процес створення умов 

для попередження та недопущення конфлікту. 

Профілактика конфлікту – вид управлінської діяльності, що полягає в 

завчасному усуненні або ослабленні конфліктних факторів і обмеженні таким 

чином можливості їх виникнення чи деструктивного розв’язання в 

майбутньому. Це така організація життєдіяльності суб’єктів соціальної 

взаємодії, що виключає чи зводить до мінімуму ймовірність виникнення 

конфліктів між ними [3, с. 331].  

Передумовами успішної діяльності щодо попередження конфлікту є: 

знання загальної теорії управління (адже конфлікт – різновид управлінської 

діяльності); знання теорії конфлікту; глибокий аналіз конкретної конфліктної 

ситуації, кожна з якої унікальна. 

Узагальнюючи досвід та практику в сфері попередження конфліктів, 

можна виділити такі підходи:  
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1. Співробітництво – налагодження між співробітниками клімату 

взаємодовіри, взаємодопомоги та взаємопідтримки.  

2. Організаційні методи попередження конфліктів: усебічна підготовка 

співробітників, регулярна ротація кадрів, підтримка їхніх кар’єрних амбіцій.  

3. Конкуренція – спосіб взаємодії людей (система утримань і противаг) 

Усвідомлення природи конфлікту керівниками організації та 

профілактика їх виникнення сприяє позитивній атмосфері в колективі, яка 

підвищує ефективність роботи персоналу. Запобігання конфліктним ситуаціям 

та вміння обирати доцільний спосіб поведінки в різних ситуаціях, що 

виникають при довготривалих взаєминах найкращий спосіб поведінки 

персоналу. Контроль за конфліктною ситуацією є тим інструментом, оволодіти 

яким може кожен, а це допоможе вирішити практично будь-яку проблему. 
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

Важливою потребою особи, різних груп населення та всього суспільства в 

плані економічної безпеки є захист від кримінальних економічних посягань на 

їх свободу, майно та інтереси. 

Серед новітніх загроз для економічної безпеки підприємства є такі явища 

як гринмейл, рейдерство, кардерство (кардинг), конкурентна розвідка. 

Класична схема грінмейлу завжди здійснюється в рамках закону, 

незважаючи на те, що є лише складовою частиною цілеспрямованої кампанії 

недружнього поглинання. Корпоративний шантаж починається з того, що 

міноритарний акціонер подає позов про нанесення йому збитків діями 

мажоритарних акціонерів. Після цього проводяться загальні збори акціонерів, 

де у «ворожої» сторони вже більшість голосів, обирається новий склад ради 
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директорів і новий генеральний директор. Існують також інші способи 

корпоративного шантажу: – міноритарій засипає компанію вимогами про 

проведення позачергових загальних зборів акціонерів, сподіваючись на 

виникнення певних процедурних помилок про проведенні зборів, на підставі 

яких він в майбутньому буде оскаржувати законність зборів; – подача 

різноманітних судових позовів з приводу оскарження рішень про випуск цінних 

паперів, основною метою чого є зміна співвідношення сил в акціонерному 

товаристві; – адміністративний тиск на менеджмент товариства, силові 

захоплення, блокування судом на вимогу акціонерів виробничої діяльності 

компанії, звернення зі скаргами до контролюючих, правоохоронних органів; – 

активна публікація в ЗМІ несприятливої для керівництва і самого товариства 

компрометуючої інформації, в тому числі поширення чуток про швидке 

банкрутство, порушення кримінальних справ відносно адміністрації тощо. 

Для захисту від грінмейлу застосовують такі заходи: 

 мінімізація числа міноритарних акціонерів; 

 приведення внутрішніх корпоративних документів товариства у 

відповідність до чинних правових норм; 

 максимальне дотримання передбачених законодавством прав 

акціонерів; 

 контроль над доступом до інсайдерської інформації компанії; 

 попередження проявам корпоративної розвідки, стороннього впливу на 

керівництво [1].  

Рейдерство в сучасному розумінні, тобто знищення компанії і 

перерозподіл її власності та корпоративних прав, з’явилося у США у 1960-

1970-х роках. Рейдери – це команда висококваліфікованих спеціалістів із 

захоплення фірми або із перехоплення управління за допомогою навмисне 

розіграного бізнес-конфлікту. Основна мета рейдерства – приборкання 

великого бізнесу, великих фірм, підприємств, захоплення значних площ, 

земельних ділянок, обладнання та нерухомості. 

Основними способами захоплення підприємства є: – закупівля акцій – 

реалізується шляхом добровільної купівлі-продажу акцій для отримання 

блокуючого або контрольного пакета акцій; – проведення додаткової емісії 

акцій; – банкрутство – для його здійснення потрібне «придбання» кредитної 

заборгованості у бізнес-партнерів, укладання договорів з банківськими та 

іншими фінансовими організаціями, формування конкурсної комісії тощо; – 

реприватизація (юридичний спосіб поглинання) – скасування рішення суду з 

наступним переглядом приватизації; – корпоративний шантаж; – допемісія – 

головний спосіб перехоплення управління на підприємстві (проводиться для 

позбавлення небажаного міноритарного акціонера); – силове захоплення – 

залучення силових структур (спеціальних підрозділів правоохоронних органів, 

приватних охоронних структур) та застосування сфальсифікованого судового 

рішення; – здійснення контролю над менеджментом – використовується до 

державних підприємств, господарських товариств, основним акціонером яких є 

держава, реалізується шляхом підкупу, шантажу або загроз на адресу 

керівництва компанії; – фіктивне банкрутство – порушення чинного 
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законодавства про банкрутство, фіктивне створення податкової та 

кредиторської заборгованості, висунення кандидатури власного керівника; – 

корупція. 

Універсального способу захисту підприємства від рейдерства немає. 

Утім, шанси рейдера на успішну атаку значно знижуються, якщо власник 

вчасно вибудує кілька ліній оборони, ретельно структурує систему власності, 

розробить способи прийняття рішень. Практика показує, що найефективнішим 

від захоплення підприємства рейдерами є захист превентивного характеру. 

Найпростішими методами протистояння рейдерству є: 

 концентрація акціонерного капіталу або викуп частки в учасників, які 
не беруть участі в діяльності підприємства; постійний моніторинг змін у складі 

акціонерів; реструктуризація підрозділів зі зміною їх організаційно-правового 

статусу; контрольне скуповування акцій і додаткова емісія; 

 недопущення виникнення та прострочення кредиторської 

заборгованості; 

 удосконалення роботи менеджменту та персоналу (недопущення 

конфліктних ситуацій, протиправного звільнення працівників тощо); 

 підвищення культури суб’єктів господарювання (прозорі конкурентні 
відносини, підтримання ділової репутації тощо); 

 використання в службі економічної безпеки способів і методів 
конкурентної розвідки; 

 залучення громадськості й засобів масової інформації до боротьби з 

рейдерством [2].  

Кардерство (кардинг) – вид шахрайства, при якому проводиться операція 

з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційована або не 

підтверджена її власником. Дієвим засобом боротьби з кардерством вважається 

впровадження високозахищених технологій, наприклад, перехід на чип-карти, 

де магнітну смужку замінить чип-модулем, підробити який значно важче. Саме 

тому головне завдання служби безпеки будь-якого банку полягає не в тому, 

щоб разом із міліцією ловити кардерів після того, як інформація про рахунки 

клієнтів була вкрадена, а в тому, щоб постійно стежити за своїми ж 

працівниками та не допустити крадіжок. Багато банків намагаються 

максимально вберегти свої банкомати від розбійних нападів сучасними 

засобами електронного захисту й шифруванням картки. Також порада експертів 

власникові карток: 1-2 рази на місяць змінювати з метою безпеки свій пін-код. 

Доречною буде й послуга, що надається банками, із SMS-банкінгу (доставлення 

інформації про здійснення операції на мобільний телефон). Користуючись цією 

послугою, клієнт отримує інформацію про зняття грошей із рахунку вже через 

хвилину після завершення операції.  

Конкурентна розвідка – це постійний процес збору, нагромадження, 

структурування, аналізу даних про внутрішнє та зовнішнє середовище компанії 

та надання вищому менеджменту компанії інформації, що дозволяє йому 

передбачати зміни в обстановці та приймати своєчасні оптимальні рішення 

щодо управління ризиками, впровадження змін у компанії, а також відповідні 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
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заходи, спрямовані на задоволення майбутніх запитів споживачів та збільшення 

вартості компанії. Формою конкурентної розвідки є промислове шпигунство. 

Промислове шпигунство – форма недобросовісної конкуренції у всіх 

галузях економіки. Основне завдання нечистоплотних суб’єктів – економія часу 

і коштів за рахунок конкурента, що дозволяє випередити його в розвитку і 

придушити морально. Предметом особливої уваги служать ключові моменти, 

що визначають пріоритети в даній області – нові технології, винаходи, ідеї, 

перспективні ринки. 

Одним з основних методів боротьби з промисловим шпигунством слід 

вважати забезпечення повної безпеки комп’ютерних мереж і систем за 

допомогою власної служби безпеки або спеціалізованої організації, чий рід 

діяльності спрямований на ефективне виконання даних послуг. Для запобігання 

витоку комерційної таємниці через працівників необхідно надавати їм тільки ту 

документацію, котра необхідна для виконання їх службових функцій.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

На сьогодні питання модернізації економіки України залишаються 

актуальними, оскільки цього вимагають невтішні реалії та тенденції 

економічних явищ і процесів. Державі потрібно розробити чітку програму 

інноваційного розвитку, що вимагає визначення концептуальних засад, 

виділення пріоритетних напрямків та створення ефективних механізмів 

стимулювання процесу модернізації.  

Більш як 2/3 загального обсягу промислової продукції припадає на галузі, 

що виробляють сировину, матеріали й енергетичні ресурси. У вітчизняній 

економіці домінують енергоємні і матеріаломісткі виробництва, які є 

залежними від імпорту ресурсів. Частка продукції соціальної орієнтації 

становить лише 1/5 від обсягу промислового виробництва [1, с. 239]. Внаслідок 

недостатнього інвестування в засоби виробництва, спрацювання основних 

фондів складає близько 60%. Відбувається подальше поглиблення розриву між 

обсягами інвестицій у регіони України [2].  

Впродовж 20 років спостерігається постійне зниження кількості 

підприємств, що займаються інноваційною діяльністю до 13% від загальної 

кількості (Австрія – 67%, Німеччина – 69%, Данія – 71%, Ірландія – 74%). Як 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://pravotoday.in.ua/ru/press-centre/publications/pub-162/
http://www.viche.info/
http://www.viche.info/journal/2105/
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наслідок, питома вага інноваційного продукту становить лише 6,7% (Євросоюз 

– 60%, Південна Корея – 65%, Японія – 67%, США – 78%) [3]. 

У вітчизняній науковій літературі із малою періодичністю розкриваються 

проблеми конкурентоспроможності економіки України та необхідності 

модернізації. Зокрема варто відмітити таких вчених, як В. Бодров, О. 

Вільчинський, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Горбатенко, П. Єщенко, Я. 

Жаліло, О. Кірдіна, В. Мандибура, В. Семиноженко, Л. Федулова, М. Шарко та 

ін. 

Метою статті є дослідити проблематику процесу модернізації економіки 

України в контексті євроінтеграції, підвищення конкурентоспроможності та 

ефективності економіки, а також вказати на основні напрями державної 

політики, що має здійснюватися з метою вирішення існуючих проблем даної 

тематики. 

Те, що Україна не підписала угоди про асоціацію з Євросоюзом, в 

жодному разі не означає згортання європейського вектора. Підписання Угоди 

може стати стартом давно очікуваної модернізації всіх сфер суспільного життя 

в Україні, мета якої – запровадження європейських норм і стандартів.  

Модернізація економіки України не омине зближення з регулюючими 

нормами ЄС в окремих сферах економічного життя, в регулюванні яких наразі 

існують великі недоліки. Позитивні ефекти впливу адаптації до регулюючих 

норм ЄС повинні виявитися насамперед в загальному стані державного 

управління, який наразі характеризується негативно. Практично всі показники 

України за індикаторами державного управління Світового банку перебувають 

у діапазоні нижче середньосвітового рівня, тоді як у ЄС вони значно вище 

середнього [4]. 

 

 
 

Важливими напрямами проведення реформ у системі державного 

управління стане значне вдосконалення функціонування основних систем 

державного регулювання – з їх наближенням до принципів права ЄС, зокрема, 

за наступними напрямами:  

• митне регулювання: адаптація до вимог відповідного законодавства ЄС 

та, зокрема, EC Customs Blueprints; у цьому контексті – послідовна реалізація 

заходів з удосконалення митних процедур в Україні з метою посилення 
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прозорості і спрощення митних процедур для добросовісних операторів, 

уникнення дискримінаційного ставлення, запобігання шахрайству, 

застосування сучасних методів митного оформлення (оцінки ризиків, контролю 

після здійснення розмитнення та аудиту компаній) для скорочення термінів 

проведення митних процедур та ін.;  

• податкова система: покращення та розвиток системи оподаткування в 

Україні та її адміністрування, включно з покращенням процедур збору податків 

і контролю в цій сфері, з особливою увагою до механізмів відшкодування ПДВ, 

посилення боротьби з ухиляннями від оподаткування та податкового 

шахрайства; поступове наближення української системи податків до структури 

податків у ЄС;  

• організація бюджетного процесу: розвиток системи середньострокового 

бюджетного прогнозування і планування, покращення програмно-цільових 

підходів у бюджетному процесі та аналізі ефективності виконання бюджетних 

програм; значне покращення процесів зовнішнього і внутрішнього аудиту 

системи державних фінансів відповідно до міжнародних принципів та кращих 

практик ЄС;  

• регулювання конкуренції і надання субсидій: передбачене наближення 

українського законодавства до конкурентного права ЄС упродовж трьох років з 

моменту набуття чинності Угодою; заборона тих форм державної допомоги, які 

викривлюють умови конкуренції; навпаки, створення легальних можливостей 

для спрямування державної допомоги на цілі, сумісні з правилами ЄС, включно 

з випадками виконання важливих проектів розвитку у спільних інтересах, 

полегшення розвитку певних видів економічної діяльності та діяльності в 

окремих сферах – на основі застосування процедур, що виключають 

зловживання такими видами допомоги;  

• організація державних закупівель: вони мають бути відкриті на основі 

впровадження національного режиму для конкуренції з боку учасників, що 

походять з країн ЄС. Відповідна реформа системи державних закупівель значно 

звузить поле для прийняття довільних, непрозорих, неконкурентних рішень, а 

отже – звузить можливості отримувати тіньові доходи (через хабарі, «відкати” 

тощо) за надання відповідних контрактів.  

Конвергенція з політикою розвитку та нормами регулювання життя ЄС 

матиме найбільший позитивний вплив на економіку та суспільне життя 

України. Таким чином, укладення Україною угоди про асоціацію, включно з 

положеннями ПЗВТ, означатиме процес системного реформування ключових 

сфер української економіки, загальне піднесення рівня цивілізованості її 

ринкового середовища і впровадження сучасних методів та інструментів 

державного регулювання економічних процесів. А це означає, що інтеграція до 

європейських структур надає Україні вагомі і значимі в довгостроковій 

перспективі потенційні виграші. Угода про асоціацію і зону вільної торгівлі – 

це важливий етап самооцінки, вибору та руху вперед. Це перевірка на 

«самодозрівання” до євростандартів за всіма основними параметрами – 

економічними, соціальними, правовими, гуманітарними, політичними, 

загальносуспільними. Якщо Україна не пройде цього тернистого шляху 
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«самодозрівання”, то навіть принесена на блюдечку євроінтеграція може стати 

для неї скринею Пандори. 
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСУ 

МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

В сучасних умовах економічного розвитку країни галузь 

машинобудування є однією з ключових та відіграє вирішальну роль при 

створенні матеріально-технічної бази господарства. Машинобудування 

забезпечує комплексну механізацію й автоматизацію виробництва, що в свою 

чергу є рушійною силою прискоренні науково-технічного прогресу. Саме від 

тенденцій розвитку машинобудівної галузі залежить економічний стан держави 

загалом. 

Основні тенденції розвитку машинобудівного комплексу України в своїх 

працях досліджували такі науковці, як: Данилишин Б.М., Дзюба М.І., Карачина 

Н.П., Романко О.П., Стадник В.В., Черномазюк А.Г., Шапуров О.О. та інші [1-

2;4-6]. Проте залишається низка недостатньо розглянутих питань стосовно 

сучасного стану машинобудівного комплексу України та перспективи його 

розвитку.  

Метою статті є дослідження основних тенденцій та виявлення проблем 

розвитку машинобудівної галузі з урахуванням вимог сучасних умов 

господарювання.  

За період трансформації економіки України машинобудівний комплекс 

зазнав тривалої руйнівної кризи, реформування відносин власності, 

структурних деформацій і вийшов на шлях адаптації до умов ринкової 

кон’юнктури й освоєння нових промислових ринків.  

Проаналізуємо як змінювалися основні показники діяльності 

машинобудівної галузі України.  

Період 2001-2007 років, зумовлений загальним економічним зростанням, 
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підвищеним попитом на засоби виробництва, вітчизняна галузь 

машинобудування розвивалась доволі високими темпами, порівняно з 

промисловістю країни в цілому. Найбільш успішною діяльність підприємств 

машинобудівного комплексу була у 2007 р., коли загальний фінансовий 

результат становив 5,127 млрд. грн.  

Але в 2009 році відбулося значне погіршення відносної динаміки 

розвитку машинобудування, внаслідок світової фінансової кризи. В результаті 

спостерігалося зростання боргів машинобудівних підприємств, нестача 

грошових коштів, збільшення кредиторської заборгованості, падіння обсягів 

реалізації. Основною причиною послугувало  

зниження попиту, у зв’язку зі скороченням купівельної спроможності 

споживачів, відсутність обігових коштів для розвитку виробництва.  

У зв’язку із кризою значно знизилась інвестиційна активність, скоротився 

зовнішній попит на вітчизняну машинобудівну продукцію, що потягло за 

собою втрати окремих зовнішніх ринків збуту. Різке скорочення інвестиційної 

активності на основних ринках збуту призвело до зменшення експорту 

продукції машинобудування на 37% – до 6,89 млрд. дол. США [1].  

У звязку з негативним впливом світової фінансово-економічної кризи 

значно зросла кількість збиткових підприємств у галузі, понад 31%. Значну 

роль у збільшенні збиткових підприємств у машинобудуванні України 

відіграли дебіторська та кредиторська заборгованість. Так, у 2009 році 

порівняно з 2008 роком відбулося збільшення дебіторської заборгованості на 

14593 млн. грн та кредиторської на 22658,2 млн. грн. Також причиною 

зменшення прибутковості підприємств машинобудівного комплексу України 

стало зменшення обсягу виробництва продукції [1]. 

2010 рік став періодом подолання кризових явищ, відновлення 

виробничих потужностей, нарощування обсягів виробництва та зростання 

обсягів реалізованої продукції. В 2010 році, за рахунок поступового 

відновлення інвестиційного попиту на зовнішніх ринках відбулося зростання 

експорту продукції машинобудування, порівняно з відповідним періодом 

попереднього року, більш ніж на 40% – до 3,94 млрд дол. США, обсяги імпорту 

продукції зросли на 32,3% – до 4,67 млрд дол.США. 

Показники розвитку машинобудівного комплексу України в 2012 році 

свідчать про стагнацію галузі, Не взираючи на деяке поліпшення відносної 

динаміки розвитку машинобудування – до 10,3% у 2012 році по зрівнянню з 

двома попередніми роками [3]. Якщо в 2011 році спостерігалась позитивна 

тенденція розвитку, зростання обсягів продукції машинобудування складало 

17,2%, то в 2012 році обсяги виробництва продукції машинобудування 

знизилися на 6%, при цьому темпи падіння обсягів виробництва збільшились до 

кінця року та досягли 19%. Падіння обсягів виробництва відбулося практично 

за всіма позиціями продукції машинобудування.  

Отже, ми бачимо, що машинобудівний комплекс України має 

незадовільний стан, на розвиток галузі впливає велика кількість проблем, 

уповільнюючи її розвиток. 

Серед проблем машинобудівного комплексу України, що потребують 
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вирішення, можна виділити такі, як:  

- недостатній рівень платоспроможності товаровиробників,  

- застарілість і низький технічний рівень основних фондів;  

- зниження попиту на внутрішньому ринку;  

- зниження світової інвестиційної діяльності та, відповідно, 

скорочення зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію;  

- різке подорожчання зовнішніх фінансових ресурсів і жорсткість 

умов їх залучення;  

- відсутність підтримки та належного контролю з боку держави за 

діяльністю монополістів і посередників;  

- недосконалість механізму кредитування;  

- значна витратність виробництва;  

- зниження інноваційної активності вітчизняних підприємств,  

- значний відтік найкваліфікованих кадрів і інші.  

Дивлячись на те, що машинобудівний комплекс України функціонує в 

умовах економічної нестабільності та невизначеності, підприємствам галузі 

вкрай необхідно застосовувати ефективні механізми сприяння розвитку та 

підвищення свої фінансових результатів. 

Головним чином слід звернути увагу на дії, котрі спрямовані на 

поліпшення структури ресурсного потенціалу машинобудівних підприємств, 

яка має відповідати вимогам світових ринків. В першу чергу це стосується його 

інноваційної складової, що може надати значну допомогу в підвищенні 

конкурентоспроможності підприємств і їх продукції, інвестиційній 

привабливості.  

Машинобудівним підприємствам України вкрай необхідне державне 

стимулювання процесу технічного та технологічного оновлення виробничих 

фондів, підйом рівня механізації й автоматизації всіх стадій виробничого 

процесу та розвиток пріоритетних галузей виробництва машинобудівного 

комплексу країни.  

Машинобудівний комплекс України є найбільш постраждалим внаслідок 

світової фінансово-економічної кризи. Але наша країна має достатній як 

природній, так і інтелектуальний потенціал, щоб на високий рівень у світовому 

господарстві. Тому державна політика має надати максимально можливу 

підтримку задля стабільного функціонування насамперед тих підприємств 

галузі, що знаходяться сьогодні в скрутному становищі на межі ліквідації, 

оскільки саме ця галузь є потужним виробником промисловості України. 
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РИНОК СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 

Сучасний етап розвитку світової економіки та міжнародних відносин, 

процеси ринкової трансформації національної економіки, входження України 

до системи світових господарських зв’язків зумовлюють необхідність розвитку 

страхового ринку з урахуванням світового досвіду та національних 

особливостей. Особливо актуальною є проблема формування та подальшого 

розвитку ринку страхування життя для країн із перехідною економікою, 

зокрема для України, де відбуваються кардинальні зміни в економічній системі.  

Питання, пов’язані зі страхуванням життя, висвітлені у роботах 

зарубіжних вчених, таких як А. Манес, Г. Бадер, А. Банасінський, В. Райхер, Л. 

Рейтман, С. Єфімов, А. Плешков, В. Шахов, Є. Коломін, К. Турбіна, Л. 

Корчевська та ін. Серед відомих українських досліджень з даного питання слід 

відзначити роботи К. Воблого, С. Осадця, В. Базилевича, М. Клапківа, А. 

Поддєрьогіна, Н. Внукової та ін. В усіх країнах з ринковою економікою 

страхування життя є найважливішим елементом соціальної системи держави, 

що дозволяє успішно вирішувати багато суспільних проблем, а також 

задовольняти потреби юридичних та фізичних осіб в забезпеченні стійких 

гарантій захисту їх економічних інтересів, пов’язаних зі здійсненням різних 

видів господарської діяльності, збереженням визначеного рівня добробуту і 

здоров’я [1]. 

Метою статті є визначення теоретичних особливостей страхового ринку 

України для виявлення основних тенденцій його розвитку. 

Ринок страхування життя в Україні почав розвиватися на початку 90-х 

років ХХ сторіччя, проте до сьогоднішнього дня так і продовжує формування: 

триває постійне удосконалення законодавчо-нормативної бази, відбуваються 

зміни в діяльності державних органів державного регулювання та нагляду за 

страховою діяльністю. На відміну від інших видів страхування, страхування 

життя в Україні і досі перебуває на етапі становлення. Рівень поширення 

http://special.com/articles/12/mashinostroenie
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страхування життя складає лише 0,01% ‒ зовсім незначну частину порівняно з 

3,06% в Німеччині або 1,04% в Польщі. Аналіз показників покриття 

страхуванням також свідчить про порівняно низький рівень розвитку 

страхування в Україні. Відповідно до оцінок експертів, на сьогодні лише 10% 

існуючих в Україні ризиків застраховано. 

У 2013 році в порівнянні з 2012 роком на 5 563,7 млн грн (35,2%) 

збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих 

страхових премій збільшився на 1 302,0 млн грн (8,7%). Основним фактором 

збільшення валових страхових премій у порівнянні з 2012 роком стало 

збільшення обсягу валових страхових премій, зокрема, із добровільного 

майнового страхування (темпи приросту 40,4%), в т.ч. зі страхування 

фінансових ризиків (темпи приросту 74,8%), добровільного страхування 

відповідальності (темпи приросту 86,7%), страхування життя (39,8%). Питома 

вага чистих страхових премій у валових страхових преміях за 2013 рік 

становила 75,9%, що на 18,5 в.п. менше в порівнянні з відповідним періодом 

2012 року. 

За підсумками 2013 року на роздрібне страхування життя припадає 95%, а 

на корпоративне ‒ 5% обсягу страхових платежів. Ринок страхування життя в 

Україні, за попередніми підсумками 2013 року, склав близько 2,4 млрд грн, що 

на 35% більше ніж у 2012 році. Cеред основних факторів, що впливають на 

розвиток сегменту страхування життя в Україні на сучасному етапі є 

збільшення споживчого кредитування, значне зростання страхових виплат за 

ризиком «дожиття», підвищення соціальної відповідальності представників 

середнього класу за членів своїх сімей [2]. 

Незважаючи на те, що останнім часом спостерігається поступове 

зростання показників ринку страхування життя, є проблеми, які заважають 

розвитку страхування життя в Україні: 

- відсутність відповідних традицій страхування життя; 

- негативна історія страхування життя в Україні в пострадянський період; 

- нестабільність політичної ситуації; 

- відсутність надійних інвестиційних інструментів, а також відсутність гарантій 

збереження вкладених коштів; 

- зміни в соціальній сфері, що у силу своєї невизначеності в даний час 

стримують розвиток страхування життя; 

- інфляція, нестійкість національної валюти; 

- відсутність вільних коштів у підприємств і населення; 

- низька страхова культура населення, страхових посередників і деяких 

страховиків; 

- велика кількість страхових компаній з низьким рівнем капіталізації; 

- слабкий розвиток національного перестрахового ринку; 

- суперечливе страхове законодавство; 

- несприятливе податкове законодавство; 

- недостатня ємкість страхового ринку [3]. 

Формування капіталу компаній зі страхування життя і його розміщення 

потребують суттєвих удосконалень, при чому як на макрорівні, так і на рівні 
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самих страхових компаній. Основною причиною стримування розвитку 

страхування життя є саме недовіра населення до страхових компаній. 

Український страховий ринок зазнав провал державної системи соціального 

страхового забезпечення, масового банкрутства підприємств, гіперінфляції, яка 

з’їдає вкладені кошти людей [4].  

Таким чином, вищевикладене свідчить про важливість і необхідність 

розвитку страхування життя в Україні, а також те, що тільки комплексні заходи 

з боку держави та самих страхових компаній допоможуть постійно розвивати 

цей сегмент ринку фінансових послуг. 
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МОТИВАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ 

В умовах сьогодення матеріальному стимулюванню працівників 

підприємств як основній складовій частині загальної системи мотивації 

притаманні риси попередньої адміністративно – командної системи 

господарювання. Через відсутність прямої залежності розміру премії від 

конкретних результатів роботи працівників структурних підрозділів 

підприємства вона перестала виконувати свою головну – стимулюючу функцію, 

і перетворилась на просту надбавку до посадового окладу. Відсутність науково 

обґрунтованої системи планування, організації, мотивації та контролю 

діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його 

структурних підрозділів призвели до зрівняння в системі преміювання. 

Широко вивчаються закономірності дії мотивацій і побудови методів та 

механізмів реалізації мотивації щодо підвищення продуктивності трудової 

діяльності в працях економістів-класиків та українських вчених А. Сміта, 

Ф.Гілбрета, А. Врума, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, А. Афоніна, 

Р.Оуена, О. Кузьміна, О.С. Віханського, Г.А. Дмитриєнка, І.В. Мішурова, 

Н.П.Любомудрової, В.П. Сладкевича, однак низка питань, пов’язаних з 

системним дослідженням матеріальної мотивації та її взаємозв’язку з аспектами 

морального мотивування, повністю не розкриті. 

Метою статті є дослідження використання різних методів мотивації 
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працівників у сучасних умовах господарювання. 

З погляду управління персоналом, у системі якого первинним етапом є 

планування, прогнозування та маркетинг персоналу, «стратегічна система 

удосконалення механізмів управління (менеджменту) персоналом на 

підприємстві повинна ґрунтуватися на чотирьох основних напрямках: 

плануванні потреби у персоналі; управлінні оплатою праці; системі 

регулювання персоналу; навчанні та підвищенні кваліфікації персоналу» [6,10]. 

Відтак можна констатувати, що навіть розгляд ролі мотивації праці в системі 

управління підприємством не звужується лише до застосування засобів 

стимулювання праці. На наш погляд, інноваційна роль мотивації безпосередньо 

стосується усіх підсистем управління персоналом – від планування до 

інформаційного забезпечення, що потребує вдосконалення взаємодії 

підприємства із зовнішнім середовищем – навчальними закладами, службами 

зайнятості, агенціями з найму персоналу тощо. При цьому головного значення 

набуває: мотивація праці у підрозділах, задіяних в системі управління 

персоналом; налагоджена взаємодія між працівниками структурних підрозділів, 

які зайняті виконанням функцій щодо вдосконалення системи управління 

персоналом, а саме: плануванням, прогнозуванням та маркетингом персоналу, 

наймом та обліком персоналу, умовами праці, стимулюванням праці, розвитком 

кадрів, соціальним розвитком трудового колективу, розробленням 

організаційних структур управління, юридичним забезпеченням трудових 

стосунків, інформаційним забезпеченням із зовнішнім середовищем. 

Мотивація – це процес стимулювання працівників до здійснення 

ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства. 

Мотивація необхідна для ефективного виконання прийнятих рішень і 

запланованих завдань. 

Мотивація праці – це прагнення працівника задовольнити потреби 

(отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності. У структуру мотивів 

праці входить: 

1. потреба, яку хоче задовольнити працівник; 

2. благо, що здатне задовольнити цю потребу; 

3. трудова дія, що необхідна для отримання блага; 

4. ціна, тобто витрати матеріального і морального характеру, пов’язані із 

здійсненням трудової дії [1]. 

Мотивація праці є потужним інструментом впливу на ефективність 

діяльності персоналу. З її допомогою можливо стимулювати окремого 

працівника до більш якісної роботи, а колектив – до більш згуртованих дій. 

Однією з найважливіших форм мотивації на підприємствах та 

організаціях є матеріальне стимулювання праці, яке являє собою процес 

формування і використання систем матеріальних стимулів праці та розподілу 

заробітної плати відповідно до дії закону розподілу за кількістю і якістю праці. 

Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома 

ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, 

удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати 

працею свій дохід. 
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Мотивуюча сила заробітку на українських підприємствах зростатиме за 

умов оптимізації зусиль з боку керівників. До найсприятливіших заходів та дій 

необхідно віднести: 

1. покращення трудової дисципліни та організації праці, нормування 

праці через своєчасність та виваженість перегляду виробничих норм та 

нормативів; 

2. зміну структури коштів і витрат виробництва через запровадження 

режиму підвищеної економії та ресурсозберігаючих технологій на користь 

оплати живої праці; 

3. підвищення трудової кваліфікації працівників, обгрунтоване 

зменшення їх надлишкової чисельності; 

4. гнучке використання: надбавок за складність і напруженість праці, 

премій за економію ресурсів, інновації та раціоналізаторство; винагород за 

підсумками кварталу, півріччя і року; 

5. введення показників залежності розмірів заробітної плати вiд оцінки 

особистого внеску та ділових якостей конкретного працівник (коефіцієнтів 

трудової участі) тощо [5]. 

Головною метою, що спонукає людину до праці є потреба в одержанні 

коштів для задоволення своїх інтересів. Усвідомлена потреба перетворюється у 

свідому мету, що визначає поведінку працівника, його трудову активність. 

Хоча праця в Україні на сьогоднішній день розглядається, в основному, лише 

як засіб заробітку, можна припустити, що потреба в грошах буде рости до 

певної межі (що залежить вiд рівня життя), після якої гроші стануть умовою 

нормального життя, збереження людської гідності. У цьому випадку в якості 

домінуючих можуть виступити потреба у творчості, досягненні успіхів та інші. 

Основними нематеріальними засобами підтримання високої трудової 

активності є: 

1. створення сприятливих умов праці; 

2. нормального психологічного клімату; 

3. переконання; 

4. сила прикладу; 

5. моральні заохочення. 

Велика роль належить і статутній мотивації. Вона є внутрішньою 

рушійною силою поведінки, пов’язаної з прагненням людини посісти вищу 

посаду, виконуючи відповідальнішу і разом з тим складнішу роботу, працювати 

в сфері організації, яка вважається більш престижною, більш важливою для 

соціуму. Саме це пов’язане із прагненням людини користуватись авторитетом, 

стати неофіційним лідером, бути фахівцем своєї справи. 

Поняттям ширшим за мотивацію, є захоплення працею, тобто 

переконання працівника у доцільності, змістовності його праці. Сильне 

захоплення працівників діяльністю організації викликає скорочення плинності 

кадрів та невиходів на роботу, але не має виразного впливу на поліпшення 

ефективності праці. Мотивація є чинником ефективності праці, але надто 

висока мотивація особистості призводить до численних ускладнень в її 

функціонуванні і навіть до смерті внаслідок перевтоми. Тому потрібно 
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оптимізувати мотивацію [3]. 

Отже, ставлення людини до праці, мотиви її трудової поведінки завжди 

перебувають під впливом певних об’єктивних (внутрішніх) і суб’єктивних 

(зовнішніх) факторів. У разі посилення мотивації до ефективної трудової 

діяльності відбувається утворення мотивів – стимулів. У противному разі, якщо 

працівник відчуває послаблення трудової мотивації, зовнішні чинники 

відіграють роль анти стимулів, і тоді по суті вони є гальмом для подальшого 

соціально – економічного розвитку та якісного оновлення трудового 

менталітету.  

 Отже, ставлення людини до праці, мотиви її трудової поведінки завжди 

перебувають під впливом певних об’єктивних (внутрішніх) і суб’єктивних 

(зовнішніх) факторів. У разі посилення мотивації до ефективної трудової 

діяльності відбувається утворення мотивів – стимулів. У противному разі, якщо 

працівник відчуває послаблення трудової мотивації, зовнішні чинники 

відіграють роль анти стимулів, і тоді по суті вони є гальмом для подальшого 

соціально – економічного розвитку та якісного оновлення трудового 

менталітету.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

На сучасному етапі розвитку України необхідно приділити увагу 

проблемам сектору малого підприємництва, який відіграє важливу роль у 

соціально-економічному розвитку країни. Малі підприємства в країнах з 
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ринковою системою господарювання є найприбутковішою, наймасовішою, 

найдинамічнішою формою ділового життя [1, c. 59-64]. 

Малийбізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим 

за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу, але не в 

Україні. Для досягнення рівня провідних країн постає проблема перед Урядом 

України та науковцями – ліквідувати існуючі недоліки та створити сприятливі 

умови для нормального функціонування і розвитку малих підприємств, надати 

їм державну підтримку та захист на початкових етапах формування. 

Проблемам розвитку малого підприємництва присвячені праці таких 

відомих українських вчених як А.І. Барановського, М.Д. Білика, З.С. Варналія, 

Л.І. Воротіної, І.Г. Ганечко, Ю.І. Єханурова, О.В. Жука, Н. Кожевіної, В.В. 

Корнеєва, О.Є. Кузьміна, Н.Л. Лесик, Д.В. Ляпіна, С.К. Реверчука, Н.В. Савки, 

О.В. Титаренко, О.І. Хорольського, В.К. Черняка, Ю.Ю. Юрченко. В Росії ці 

питання висвітлювали В.С. Афанасьєв, А.О. Блінов, В.Н. Ічитовкін, П.О. 

Мягков, В.А. Рубе, В.Е. Савченко, А.А. Шулус. Західнаекономічна думка 

представлена дослідженнями П. Бернса, Й. Ворста, П. Друкера, П. Равантлоу, 

Д. Сторея, П. Хейне, Г. Хоскінга, Й. Шумпетера та інших вчених. 

Метою статті є дослідження і розгляд стану й тенденцій розвитку малого 

підприємництва в Україні в умовах сьогодення, оцінка основних недоліків та 

визначення перспектив розвитку. 

Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що 

постійно змінюється, є мале підприємництво і сьогодні його розвиток в 

регіонах України здійснюється в умовах незбалансованої політики держави, яка 

спричиняє ряд проблем, що стають все більш нагальними і пов’язані 

насамперед з недооцінкою ролі й значення малих підприємств. До малих 

підприємств належать – підприємства, в яких середньооблікова чисельність 

працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесяти осіб, а обсяг 

валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не 

перевищує сімдесяти мільйонів гривень. 

Мале підприємництво представляє собою найбільш динамічну і масову 

форму організації господарської діяльності. Саме у цьому секторі створюється 

та знаходиться в обігу основна частина національних ресурсів, які є живильним 

середовищем розвитку економіки будь-якої країни. Світовий досвід і практика 

господарювання показує, що найважливішою ознакою ринкової економіки є 

існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх 

оптимальне співвідношення. Саме цей сектор економіки впливає на структуру 

економіки та розширює сферу свободи ринкового вибору, характеризується 

раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію 

нових бізнес-ідей. 

До основних причин гальмування розвитку малого підприємництва в 

Україні відносять: 

1) неопрацьованість законодавства як з питань розвитку малого 

підприємництва, так і підприємництва в цілому; 

2) високі податки, що змушує деяких суб’єктів малого та середнього 
підприємництва йти в тіньову економіку; 
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3) недостатня державна фінансова-кредитна і майнова підтримка малих 

підприємств; 

4) відсутність дійового механізму реалізації державної політики щодо 

підтримки малого бізнесу; 

5) недосконалість системи обліку та статистичної звітності малих підприємств; 
6) обмеженість інформаційного та консультативного забезпечення; 
7) недосконалість системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для підприємницької діяльності [4, с.729]. 

Вирішенням проблем малого бізнесу перш за все повинні займатися: 

Кабінет Міністрів України, Центральний орган виконавчої влади з питань 

регуляторної політики та підприємництва, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на підставі 

Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні. 

Програми підтримки малого підприємництва провадиться за рахунок 

Державного бюджету і включають такі положення: 

- фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів малого 

підприємництва; 

- забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у виконанні поставок 

для державних, регіональних та місцевих потреб; 

- вдосконалення нормативно-правової бази у сфер і підприємницької 

діяльності; 

- сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва; 

- пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб’єктів малого 

підприємництва, у тому числі пом’якшення податкової політики; 

- допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні[3]. 

Шляхами вирішення проблем малого підприємництва в Україні можуть бути 

використані такі як : 

1. Створення раціональної нормативно-правової бази, що включає: 

- Розробку і прийняття нової спрощеної системи бухгалтерського і 

податкового обліку та звітності малих підприємств; 

- прийняття закону «Про малий бізнес», який регулюватиме всі економічні та 

правові аспекти забезпечення розвитку малого підприємництва; 

- внесення змін до вже діючих законів, що визначають межі регулювання 

малим бізнесом: закони «Про підприємництво», «Про підприємництва в 

Україні» тощо [5, c. 26-30]. 

2. Організації фінансової підтримки і допомоги малому бізнесу внаслідок: 
- Створення спеціальних установ для кредитування малих підприємств; 

- використання Фонду сприяння зайнятості населення на розвиток малих 

підприємств; 

- спрощення податкового законодавства і зменшення кількості зборів і 

відрахувань; 

- віднесення на собівартість витрат, що пов’язані з формуванням страхового 

фонду в процесі кредитування; 

- надання малим підприємствам державних гарантій у вигляді державних 
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боргових зобов’язань[2, с. 3-11]. 

Отже, ситуація розвитку малого підприємництва в Україні на дуже 

низькому рівні, через неможливість нормального функціонування, відсутності 

реальної підтримки держави і високі податки, більшість змушені переходити в 

«тіньову економіку», що негативно впливає на економіку країни в цілому. 

Законодавчі органи намагаються усувати основні недоліки, проте поки 

що не досить ефективно. Таким чином, основними шляхами покращення стану 

розвитку малого підприємництва в Україні є створення нормативно-правової 

бази зі сприятливими умовами, а також вдосконалення податкової політики та 

забезпечення раціонального функціонування спрощеної системи 

оподаткування. Головною метою держави для підтримки малого 

підприємництва повинні стати такі питання як: становлення малого 

підприємництва як провідної сили в подоланні негативних процесів в 

економіці, підтримка вітчизняних виробників. В подальшому існуючі і 

виникаючі нові проблеми пов’язані з розвитком малого бізнесу необхідно 

постійно координувати і вирішувати якнайшвидше. 
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 ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ 

З розвитком наукових технологій електронний банкінг набирає все 

більшого попиту і користується популярністю не тільки у високорозвинених 

країнах, але в Україні також. Проте виникає питання в надійності цієї системи. 

Окремі аспекти банківської діяльності у напрямі Інтернет-банкінгу 

викладені у працях Р. Поппель, Бі. Голдстайн, Р. Треверс, Е. Крол. 

Метою статті є проаналізувати переваги та недоліки електронного 

банкінгу в Україні. 

Спектр послуг, що надається клієнтам електронного банкінгу, практично 

не відрізняється від того, що доступний клієнтам в офісі банку. Таким чином, 

під електронними банківськими послугами слід розуміти дії банку, що 

спрямовані на вдосконалення та реалізацію звичних банківських операцій 
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шляхом використання інформаційних систем. Безперечно, електронні послуги 

базуються на відомих банківських операціях і не можуть існувати 

відокремлено. Але поява Інтернет-комерції стала результатом появи відносно 

нових банківських продуктів, таких як: обслуговування платежів Інтернет-

магазину, електронна сертифікація, «мобільний банкінг» (використання 

мобільного зв´язку та SMS- повідомлень), віртуальні платіжні картки та інші, 

що стали результатом розвитку Всесвітньої мережі.  

Деменко О. виявив і узагальнив переваги і недоліки користування 

послугами електронного банкінгу табл.1 [2].  

Табл.1 Переваги та недоліки користування Інтернет банкінгом 

Переваги Недоліки 

Зручність Неможливість надання послуг щодо 

касового обслуговування 

Доступність Можливі затримки платежі збої у 

системи 

Простота використання Відсутність необхідної нормативної бази 

Контроль над рахунками 

і проведення платежів 

Неможливість здійснити оподаткування 

через Інтернет 

Оперативність Відсутність фактору приватності 

Економія часу Існує ймовірність фактору крадіжки 

Економія витрат Необхідність підвищення кваліфікації 

кадрів і освоєння нового устаткування 

Зазначимо, що Інтернет-банкінг надає користувачеві психологічні умови 

почуття комфорту і безпеки, який потрапляє на захищений банківський 

інтерфейс і саме в ньому здійснює транзакцію. 

Технології, які зараз використовуються в сфері інтернет-платежів, 

дозволяють зробити систему дистанційного банківського обслуговування 

(ДБО) дуже функціональною. Вбудовані протоколи спілкування між інтернет-

магазином і банком дозволяють проводити так звану процедуру e-invoicing, 

тобто виставляння рахунку в особистий кабінет користувача в його інтернет-

банку. В кінці операції користувачеві пропонується перейти в особистий 

кабінет і підтвердити заповнене замовлення. 

Дистанційне управління банківським рахунком, погашення кредитів та 

поповнення вкладів, оплата комунальних платежів – це далеко не повний 

список всіх можливостей. Функціонал e-invoicing в інтернет-банкінгу поєднує в 

собі саме ті якості, які є привабливими для багатьох: швидко, зручно, безпечно. 

Серед найдинамічніших і звиклих до комфорту користувачів інтернету такий 

спосіб оплати буде користуватися попитом. Зараз це просто питання часу. 

Тенденція щодо впровадження такого способу у пострадянських країнах 

істотно відрізняється від підходу банків в інших країнах Європи, особливо ця 

різниця проявляється в підході до ціноутворення на цю послугу. Наприклад, 

низка європейських банків не женеться за надприбутками і оцінює транзакції з 

використанням інтернет-банкінгу фізичних осіб – покупців так само, як і 

стандартні перекази грошових коштів в системі банк-клієнт юридичними 
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особами – тобто фіксована сума за кожний переказ. 

За даними дослідження Deutsche Bank процентне співвідношення 

використання послуги інтернет-банкінгу серед населення Європи 

розподіляється наступним чином: в північній частині Європи – 75% жителів; 

50% – в країнах центральної Європи і 20% – в південній частині [3]. 

Серед банків, які більш-менш активно просуваються на шляху освоєння 

Інтернет-банкінгу можна віднести «Аваль», «Приватбанк», «ПУМБ», 

«ВАБанк», «Райффайзенбанк-Україна», «Київський міжнародний банк», «ING-

Barings Україна», «Міжнародний комерційни банк», «Трансбанк», «Мегабанк», 

«Експрес-банк», «Ікар-банк» і «Мрія». За результатами досліджень, проведених 

«Українським фінансовим порталом» процентний розподіл банків, що 

використовують інтернет ресурси виглядає так: 

- 38% банків мають інформаційний інтернет-ресурс, 

- 3% надають часткові інтернет-послуги,  

- 59% взагалі не мають ресурсів в Інтернеті.  

Як бачимо, в Україні поширення Інтернет-послуг йде досить повільно. 

Ми вважаємо, що для підтримання та стимулювання високого рівня 

технологічного розвитку світу, яскравим проявом якого є Інтернет-банкінг, в 

нашій країні необхідно вжити такі заходи:  

1) надати поняттю «Інтернет-банкінг» законодавчої форми, прийнявши 

відповідний нормативно-правовий документ, який би регулював діяльність 

комерційних банків, що надають своїм клієнтам електронні банківські послуги;  

2) залучати більше професійних фахівців програмного забезпечення для 

створення та використання у банківській сфері нових технологій, а також 

забезпечити достатній рівень захисту систем електронних платежів за 

допомогою сучасних засобів захисту інформації;  

3) банкам підвищувати конкурентоспроможність послуг за допомогою 

входження до мережі Інтернет, що є поштовхом для виходу на міжнародний 

рівень;  

4) уряду та Національному Банку України якомога ефективніше сприяти 

розвитку нових, перспективних банківських технологій, задовольняючи 

потреби комерційних банків [1].  

У статті розглянуто особливості та роль Інтернет-банкінгу у банківській 

системі; систематизовано проблеми розвитку Інтернет-банкінгу в Україні та 

запропоновано шляхи їх вирішення; виявлено переваги та недоліки Інтернет-

банкінгу. Запровадження заходів для розвитку Інтернет-банкінгу допоможе 

Україні розвивати банківську систему. 
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ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Важливим стимулом розвитку та підвищення ефективності виробництва 

кожної країниє міжнародна торгівля. Це обумовлюється тим, що вона є 

засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, 

підвищувати продуктивність своїх ресурсів і таким чином збільшувати 

загальний обсяг виробництва. Також вона відіграє величезну роль у підвищенні 

економічного добробуту держави, поліпшенні рівня життя населення і 

зміцненні положення держави на світовій арені. Крім того, експортні операції, 

як складова частина зовнішньої торгівлі є найважливішим джерелом одержання 

прибутку держави.  

Міжнародна торгівля на сучасному етапі є надзвичайно динамічною. Це 

зумовлено в значній мірі розвитком спеціалізації та кооперації виробництва в 

міжнародному масштабі, скасування ряду обмежень у міжнародній торгівлі, 

високими темпами розвитку нових індустріальних країн. Панівні позиції в 

світовій торгівлі посідають розвинуті країни, найбільшими експортерами світу 

є: США, ФРН, Японія, Франція, Великобританія, Італія, Канада, Нідерланди, 

Бельгія. 

Зовнішня торгівля на сучасному етапі перетворилась у важливу сферу 

економіки будь-якої крани, зростає її вплив на світовий економічний розвиток. 

Незважаючи на загальну тенденцію до зростання, міжнародна торгівля зазнає 

значних коливань, що зумовлено економічними, енергетичними кризами, 

нестачею сировини та іншими проблемами. 

Підвищення ролі зовнішньої торгівлі в економіці кожної країни 

проходить при нестійких міжнародних торговельних зв’язках. Внаслідок цього 

в структурі товарообігу та в напрямках зовнішньоторговельних потоків 

постійно відбуваються зміни.  

Сьогодні в міжнародному товаристві суттєво скорочується питома вага 

сировини і різко підвищується частка готових виробів. В таких країнах як ФРН 

та Японія частка готової продукції в експорті становить близько 90%. Але в 

багатьох країнах, що розвивається, та в країнах Східної Європи значну частину 

в експорті становлять продовольчі та сільськогосподарські продукти, сировина, 

паливо. 

Високими темпами зростає міжнародна торгівля машинами і 

обладнанням, продукцією електротехнічної промисловості. В сучасному 

експорті дедалі більшого значення набуває наукоємна продукція. Це 

спричинило розширення торгівлі послугами, яка стимулює міжнародну 

торгівлю товарами. 

http://www.ufin.com.ua/analit_mat/poradnyk/217.htm
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Характерною рисою сучасного етапу є збільшення частки торгівлі 

індустріальних країн між собою, на неї припадає понад 70% всієї світової 

торгівлі. Економічно менш розвинуті країни намагаються посилити свої позиції 

в світовій торгівлі шляхом її диверсифікації – тобто одночасним розвитком 

багатьох її напрямків та розширенням асортименту товарів. 

Серед особливостей розвитку міжнародної торгівлі на сучасному етапі 

можна виділити: підвищенні темпи зростання міжнародної торгівлі порівняно з 

темпами росту виробництва; зміни в товарній структурі міжнародної торгівлі 

на користь готової продукції (особливо наукоємної) та послуг; зростання ролі 

країн, що розвиваються в міжнародній торгівлі; посилення ролі 

зовнішньоекономічної політики країн; транснаціоналізація міжнародної 

торгівлі; посилення ролі науково-технічного прогресу у розвитку міжнародної 

торгівлі. 

Отже, міжнародна торгівля відкриває безліч переваг, що стимулюють 

економічне зростання. Завдяки торгівлі країни отримують можливість 

спеціалізуватися у кількох провідних сферах економіки, адже вони отримують 

можливість імпортувати ту продукцію, якої вони самі не виробляють. Крім 

того, торгівля сприяє розповсюдженню нових ідей і технологій.  
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАНЦІВ  

У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

В сучасних умовах ринкової економіки, важливу роль відіграє 

використання нових інформаційних технологій в усіх сферах життєдіяльності. 

На основі комп’ютерних технологій підприємства, установи, банки 

організовують свою роботу, проводять управлінську діяльність і розподіляють 

товари і послуги. Ринок стає в повному сенсі цього слова всесвітнім, і 

електронний бізнес займає важливе місце в його основі.  

Сьогодні, коли обсяг необхідних для людини знань різко й швидко 

зростає, уже неможливо робити головну ставку на засвоєння певної суми 

фактів. Важливо прищеплювати вміння самостійно поповнювати свої знання, 

орієнтуватися в стрімкому потоці наукової й політичної інформації. Рішенню 

цього завдання може сприяти ознайомлення майбутніх учених, конструкторів, 

технологів, керівників виробництва з досягненнями інформаційних технологій. 

Найбільш продуктивним, на наш погляд, процес формування інформаційної 

культури школярів проходить у позашкільних навчальних закладах, де діти 

http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINE/Resources/MacroUpdate1007UkrFinal.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTUKRAINE/Resources/MacroUpdate1007UkrFinal.pdf
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відвідують заняття за власним бажанням. Гуртки та школи допрофесійної 

підготовки з напрямку інформаційних технологій допомагають вихованцям 

позашкільних навчальних закладів (ПНЗ) зорієнтуватися у цьому напрямку, а 

також дають змогу отримати певні знання і навички роботи з комп’ютерною 

технікою та з програмування. Важливою рисою навчання в ПНЗ є те, що на 

заняттях вихованці знайомляться не тільки з комп’ютерною грамотністю, а з 

інформаційним середовищем та інформаційним простором, що їх оточує, 

вчаться грамотно взаємодіяти з ним. 

Стає зрозумілим, що формування інформаційної культури – це один з 

перспективних напрямів теорії і практики сучасної освіти, який інтенсивно 

розвивається, проте більшість досліджень та навчально-методичних видань 

присвячено питанням формування інформаційної культури школярів. Це 

дослідження І.Г. Вєтрова, О.Н. Гончарової, Ю.А. Жук, С.М. Малярчука, В.П. 

Муляр, Е.А. Ракітін, О.М. Ясинського. 

Важливим фактором перебудови змісту навчання в умовах 

інформатизації освіти в найближчі роки буде залишатися введення у навчальні 

плани вищих навчальних закладів дисциплін, які формують основи 

інформаційної культури.  

Разом з тим є всі підстави вважати, що в перспективі інформатизація 

може надати і більш глибинний вплив на систему освіти. У міру розвитку 

інформатизації накопичених людських знань і досвіду діяльності відбудеться 

радикальний перегляд традиційної предметної структури змісту освіти, яка 

відповідає сучасним вимогам і уявленням про систему наукового знання в 

індустріальному суспільстві (А. А. Кузнєцов, О. К. Філатов). 

Можна простежити невідповідність між соціальною значимістю 

удосконалення якості професійної підготовки школярів та рівнем 

сформованості їх інформаційної культури. Необхідність розробки теорії і 

практики такої підготовки, обґрунтування засобів її вдосконалення визначає 

актуальність дослідження в цьому напрямку. 

Потрібно зауважити, що зміст поняття «інформаційна культура» набагато 

ширше понять, які використовуються разом – «інформаційна культура 

спеціаліста», «комп’ютерна грамотність», воно точніше виражає взаємодію 

окремої особистості з оточуючими її інформаційним середовищам та 

інформаційним простором. 

Аналіз наукових підходів до розгляду даного поняття свідчить, що 

інформаційна культура – це явище особливої якісної складності, обумовлене не 

тільки станом науково-технічного прогресу, електронними засобами обробки, 

збереження і передачі соціальної інформації, це, насамперед, складна 

діяльнісна інфраструктура, що пронизує усі історичні епохи і цивілізації, усі 

сфери людської діяльності, усі стадії розвитку індивіда як соціальної істоти й 

особистості.  

Отже, питання формування інформаційної культури в умовах навчання 

вихованців у ПНЗ залишається відкритим для теоретичного осмислення й 

експериментального вивчення, а процес знаходження нових технологічних 

рішень сприятиме, на наш погляд, розширенню і збагаченню дослідницького 
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поля педагогічної науки, підвищенню рівня інформаційної культури вихованців 

ПНЗ. 

Виходячи з основних положень діяльнісного підходу в навчанні [1; 2] та 

засад теорії формування творчих умінь у процесі професійного навчання [5] і 

розділяючи погляд авторів на тісний зв’язок між інформаційною культурою і 

творчою діяльністю [4], в ході дослідження ми прийшли до висновку, що 

можна прийняти думку А.Атаян [3] про виділення трьох рівнів інформаційної 

культури вихованця: загального (базового), професійного та вищого (логічного) 

[3] (рис. 1). 

Виділення рівнів пов’язане з проблемою вибору критеріїв та показників 

сформованості того чи іншого особистісного утворення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні рівні інформаційної культури вихованця ПНЗ 

 

У ході нашого педагогічного дослідження в якості критерію 

сформованості інформаційної культури ми виділили здатність вихованця ПНЗ 

використовувати в різноманітних видах своєї майбутньої професійної 

діяльності сучасні інформаційні комп’ютерні технології, а в якості показників – 

певний набір знань, умінь і навичок, необхідних для оперування економічною 

інформацією засобами комп’ютерної техніки та інформаційних технологій. 

В теперішній час формування нової економіки країни вимагає 

випереджаючого розвитку освітньої сфери та освітнього потенціалу. Головною 

інновацією стає людина, яка володіє знаннями, навичками та уміннями 

використовувати усі переваги інформаційно-комунікаційних технологій. Отже, 

формування інформаційної культури якісно впливає на розвиток мислення 

вихованціів, сприяючи вмінню мислити категоріями, відокремлювати головне 

від другорядного, аналізувати ситуацію і робити висновки, розвиваючи його 

образну, абстрактну і творчу спрямованість. 

 У сформованих умовах інформаційна культура особистості стає областю 

метазнань, рівень володіння нею – найважливішим фактором професійної 

компетентності і соціальної диференціації, а шлях її формування – 

пріоритетним напрямом модернізації навчального процесу в сфері освіти. 
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МОДЕЛІ І СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИЄМСТВ 

Сьогодні у розвитку економіки більшості країн найбільш значними 

залишаються проблеми, в процесі роботи з трудовими ресурсами. Трудові 

ресурси характеризуються масою живої праці, якою у даний період володіє 

суспільство для задоволення своїх потреб. 

Проблеми і перспективи розвитку вітчизняного ринку праці 

досліджуються багатьма науковцями: М.Жуковський, О.Іванілов [1], та інші. 

Метою статті є дослідження сучасних світових концепцій управління 

трудовими ресурсами підприємства, виокремлення національних особливостей 

управління трудовими ресурсами та напрямків їх вдосконалення на 

підприємствах України з урахуванням світового досвіду. 

У зв’язку з глобалізацією світової економіки, а також з урахуванням 

намагання України наблизитися до євро стандартів виникає гостра необхідність 

в модернізації стратегій використання трудових ресурсів. 

Аналіз національної специфіки моделей управління трудовими ресурсами 

у порівнянні з передовим зарубіжним досвідом дозволяє наочно побачити 

існуючі відмінності. 

Як свідчать результати проведеного аналізу, існують суттєві розбіжність 

між американським і японським підходами до управління персоналом. 

Наукові дослідження показали, що європейська і американська моделі 

мають багато спільного, проте слід наголосити і на специфіці кожної. 

Головною задачею європейської моделі є забезпечення ефективного 

функціонування ринкових механізмів як основи економічної системи країни і 

добробуту її громадян, а конкурентні відносини сприяють економічному 

прогресу і підвищенню продуктивності праці. 

Система УТР в американських компаніях вирізняється високою 

централізованістю. 

Окремо в процесі УТР стоїть Японія. Фактично завдяки їхній унікальній 

системі роботи з персоналом ця країна посідає перше місце в світі за 
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ефективністю виробництва. Фактично цей підхід є повної протилежністю 

американському. 

Головним постулатом японського підходу до кадрів є орієнтація на 

довгострокову перспективу. Робоча сила, а точніше людина у всій повноті, 

сприймається як найважливіший ресурс компаній. Оскільки цей ресурс має 

безмежні можливості, саме у людину необхідно вкладати. 

Серед усіх моделей управління трудовими ресурсами необхідно також 

виокремити шведську модель, яка направлена на створення системи 

соціального захисту населення, яка гарантує рівні можливості підвищення 

добробуту як працездатних, так і непрацездатних. 

Беручи до уваги національні особливості управління трудовими 

ресурсами підприємств, можна сформулювати особливості національного 

управління трудовими ресурсами в нашій країні. Українська модель управління 

має наступні характерні особливості, які заважають модернізації розвитку 

управління трудовими ресурсами: 

- орієнтація багатьох досвідчених керівних кадрів на командну 

систему, яка придушує ініціативу підлеглих, що заважає підприємствам і 

організаціям пристосовуватися до нових економічних умов; 

- переважання в організаціях вертикальних, формальних зв’язків і 

відносин; 

- недооцінка горизонтальних зв’язків і відносин; слабке врахування 

сучасних тенденцій в розвитку підприємств і використання нових типів 

організацій, орієнтованих на ринок; 

- недостатнє бажання значної частини керівників делегувати 

повноваження і відповідальність своїм заступниками, намагання все зробити 

самому і особисто контролювати; 

- слабке залучення співробітників до управління підприємствами та 

їх підрозділами, що в значній мірі не враховує знання і досвід працюючих; 

- намагання копіювання західних методів управління підприємством, 

ігноруючи вітчизняний досвід; 

- відсутність гнучкості у швидкому реагуванні на зміни зовнішніх і 

внутрішніх факторів, які впливають на діяльність підприємства; 

- ігнорування норм ділової етики, а також порушення підприємцями 

елементарних етичних правил при здійсненні бізнесових операцій; 

- відсутність у багатьох підприємців фундаментальних знань про 

технологію виробництва, економіку і менеджмент як науку управління; 

- основним принципом діяльності багатьох менеджерів є прагнення 

більше і будь-якою ціною заробити сьогодні, що призводить до появи фірм-

одноденок; 

- залежність оплати праці найманих працівників від взаємовідносин з 

керівниками, а не від кваліфікації та результатів праці; 

- неувага до працюючих та ігнорування етики управління, свавілля, 

обман і грубість, стали нормою поведінки окремих керівників, особливо в 

приватних підприємствах; 

Виходячи з цих особливостей бачимо, що українська модель управління 
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поки тільки формується. Чимало фахівців Росії й України дійшли висновку, що 

найкращим рішенням для пострадянських країн стане синтез зарубіжних 

підходів. 

Специфіка трудових ресурсів полягає в тому, що забезпечення ними 

підприємства пов’язано з роботою з конкретними особами, які мають не лише 

професійно-кваліфікаційні характеристики, а й досвід, рівень культури, 

виховання, статево-вікові відмінності. Недостатня увага до людського чинника 

у підготовці та реалізації господарських рішень, як правило, веде до низького 

економічного ефекту. 

Усе це створює певні умови, в яких кожне підприємство розробляє свої 

стратегії щодо трудових ресурсів, які дуже тісно пов’язані з фінансовими, 

інформаційними і функціональними стратегіями підприємства. 

Успішна персонал-стратегія тримається на трьох складових: оплата праці, 

оцінка персоналу і розвиток персоналу. 

Варто відзначити, що на сьогоднішній день відбувається 

взаємозбагачення моделей УТР. Значна частина із японського досвіду УТР 

використовується у США та Європі. Розбіжності у практиці УТР в різних 

країнах стають менш вираженими. 

Для утворення та впровадження «власної» моделі УТР, яка надасть змогу 

підвищити економічній розвиток України для отримання найкращих 

результатів, доцільно: 

- вивчати теорію прогресивної управлінської практики вітчизняних 

підприємств. Слід більше уваги приділяти культурним і соціально-історичним 

факторам, що зумовили або вплинули на розвиток ефективного УТР; 

- досліджувати передову управлінську практику за кордоном. 

Найголовніше при цьому виокремити принципи, покладені в основу моделей 

УТР на підприємствах, ефективність управління якими беззаперечна; 

- зважаючи на сказане вище – запровадити стратегії управління 

конкретним об’єктом. 

Отже для того, щоб створити дієву систему менеджменту на 

підприємстві, розробити власну фірмову філософію управління персоналом, 

необхідно виходити з досвіду провідних українських та світових компаній, а 

крім того – накопичувати власний досвід роботи з українськими працівниками.  
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СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ БАНКІВ 

ТА ІНСТРУМЕНТИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Сучасні особливості функціонування фінансових ринків зумовлюють 

зростання ролі фінансової безпеки для кожного банку. Це питання є складним з 
огляду на можливість виникнення несприятливих ситуацій на макро-, мезо- та 
мікрорівні. Забезпечення фінансової безпеки банків є дуже важливим ще й 
тому, що підрив довіри до фінансово-кредитних інститутів негативно впливає 
на безпеку всієї країни. Слід зазначити, що фінансова безпека банків є 
проблемою не лише національною, але й міжнародною. На макрорівні 
фінансова безпека банків в першу чергу потерпає від глобальних та 
міжнародних фінансових криз, на мікрорівні фінансовій безпеці банків 
загрожує брак власних коштів, цілеспрямований підрив ділової репутації, 
неточна оцінка кредитних ризиків, відсутність бази даних про несумлінних 
позичальників, недосконалість кадрової політики, використання фальшивих 
векселів, зростання кримінальної активності тощо. Тому проблема 
забезпечення фінансової безпеки банків у сучасних умовах є особливо 
актуальною. 

Значний внесок у розв’язання проблем забезпечення фінансової безпеки 
банківської системи в цілому й окремих банків зробили такі дослідники: Т. 
Болгар [1], Б. Бурлуцький, К. Ведерникова [2], Р. Вовченко [3], С. Дмитров [4], 
С. Кузнецова [5], О. Сенченко [6], М. Шевцова, В. Тищенко [7] та ін. Однак, 
враховуючи останні тенденції на фінансовому ринку та в економіці України, 
сьогодні потребують подальшого опрацювання підходи щодо зміцнення 
фінансової безпеки вітчизняних банків. 

Метою статті є визначення основних загроз фінансовій безпеці 
вітчизняних банків та розробка підходів щодо її зміцнення в сучасних умовах 
розвитку банківської системи України. 

Фінансова безпека банків – це стан банківської установи, що 
характеризується збалансованістю та стійкістю до впливу зовнішніх і 
внутрішніх загроз, здатністю досягати поставлених цілей та генерувати 
достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення стійкого розвитку. 
Ключовими сутнісними характеристиками фінансової безпеки банків є такі: 
основний елемент економічної безпеки банків; забезпечує рівноважний і 
стійкий фінансовий стан банку; сприяє ефективній діяльності банку; дає 
можливість на ранніх стадіях визначати проблемні місця в діяльності банку; 
нейтралізує кризові ситуації та попереджує банкрутство. 

Серед потенційних загроз фінансовій безпеці банків на перше місце слід 
поставити виникнення фінансово-економічної кризи в країні. На другому місці 
– зміни у законодавчій базі, на третьому – протиправні дії третіх осіб. Також 
загрозою фінансовій безпеці банків є поява нових іноземних банків в Україні та 
зміни у політиці НБУ [1]. 

Основними загрозами фінансовій безпеці банківського сектору 
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національної економіки є: 
– недосконала організація контролю банківськими установами за 

структурою кредитного та інвестиційного портфеля, за ризикованістю і 
дохідністю, що спричиняє погіршення фінансового стану і банкрутство банків, 
а також негативно позначається на функціонуванні банківського сектору в 
цілому; 

– надлишкова чи недостатня ліквідність банків; 
– скупка акцій і боргів банків небажаними фізичними і юридичними 

особами; 
– загрози з боку сегменту небанківських фінансових установ [3]. 
Інструментарій для забезпечення фінансової безпеки банків поділяється 

на дві групи: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх відносять чотири основні 
інструменти: фінансове планування, фінансовий аналіз, фінансове регулювання 
та фінансовий контроль. 

До зовнішніх інструментів належать банківське регулювання, 
банківський нагляд і банківський контроль. Використання зовнішніх 
інструментів забезпечення фінансової безпеки банків спрямовано на створення 
умов, які дають змогу, з одного боку, реалізувати власні економічні інтереси 
банків, а з іншого – створити передумови для недопущення перевищення 
банківськими установами критичного рівня ризикованості їх діяльності [1]. 

Одним із найефективніших підходів до відображення рівня довіри до 
банківських установ є побудова їх рейтингу в розрізі фінансової безпеки. 
Розглядаючи найпоширеніші нині підходи до рейтингування суб’єктів 
господарювання в цілому та банків зокрема, необхідно зазначити, що 
сукупність цих методів зорієнтована на визначення рейтингів за окремо 
взятими показниками або їх групами, при цьому не враховується загальний 
рівень конкурентоспроможності досліджуваних суб’єктів на відповідному 
ринку. Цього недоліку можна уникнути за допомогою застосування в процесі 
рейтингової оцінки банків таксонометричного методу. 

Сутність цього методу полягає у формуванні рейтингової оцінки 
банківської установи на основі відхилення показників його функціонування від 
значень «еталонного» банку. Так, на основі квазівідстаней визначається сучасна 
позиція кожного банку з розглянутої вибірки, що дає можливість встановити 
тактичні і стратегічні напрями розвитку банків [6]. 

Адаптуючи таксонометричний метод до рейтингування банків у розрізі 
пріоритетності їх фінансової безпеки, розглянемо таку послідовність його 
формалізації: 1) ідентифікація фінансових показників, що прямо або 
опосередковано відображають рівень фінансової безпеки відповідної 
фінансової установи; 2) побудова матриці значень фінансових показників; 
3) нормалізація системи фінансових показників, що передбачає їх перетворення 
у порівнянний вигляд; 4) визначення кількісних характеристик фінансової 
безпеки банків, що пропонується прийняти як «еталонні»; 5) формування 
квазівідстаней шляхом порівняння нормалізованих абсолютних та відносних 
фінансових показників банків з аналогічними значеннями «еталонного» банку; 
6) визначення пріоритетності показників фінансової безпеки банків на основі 
аналізу результатів, наданих експертною групою; 7) рейтингування розглянутої 
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сукупності банків шляхом використання зважених квазівідстаней як 
рейтингових оцінок. 

Для отримання повної інформації про рівень фінансової безпеки банку 
необхідно застосовувати сукупність методів, оскільки окремо жоден з них не 
надає повної інформації для прийняття управлінських рішень та планування 
відповідних заходів. Також у сучасних умовах доцільно адаптувати 
таксонометричний метод до рейтингування банків у розрізі пріоритетності їх 
фінансової безпеки. Отже, фінансова безпека банків є важливим інструментом 
для досягнення їх комерційної мети – збільшення прибутку, накопичення 
капіталу, захисту їх інтересів, а також зміцнення позицій на ринку банківських 
послуг. 
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АНАЛІЗ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 

Сучасні тенденції розвитку національної економіки відображають процес 

переходу від екстенсивного до інтенсивного розвитку банківської системи, 

зокрема, усе більше розширення сфер діяльності банків, опанування ними 

http://fkd.org.ua/pdf/2013_1/11.pdf
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нових сегментів ринку та впровадження нових видів послуг. Це пов’язано зі 

зростаючим рівнем конкурентної боротьби між банками, а також посиленням 

ролі небанківських посередників фінансового ринку. Пошук нових джерел 

залучення ресурсів і сфер застосування капіталів визначає об’єктивну 

необхідність активного становлення і розвитку такого важливого сегменту 

фінансового ринку, як ринок банківських послуг. 

Вивчення особливостей функціонування ринку банківських продуктів та 

послуг на сьогоднішній день є досить новою для науки проблемою. В даний час 

в цій області здобули популярність роботи таких вітчизняних та зарубіжних 

економістів як Ткачук В.В, Ніколаєва Т.П., Дзюблюк О.В., Нікітін А.В., Лютий 

І.О., Андреєв А.С., Ф.Котлер, Мороз А.М., Савлук М.І. та інших. 

Незважаючи на чисельні публікації, ряд питань залишаються не 

вирішеними. Відсутнє однозначне трактування поняття ринку банківських 

продуктів і послуг. Досить вузько також розглядається питання його 

сегментації (переважно за категоріями клієнтів банку та банківськими 

продуктами). 

Метою статті є аналіз банківських продуктів як складової банківських 

послуг. 

З точки зору продуктової структури ринок банківських послуг являє 

собою сукупність пропонованих для продажу банківських послуг. Це 

обумовлює виділення у його структурі певних сегментів, що відповідають 

окремим групам банківських продуктів: 

- ринок кредитних послуг; 

- ринок інвестиційних послуг; 

- ринок розрахунково-касових послуг; 

- ринок депозитних послуг та інших [1]. 

Постійний аналіз кредитних послуг банку дає змогу вибрати варіант 

раціонального розміщення ресурсів, напрями кредитної політики банку, 

знизити ризик за рахунок диверсифікації кредитних вкладень, прийняти 

рішення щодо доцільності надання позики [2]. 

Частка кредитних активів в активах банку та проблемних кредитів в 

кредитному портфелі банків України наведена в табл. 1. 

З таблиці видно, що у 2010 році загальна вартість банківських активів 

збільшилась на 61786 млн. грн., порівняно з минулим роком, а у 2011 році – на 

112192 млн. грн, а у 2012 році ще на 72912 млн. грн. 

Частка кредитного портфеля в активах банку з 2009 року, з кожним роком 

зменшувалась. Отже, бачимо що обсяг кредитних послуг банків в сучасних 

умовах зростає, хоча і не великими темпами, але має перспективи збільшення в 

майбутньому. Протягом 2012 року відбувалось зростання інвестиційного 

портфелю банків. Зокрема, за результатами звітного року розмір загального 

портфелю торгових цінних паперів та цінних паперів в портфелях банків на 

продаж збільшились на 49,41% (5,78 млрд. грн) та на 10,95% (7,19 млрд. грн) 

[4]. 
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Таблиця 1 − Аналіз кредитних послуг банків України [3] 

Показники/рік 2009 2010 2011 2012 

Відхилення ( +,-) 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

Активи, млн. грн. 880302 942088 1054280 1127192 61786 112192 72912 

Кредитний портфель, млн. 

грн 
747348 755030 825320 815327 7682 70290 -9993 

Частка кредитного 

портфелю в активах,% 
84,9 80,1 78,3 72,3 -4,8 -1,9 -6 

Проблемні кредити, млн. 

грн 
69935 84851 79292 72520 14916 -5559 -6772 

Питома вага проблемних 

кредитів,% 
9,4 11,2 9,6 8,9 1,8 -1,6 -0,7 

 

Концентрація вкладень як у торгові цінні папери, так в інструменти 

портфеля на продаж є доволі високою. Дані табл. 4 підтверджують цю 

тенденцію і щодо сукупних фінансових інвестицій банків. Так, на 10 банків 

припадає 65% усіх вкладень у цінні папери, а на три банки (Укрексімбанк, 

Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль) – 43,8% [4]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку в Україні від ефективної діяльності 

комерційних банків в інвестиційному напрямку залежить подальший розвиток 

інвестиційного вектора ринкової економіки в цілому та банківської системи 

зокрема. Однак, незважаючи на це, основними інвестиційними цілями банків 

України є лише забезпечення належної дохідності від фінансових вкладень при 

мінімальних ризиках.  

Стабілізація ситуації протягом 2009−2012 рр. сприяли зростанню обсягів 

депозитних ресурсів в банківській системі України (табл. 2). 

 

Таблиця 2 − Динаміка обсягів депозитів в Україні у 2007−2012 рр. [3]  

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Депозити, залучені депозитними 

корпораціями, млн. грн 
283875 359740 334953 413851 491756 534280 

темп зростання (%) 152,7 126,7 93,1 123,6 118,8 109,2 

у т.ч.:  

у національній валюті, млн. грн 192297 201835 173091 239918 280440 298728 

темп зростання (%) 167,0 015,0 85,8 138,6 116,9 106,3 

у іноземній валюті, млн. грн 91577 157905 161862 173933 211316 235552 

темп зростання (%) 129,3 172,4 102,5 107,5 121,5 113,2 

 

Будь-який банк розробляє власну стратегію і тактику залученні 

депозитних коштів. З огляду на це структура та обсяги депозитів в банках 

суттєво різняться. серед 10 найбільших банків України безумовним лідером є 

«Приватбанк». Другу та третю позицію займають два державних банка – 

«Укрексімбанк» та «Ощадбанк». 

Отже, банкам необхідно постійно проводити аналіз зовнішнього 

середовища і на основі якого розробляти довгострокові плати по залученню 
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клієнтів, а також розширяти продуктовий ряд та якість пропонованих 

продуктів. Ще одним важливим фактором також є наявність професійних 

менеджерів, які здатні ефективно управляти процесами, що виникають в банку. 

Ще одним важливим фактором також є наявність професійних 

менеджерів, які здатні ефективно управляти процесами, що виникають в банку. 

Раціональне розміщення філій та відділу призведе до максимізації прибутку та 

збільшення клієнтської бази. Вищезазначені фактори та ряд інших можуть 

призвести до підвищення конкурентоспроможності окремого банку, так і 

банківської системи в цілому.  

В сучасних умовах банки посилюють значення залучених через депозитні 

рахунки коштів при формуванні фінансового потенціалу банківської системи та 

визначають необхідність реалізації ефективної депозитної політики в системі 

банківського менеджменту, яка повинна бути взаємопов’язаною із кредитною 

політикою і забезпечувати реалізацію останньої. Саме такий підхід на сьогодні 

може забезпечити ліквідність, фінансову стійкість, прибутковість банківської 

системи і одночасно розвиток ринку фінансових послуг. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНІ ЗАСОБИ  

ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 

Процес інвестування в основний капітал підприємств є фактором 

інтенсивного розвитку економіки. Відтворення матеріально-технічної бази є 

основою інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. 

Дослідженням питання інвестування в основний капітал займалися такі 

вчені, як С.І. Абрамов, Е.Дж. Долан, М.М. Туріянська, О.І. Шаманська, О.М. 

Климко, Е.Ю. Липова, Р.Дж. Шиллер. Але потребують уточнення питання 

організації шляхів оптимальної структури інвестування в основний капітал 

підприємств України. 

Проаналізувати тенденції інвестування в основні засоби підприємств 

України, зокрема стан основних фондів, розподіл інвестицій в основний капітал 

за видами економічної діяльності, за джерелами фінансування. 

http://www.bank.gov.ua/
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В умовах інноваційного розвитку України вирішальну роль відіграє 

залучення капітальних інвестицій. Одним із елементів, який визначає 

конкурентоспроможність суб`єктів господарювання на національному та 

світовому ринку, є стан основних засобів як основа технічного оснащення 

підприємств.  

За підсумками 2012 року на підставі даних Держкомстату найбільшу 

ступінь зносу мають основні засоби, що належать до сфери діяльності 

транспорту та зв’язку 96,0%, промисловості – 57,3%, зокрема виробництво та 

розподілення електроенергії, газу та води – 58,4%. Найменший рівень зносу 

мають основні фонди у сфері діяльність готелів та ресторанів – 33,4%, а також 

сільського господарства, мисливства, лісового господарства – 34,6% [1]. 

Розподіл інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності 

представлено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок 1. Розподіл інвестицій в основний капітал за видами економічної 

діяльності на 2011 р. [1] 

 

Найбільший обсяг інвестицій в основний капітал отримує промисловість 

у розмірі 86312786 тис. грн, що відносно загального обсягу інвестицій в 

основний капітал становить 36,2%. Порівняно з попереднім періодом цей 

показник збільшився на 30,9%. Незважаючи на показники зносу основного 

капіталу, підприємства, що працюють у сфері транспорту та зв’язку, отримують 

менший обсяг інвестицій у розмірі 39375091 тис. грн або 16,5% від загального 

обсягу вкладень.  

Обсяги інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування подано 

в таблиці 1. Зменшення фінансування капітальних вкладень із коштів 

державного бюджету в період 2008-2010 рр. спричинило скорочення 

інтенсивного відновлення основних фондів на підприємствах різних галузей 

господарства, тенденція до збільшення фінансування спостерігається у 2011 р. 
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У зв’язку з цим основним джерелом фінансового забезпечення 

капітальних вкладень у 2011 р. стали власні кошти підприємств: величина їх 

питомої ваги в сукупній структурі інвестицій в основний капітал становила 

68,6%. 

Таблиця 1 

Обсяги інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування [1] 

Джерела фінансування 

інвестицій 

Рік 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього інвестицій,  

у тому числі за рахунок 

125254  188486  233081  151777  150667  209130 

- коштів державного 

бюджету 

6846  10458  11576  6687  9479  15599  

- коштів місцевих 

бюджетів 

5446  7324  9918  4161  4357  6111 

- власних коштів 

підприємств та  

організацій 

72337  106520  132138  96019  83997  112989 

- кредитів банків та 

позик 

19406  31182  40451  21581  20611  37436  

- коштів іноземних 

інвесторів 

4583  6660  7591  6859  3429  6544  

- коштів населення на  

будівництво власних 

квартир 

7019  9879  9495  4792  4653  4470  

- коштів населення на  

індивідуальне житлове  

будівництво 

5110  8549  11589  5502  16176  15103 

- інших джерел 

фінансування 

4507  7914  10323  6176  7965  10878 

Але в 2010-2011 рр. істотно погіршилися фінансові результати 

національних підприємств. Тож необхідно зазначити, що обсяги фінансування 

оновлення та відтворення основних фондів на національних підприємствах 

скорочуються відповідно до зменшення обсягів виробництва та сукупного 

прибутку.  

Збільшення капітальних вкладень дозволить оновити основні фонди 

підприємств, структурно перебудувати суспільне виробництво й збалансувати 

розвиток галузей економіки. Вони сприяють створенню необхідної сировинної 

бази промисловості, прискоренню науково-технічного прогресу якості 

продукції, освоєнню нових товарних ринків. 

Література 

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Shiller Robert J. Behavioral Economics and Institutional Innovation / Robert J. 

Shiller // Yale ICF Working Paper. – 2008. – № 149. – С. 5. 

http://www.ukrstat.gov.ua/


 243 

          Фуст Юлія 

студентка магістратури економічного фак-ту 

Наук. кер.: к.е.н., доц. Горбунова А.В.  

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

З огляду на те, що фінансові ресурси є основним чинником економічного 

зростання підприємства, існує потреба в достовірному і ефективному 

проведенні діагностики стану фінансового забезпечення підприємства. 

Діагностика дозволяє на основі системного підходу одержувати інформацію, 

яка служить базою для розробки та ухвалення ефективних управлінський 

рішень. 

Питаннями оцінки формування та використання фінансових ресурсів 

займаються такі вітчизняні науковці, як І. Бланк, В. Савчук, А. Загородній, Г. 

Партин, М. Коробов, А. Поддєрьогін, Л. Коваленко, О. Гетьман, В. Шаповал та 

ін. Незважаючи на значну кількість праць, присвячених проблемі управління 

фінансовими потоками підприємства, усе ж відчутною є потреба 

методологічного забезпечення проведення діагностики на предмет 

забезпечення діяльності підприємства необхідними для функціонування та 

подальшого розвитку фінансовими ресурсами. 

Метою статті є обґрунтування діагностики фінансового забезпечення 

підприємства як індикатора ефективності виробничої діяльності 

Аналіз ефективності використання власного і позикового капіталу 

компаній – це, на наш погляд, спосіб накопичення, порівняння, трансформації і 

використання інформації бухгалтерського обліку та звітності, який має на меті: 

оцінити поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, тобто 

використання власного і позикового капіталу; обґрунтувати можливі і 

прийнятні темпи розвитку підприємства з позиції забезпечення їх джерелами 

фінансування; виявити доступні джерела засобів, оцінити раціональні способи 

їх мобілізації; виявити усі можливі ризики при використанні позикових джерел 

фінансування; обґрунтувати процеси та алгоритм оптимізації структури 

капіталу; спрогнозувати становище підприємства на ринку капіталів [1]. 

Аналіз ефективності використання капіталу організацій проводиться за 

допомогою різних типів моделей, що дозволяють структурувати та 

ідентифікувати взаємозв’язки між основними показниками. При існуючому 

стані найбільш прийнятними, на нашу думку, для аналізу є дескриптивні 

моделі. 

Дескриптивні моделі, або моделі описового характеру, є основними як 

для проведення аналізу капіталу, так і для оцінки фінансового стану 

підприємств. До них відносяться: побудова системи звітних балансів, подання 

бухгалтерської звітності в різних аналітичних розрізах; структурний і 

динамічний аналіз звітності, коефіцієнтний та факторний аналіз, аналітичні 

записки до звітності [1]. Всі ці моделі засновані на використанні інформації 

бухгалтерської звітності. 

Структурний аналіз представляє сукупність методів дослідження 
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структури. Він заснований на представленні бухгалтерської звітності у вигляді 

відносних величин, що характеризують структуру, тобто розраховується частка 

(питома вага) приватних показників в узагальнюючих підсумкових даних про 

власний і позиковий капітал [3].  

До основних цілей, які переслідує процедура оцінки стану підприємства в 

розрізі його забезпеченості фінансовими ресурсами, є: оцінка фінансового 

стану і фінансових результатів діяльності фірми як результат управління 

фінансовими потоками підприємства, виявлення змін у фінансовому стані та 

основних факторів, що викликали ці зміни та формування прогнозу основних 

тенденцій у фінансовому стані й результатах діяльності підприємства; оцінка 

стану та структури забезпеченості фінансових ресурсами процесу розвитку 

підприємства; виявлення змін у структурі та визначення основних факторів, що 

викликали ці структурні зміни; оцінка потреби у фінансових ресурсах та 

вартості їх залучення, оцінка можливостей залучення таких фінансових 

ресурсів за рахунок як і внутрішніх джерел, так і зовнішніх; оцінка наявних 

резервів, та забезпечення координацію використання фінансових ресурсів у часі 

[4]. 

Дані діагностики фінансового забезпечення підприємства дозволяють 

відображати ефективність виробничої діяльності, ліквідності та фінансової 

стабільності підприємств. Тому, для проведення діагностики фінансового 

забезпечення діяльності підприємства доцільно використовувати систему 

взаємозалежних показників, які базуються на даних бухгалтерської й 

статистичної звітності підприємства. Група таких відносних показників 

дозволяє скласти доволі повне уявлення про ефективність виробничої, 

маркетингової діяльності, фінансової стратегії підприємства, а також 

оптимізувати сам процес управління [2]. 

На нашу думку, для діагностики фінансового забезпечення підприємства 

доцільно використовувати такі критерії оцінки стану фінансових ресурсів 

підприємства, як: структура фінансового забезпечення діяльності підприємства; 

відповідність структури фінансування активам підприємства; склад резервів 

підприємства. 

Процес проведення аналізу фінансового забезпечення є доволі складним і 

передбачає таку послідовність кроків. По-перше, проводиться оцінка поточного 

стану підприємства та його змін у порівнянні з попереднім періодом. На цьому 

етапі діагностика забезпеченості фінансовими ресурсами діяльності 

підприємства містить такі блоки: 

− аналіз динаміки прибутку та рентабельності підприємства; 

− аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності; 

− оцінка використання майна; 

− структурний аналіз капіталу; 

− аналіз самоокупності підприємства. 

На основі отриманих даних, управлінці ухвалюють рішення щодо 

досягнення поставлених завдань, основними з яких є: підтримування поточної 

та довгострокової платоспроможності підприємства; зростання рентабельності 

власного капіталу, забезпечення фінансовими ресурсами процеси розширеного 
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відтворення [5]. 

Діагностування стану забезпеченості фінансовими ресурсами розвитку 

підприємства є своєрідним інструментом контролю ефективності використання 

наявних коштів. Аналізу належить важлива роль у досягненні стабільного 

фінансового стану підприємства. Тому, дані такого аналізу є вирішальними у 

розробці найважливіших питань конкурентної політики підприємства, 

використовуються керівниками для вдосконалення управління фінансовими 

ресурсами, а також для максимізації прибутку. За допомогою цієї діагностики 

стає можливим не тільки відстежувати стан об’єкта на кожному інтервалі часу, 

а й ідентифікувати його стан [6]. 

Таким чином, своєчасна діагностика дозволяє виявити не тільки стан, але 

й причини, що перешкоджають успішному розвитку підприємства, а самі 

результати діагностики є основою прогнозування альтернатив розвитку об’єкта 

дослідження.  

Тому, на нашу думку, у практичній діяльності підприємства з метою 

ефективного управління розвитком підприємства доцільно використовувати 

комплексний підхід до формування системи показників діагностики стану 

забезпеченості фінансовими ресурсами, що є дуже важливим в умовах 

конкурентної боротьби. 
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В УКРАЇНІ 
На межі третього тисячоліття людство відчуває прихід інформаційної 

революції, яка кардинально змінила обличчя світу, привівши до нових 
можливостей розвитку людської цивілізації. Інтернет стає головним каналом 
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обміну товарами і послугами завдяки своїй високій пропускній здатності, що 
дає змогу швидко переміщувати в просторі значні масиви інформації. 

Багато з того, що робиться зараз в області Інтернет – комерції істотно 
полегшує працю продавця, тому вивчення питання тенденцій розвитку 
електронної комерції в Україні є актуальним. 

 Дані про зростання ринку електронної комерції в 2013 році деколи 
значно відрізняються в залежності від джерела, але в середньому зростання 
склало від 30 до 50% в рік. Річні витрати на онлайн покупки 
середньостатистичного українця складають 714 доларів, що майже на 40 
доларів більше, ніж витрачають німці. Електронна торгівля є однією з найбільш 
швидко зростаючою галуззю економіки в Україні, хоча її обсяги поки і 
невеликі. За підрахунками більшості експертів, обсяг ринку в 2013 склав $ 2 
млрд. [1].Примітно, що ще в 2012 році обсяг ринку складав $ 1 млрд. Таким 
чином, за рік продаж товару зріс в 2 рази. 

У сучасних умовах проблему електронної комерції досліджували такі 
вчені – Г.Вайнштейн, М.І. Рімер, П. Граціано, Д. Каплан, О. Гулсбі, М. Брукс, 
Э. Брінолофсон, Д. Браун та ін. 

Метою статті є вивчення стану розвитку електронної комерції на 
сучасному етапі в Україні, виявлення її переваг та недоліків і показ напрямків 
подальшого розвитку, внесення пропозицій щодо оптимального вибору 
інтернет-заробітку для користування звичайними громадянами. 

Електронна комерція є засобом здійснення і підтримки таких змін у 
глобальному масштабі. Вона дозволяє компаніям ефективно і гнучко 
здійснювати внутрішні операції, щільніше взаємодіяти з постачальниками і 
швидше реагувати на запити й очікування замовників. Компанії отримують 
можливість вибору кращих постачальників незалежно від географічного 
розташування, а також можливість виходу на глобальний ринок зі своїми 
товарами та послугами[2]. 

Також треба зазначити, що електронна комерція включає в себе не тільки 
операції, пов’язані з купівлею-продажем товарів, а й операції, спрямовані на 
підтримку отримання прибутку, а саме: створення попиту на товари та послуги, 
пропозиція після продажної підтримки та обслуговування клієнтів. 

Таким чином, для виявлення найбільш перспективних способів 
отримання прибутку в Інтернет, ми умовно розділили всі способи заробітку в 
Інтернеті на шість груп: для новачків, для веб-майстрів, сфера послуг, Інтернет 
бізнес, сфера розваг та фінансова сфера. 

Перша група способу заробітку: для новачків. 
У даному способі необхідно знати тільки основні навички роботи з 

мережею: переміщення по сайтах, використання електронної пошти, робота з 
форумами, швидкий набір тексту і т.д. До даного способу відносяться: 
виконання завдань, платні опитування, файлообмінники, постиг, відгадування 
картинок, реферательство, перегляд сайтів, перегляд відео роликів, читання 
платних листів.  

Друга група способу заробітку: для веб-майстрів. 
Ця група підійде тим, у кого є власні веб-сайти і він добре володіє 

комп’ютерними програмами. Професійний блогер повинен бути не тільки 
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вільним письменником, а й повинен так само проводити експерименти над 
своїми блогами і освоювати додаткові навички, які можуть допомогти йому 
поліпшити свій відвідуваний блог і зрозуміти вимоги ринку. Заробіток власника 
сайту безпосередньо залежить від його відвідування. До даного способу 
відносяться: контекстна реклама, продаж ссилок, продаж місць під статті, 
продаж медійної реклами, партнерські програми, SMS-сервіси, тизерна мережа.  

Третя група способу заробітку: надання послуг.  
Цей вид заробітку підходить різного роду фахівцям, які розбираються в 

веб-розробках. Іншими словами, фрілансер. Необхідні навики перекладача, 
дизайнера та коперайтера. До даного способу відносяться: виробництво 
контенту, фріланс, розкрутка сайтів, фотографії. 

Четверта група способів заробітку: Інтернет бізнес. 
Будь-який користувач Інтернету може відкрити Інтернет-магазин і 

заробляти гроші на продажі товарів, залучаючи клієнтів через всесвітню 
павутину. Для того щоб відкрити свій інтернет-магазин, немає необхідності 
орендувати приміщення, наймати персонал, придбавати торгове обладнання, 
приймати постійні перевірки податкових органів, пожежної безпеки і т.д. Тому 
відкрити інтернет-магазин набагато простіше, ніж в офлайні. До даного способу 
відносяться: продаж інформації (Інфобізнес), аукціони, обмін електронних 
валют, Інтернет-магазини, посередництво, фарма. 

П’ята група способів заробітку: розваги.  
У даній групі знаходяться способи заробітку в розважальній сфері 

Інтернет, який вже наздоганяє телебачення і давно перегнав радіо, пропонуючи 
новий рівень розважальних послуг. До даного способу відносяться: 
букмекерські контори, соціальні мережі, азартні ігри, онлайн-відео, адат. 

Шоста група способів заробітку: фінансова сфера.  
До даного способу відносяться: Інтернет-інвестиції, Біржа Форекс.  

 Висновки. В результаті проведених досліджень сучасного стану електронної 
комерції, окремих видів і форм в Україні, були зроблені наступні висновки: 

1. Найбільш простим, менш ризикованим, але і менш прибутковим є 
спосіб заробітку – для новачків. 

2. Найбільш прибуткові способи – фінансова сфера і торгівля. У теж час 
тут маємо і найбільший ризик. 

3. Спосіб, умовно названий «для веб-майстрів», забезпечує відчутний 
прибуток при мінімальних ризиках. 

Таким чином, електронна комерція в нашій країні збільшує обороти, 
найбільш серйозний розвиток відбувається в сфері інтернет-торгівлі, 
фінансовій сфері. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ IНВЕСТИЦIЙНОГО КЛІМАТУ 

 В УКРАЇНІ 

Аналіз галузевих пріоритетів інвестування в економіку України за останні 

роки засвідчує, що основні представники приватного сектору іноземних держав 

дотримуються єдиної інвестиційної стратегії щодо України. При цьому 

основний інтерес викликає фінансовий сектор і сектор промисловості. Так, 

першому півріччі 2012 р. в економіку України іноземними інвесторами 

вкладено 52426,7 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), 

що на 4,7% більше обсягів інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на 

одну особу населення складає 1151,6 дол. США. З країн ЄС внесено 41336,4 

млн. дол. США інвестицій (78,8% загального обсягу акціонерного капіталу), із 

країн СНД – 4122,7 млн. дол. США (7,9%), з інших країн світу – 6967,6 млн. 

дол. США (13,3%).  

Але за показником чистого притоку прямих іноземних інвестицій за 

останнє десятиліття, Україна є далеко не самою успішною країною, і значно 

програє своїм прямим конкурентам, зокрема країнам Центральної та Східної 

Європи, РФ і Туреччини. Негативним моментом є те, що основна частка 

капітальних інвестицій припадає лише на кілька областей країни. Це свідчить 

про нерівномірність економічного розвитку регіонів. Найбільший обсяг 

капітальних інвестицій було освоєно в Києві (13 млрд. 611,5 млн. грн.), а також 

у Донецькій (4 млрд. 650,6 млн. грн.) і Дніпропетровській (4 млрд. 352,2 млн. 

грн.) областях. У 12 регіонах України питома вага прямих іноземних інвестицій 

не перевищує 1% від загальноукраїнського показника. Це переважно регіони з 

потенційними (але не використовуваними) можливостями розвитку сільського 

господарства і занепадом промисловості, низьким рівнем розвитку сектора 

послуг. Також існують проблеми, пов’язані з різницею в очікуваннях фондів і 

вітчизняних підприємств, що прагнуть до залучення коштів ззовні, найчастіше 

породжують взаємне розчарування і невдоволення.  

Проведені дослідження про можливі негативні зміни, які відбулися в 

останній час, в інвестиційному полі України довели: 17% опитаних назвали 

тиск на бізнес з боку влади, 13% поскаржилися на фіскальну політику та 

оподаткування, при чому особливо проблемними досі залишаються питання 

відшкодування ПДВ та перенесення збитків минулих періодів, 16% відмітили 

непередбачуваність регуляторної політики, інші – загальну нестабільність, 

конфлікт з опозицією та незрозумілий вектор зовнішньої політики України. 

Існуючі в Україні перешкоди реалізації пріоритетів формування 

інвестиційного клімату мають системний характер і охоплюють правову, 

економічну, науково-технологічну та фінансову складові.  

Ключовими характерними особливостями, які стримують поліпшення 

інвестиційного клімату, є: відсутність в Україні сталої стратегії та відповідного 

національного плану дій; переобтяженість регуляторними нормами та 

складність податкової системи; суттєве податкове навантаження; 
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недієздатність механізмів забезпечення ринкових прав і свобод інвесторів, а 

також низький рівень захисту інвесторів; низький рівень ефективності 

законодавства з питань корпоративного управління; негативний міжнародний 

імідж України. 

Виходячи з вищезазначеного, необхідними завданнями державної 

політики є якісна ревізія існуючої системи формування та підтримання 

інвестиційного клімату України, стратегічний аналіз пріоритетів розвитку 

національної економіки, а також ідентифікація чинників, які обумовлюють 

неефективність нормативно-правових актів, що приймаються з метою 

підтримання сприятливого інвестиційного клімату України. 

Враховуючи ці обставини і усвідомлюючи важливість поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні, головним завданням на короткострокову 

перспективу є підготовка необхідної правової та організаційної бази для 

підвищення дієздатності механізмів забезпечення інвестиційного клімату, 

зокрема:  

1. Розробити регіональні плани підвищення інвестиційної привабливості 

областей з урахуванням особливостей їх поточних рейтингів інвестиційної 

привабливості, забезпечити державний моніторинг їх виконання як одного з 

критеріїв успішності діяльності місцевих державних адміністрацій. 

2. Підготувати перелік заходів щодо посилення відповідальності 

представників органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування за 

вчинення корупційних та інших дискримінаційних дій щодо інвесторів. 

3. Поширити практику укладання прозорих угод між інвесторами та 

владою щодо взаємних зобов’язань у сфері конкурентної поведінки бізнесу та 

конкурентної політики держави на певних ринках на визначений середньо- і 

довгостроковий період часу. 

4. Сформувати на основі спільної розробки Міністерства фінансів, 

Міністерства економіки, Міністерства транспорту і зв’язку, Міністерства 

промислової політики, Міністерства палива та енергетики, а також галузевих 

об’єднань підприємців довгострокову програму державного та змішаного 

інвестування в розвиток телекомунікаційної, транспортної та енергетичної 

інфраструктури. 
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ОФШОРНІ ЗОНИ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

Стрімкий розвиток світового ринку та міжнародної торгівлі, глобалізація 

та кооперація в сфері виробництва, міжнародне економічне співробітництво, 

міждержавна інтеграція та вільний рух капіталів між країнами становлять одну 

з найважливіших тенденцій сучасності. Залучення іноземних інвестицій в 

умовах нестачі фінансових ресурсів на етапі переходу економіки до ринку є 

безумовно ключовим елементом в трансформації економічної ситуації країни. 

Починаючи з років незалежності України, приплив іноземних інвестицій в 

економіку держави щорічно має приріст (рис. 1.). Проте, на жаль, цей приріст 

значно менший від суми, необхідної для активного розвитку вітчизняного 

підприємства. Задля вирішення цієї проблеми, країні необхідно шукати методи 

подолання таких перешкод шляхом створення сприятливих умов для 

інвестування, гарантій збереження та прибуткової віддачі. Одним із засобів 

залучення іноземних інвестицій є створення офшорних зон, де взагалі немає 

податків (вони замінені на незначний фіксований щорічний збір) або вони дуже 

низькі.  

 

 
Рис. 1. Тенденції змін припливу іноземних інвестицій в Україну 

[складено за джерелом 1] 

 

Офшорна зона – один із видів вільних економічних і є специфічним 

інструментом стимулювання інвестиційної діяльності і збільшення надходжень 

до бюджетів депресивних територій, економічний ефект якого ґрунтується на 

явищі зростання державних доходів завдяки розширенню податкової бази 

(використанню її особливого виду доходів, отриманих лише від здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності) та мінімізації величини податкового 

навантаження. Доходи від офшорного бізнесу складають до половини обсягу 
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державних бюджетів [2]. 

Як свідчить світовий досвід, за допомогою впровадження офшорних 

структур можна досягти: 

− можливості самостійного оптимального фінансування власних 

інвестиційних проектів, створення і нарощування оборотних коштів, у тому 

числі за рахунок зниження невиробничих витрат (включаючи податкові); 

− вільного транснаціонального переміщення капіталів; 

− анонімності володіння і управління майном, фінансами і бізнесом 

взагалі; 

− застосування до бізнесу принципу «зручного прапора» і здобуття 

оптимальних умов, обумовлених законодавством, при комерційних 

операціях [3]; 

−  підвищення ступеня інтегрованості приймаючої країни у світове 

господарство; 

−  ефективне залучення до національної економіки іноземних 

інвестицій; 

−  стимулювання вітчизняних фірм у підвищенні свого технічного та 

технологічного рівнів, все більшою мірою піддаючи ці фірми контрольованим 

видам конкуренції; 

−  ефективну зайнятість населення; 

−  підвищення рівня життя населення спочатку визначеного регіону, а 

згодом і всієї країни; 

−  здатність офшорних зон виконувати функцію полігона, 

дослідницької лабораторії для апробації різних ринкових нововведень; 

−  полегшення переходу від закритої в більш відкриту економіку; 

−  підвищення інноваційних можливостей території. 

Слід зазначити, що сьогодні в Україні існує комплекс факторів, які 

стимулюють розвиток офшорного бізнесу в Україні. До головних із них 

належать: тягар податкового навантаження і неефективність фіскальної 

політики, несприятливий інвестиційний клімат і потужні мотиви до експорту 

капіталу за кордон, високі інвестиційні ризики і використовування офшорних 

схем для приховування факту володіння інвестиційними об’єктами в Україні, 

криміналізація економіки і використовування офшорних схем для відмивання 

доходів, одержаних злочинним шляхом. Саме через ці фактори, а також через 

нестабільність фінансово-кредитної системи для України існує низка ризиків 

[4]. По-перше, це високий рівень непередбачуваності, неможливість точних 

економічних прогнозів щодо подальшого функціонування зони; по-друге, 

невиправдано великі кошти, вкладені в організацію зони порівняно із обсягом 

закордонних інвестицій; слабість зворотних зв’язків фірм зони з приймаючою 

країною, що приводить у неможливість ефективно реалізувати порівняльні 

переваги країни, зокрема її природних ресурсів; по-третє, прагнення фірм, 

розташованих у зонах, використовувати внутрішній ринок як поле для демпінгу 

не відповідним міжнародним стандартам товарів; по-четверте, необґрунтоване 

поширення пільг практично на усі види діяльності в зоні і на операції будь-яких 

суб’єктів зони, що виникає в результаті великої множинності і неясності цілей, 
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які ставлять перед зоною її проектувальники й організатори. Також існують 

високі ризики створення елементів нестабільності у світовій економіці та 

фінансах у зв’язку з можливістю накопичення в офшорних зонах великих 

обсягів капіталів, насамперед спекулятивних, створення умов для відтоку 

капіталів, підтримку тіньової економіки, зменшення зайнятості в країнах-

донорах, отримання поза конкурентних переваг тими компаніями, які 

використовують офшори [5]. 

Отже, сьогодні через необхідність припливу іноземного капіталу в країну, 

проблема створення і функціонування вільних економічних зон в Україні 

набула особливої актуальності. Створення офшорних зон в країні має сприяти 

створенню вирішенню проблеми зайнятості, стимулювання припливу 

іноземних інвестицій, розширенню експортної бази, поліпшенню платіжного 

балансу країни за рахунок валютних надходжень, ефективного використання 

місцевих ресурсів, стимулювання ринкових перетворень. Проте, якщо 

втілювати такі перетворення, необхідно враховувати зарубіжний досвід та 

певну специфіку України, її сучасне економічне становище, та брати до уваги її 

економічно-політичні «проблемні місця». Адже через необдуманість дій і 

неврахування певних особливостей країни можливі і негативні наслідки. 
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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ В УКРАЇНІ 

Вивчення світових тенденцій розвитку дистанційного банківського 

обслуговування, як однієї із найдинамічніших напрямів надання фінансових 

послуг, особливостей розвитку на ринку українських банківських послуг, 

аналізу економічної ефективності, перешкод та ризиків розвитку існуючих 

систем Інтернет-банкінгу в Україні на сучасному етапі розвитку економіки є 

актуальним.  

Метою даної статті є розгляд ступені розвитку існуючих систем Інтернет-

банкінгу в Україні та світі; дослідити та проаналізувати особливості, 
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економічну ефективність, перешкоди та ризики надання послуг Інтернет-

банкінгу українською банківською системою; визначити споживчу 

привабливість та перспективи розвитку дистанційних технологій, зокрема 

Інтернет-банкінгу, для їх використання в обслуговуванні клієнтів українськими 

банками. 

Ефективне функціонування економіки неможливе без системи 

розрахунків між суб’єктами господарської діяльності, яка забезпечує надійність 

та швидкість проведення платежів. У розрахунках, які здійснюються 

установами банків, знаходять відображення практично всі види економічних 

відносин у суспільстві. 

 Банкам вигідне надання такого роду послуг: банк може бачити стан угод 

своїх клієнтів. Це дозволить банку краще контролювати операції, які були 

здійснені клієнтами та буде сприяти подальшому покращенню роботи банку. А 

це не що інше, як джерело додаткових доходів із-за оптимізації платіжної 

позиції банку. 

Розберемося, що, власне, слід відносити до послуги «Інтернет-банкінг». 

Самостійна форма надання банківських послуг клієнтам (фізичним і 

юридичним особам) –– можливості вести банківські операції з використанням 

сучасної електронної техніки з видаленого робочого місця: з будинку (так 

званий «home-banking»), офісу фірми і так далі. 

Як показують дані рисунку 1, недостатньої кількості клієнтів у цього 

різновиду не буде. Бо за станом на перший квартал 2013 року було підключено 

79% домогосподарств з урахуванням як фіксованих, так і умовно стаціонарних 

мобільних підключень «Інтертелеком» і PeopleNet. 

 

Рис. 1 Зростання кількості комп’ютерів підключених до Інтернету[1]. 
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В даний час недостатня ефективність фінансово-банківської сфери 

виступає одним з головних перешкод на шляху інтеграції України у світову 

економіку. У цьому зв’язку, Інтернет-банкінг, як найбільш прогресивний 

напрямок розвитку банківської справи, представляє особливий інтерес. Він є 

одним із секторів ринку електронної комерції, що динамічно розвивається. За 

останніми даними вже більше 1500 банків по всьому світу надають послуги 

Інтернет-банкінгу, а 26 банків працюють виключно через Інтернет[1]. 

Світова банківська система поступово переходить до активного 

використання цієї технології. Для того, щоб вийти на сучасний рівень розвитку 

банківської сфери, Україні також необхідно сформувати національний ринок 

Інтернет-банкінгу. Для прискорення цього процесу доцільно вивчити світовий 

досвід і виробити ряд рекомендацій, щодо оптимізації розвитку даного ринку з 

урахуванням його сучасного стану. 

Однією та, на наш погляд, основною з проблем сучасних систем Інтернет-

банкінгу є те, що жоден з вітчизняних банків не може надати послугу 

кредитування через Інтернет повноцінно. Тобто при оформленні кредиту через 

Інтернет клієнту все одно необхідно приходити в банк для здійснення 

ідентифікації. Але у такому випадку кредитування через Інтернет взагалі 

втрачає свій сенс. Причиною цього є недосконале законодавство та відсутність 

технології цифрового підпису, що давало б можливість ідентифікації особи, яка 

зайшла на сайт, на відстані. 

Можна зробити висновки, що послуги, які надають банки через Інтернет, з 

кожним днем стають все більш зручними та потрібними для користувачів 

банку. Тому банки, які будуть найефективніше позиціонувати свою систему 

Інтернет-банкінгу з більшою кількістю послуг та високою якістю 

обслуговування клієнтів, займуть провідні позиції на банківському ринку 

України. Потужній розвиток Інтернет-банкінгу серед вітчизняних банків – 

це необхідна реальність та вимога часу. 

Література 
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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 

Особливість безпеки банківської системи України в сучасних умовах 

полягає в тому, що вона забезпечується у країні з перехідною економікою, де 

ринкові механізми перебувають у стадії становлення. Для цього періоду 

характерними є політичні, економічні, соціальні кризи, недосконале податкове 

законодавство, населення слабо орієнтується в реаліях монетарної політики. 

Усе це є підґрунтям для виникнення різного роду небезпечних явищ у 

банківській системі України таких, як недобросовісна конкуренція, зростання 

http://otherreferats.allbest.ru/bank/00043368_0.html
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злочинності. За таких обставин виникає потреба в захисті банківської системи 

як з боку правоохоронних органів, так і силами самих банків, що є 

закономірним явищем у суспільстві з ринковими відносинами. 

На думку О. І. Барановського, М. І. Зубка, С. М. Побережного, О. Л. 

Пластуна, Т. М. Болгар та інших науковців і практиків, слід особливу увагу 

приділяти саме фінансовій безпеці комерційних банків як такій, що має 

найбільший вплив на їхню діяльність. Формування економіки ринкового типу 

зумовлює потребу у створенні надійного та фінансово стійкого банківського 

сектора до впливу зовнішніх та внутрішніх загроз в умовах посилення 

макроекономічної нестабільності. Одним з напрямів вирішення цього завдання 

є розробка теоретичних та методичних положень забезпечення фінансової 

стійкості банків. 

Метою статті є дослідження показників, які характеризують рівень 

фінансової безпеки банку. 

С. Побережний, зазначає, що забезпечення фінансової безпеки банків 

передбачає виконання низки завдань: ідентифікацію ризиків і пов’язаних з 

ними потенційних небезпек; визначення індикаторів фінансової безпеки банку; 

впровадження системи діагностики та моніторингу стану фінансової безпеки; 

розробку заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки банку, як в 

короткостроковому, так і в довгостроковому періодах; контроль за виконанням 

запланованих заходів; аналіз виконання заходів, їх оцінка корегування; 

ідентифікацію загроз банку і корегування індикаторів залежно від зміни стану 

зовнішнього середовища, цілей і завдань банку [5]. 

На думку М. Зубка, основними завданнями фінансової безпеки банку є: 

моніторинг і облік факторів, що визначають загрози фінансовій діяльності 

банку; формування оптимальної структури боргових зобов’язань (банку та його 

клієнтів); протидія злочинним зазіханням на фінансові ресурси банку; 

визначення причин та усунення наслідків реалізованих загроз; забезпечення 

балансу доходів та витрат у діяльності банку; забезпечення ліквідності та 

платоспроможності банку [1]. На нашу думку, до зазначених завдань можна 

додати ще й забезпечення фінансової стійкості і фінансової незалежності банку; 

збереження фінансових можливостей банку у безпечному стані в умовах дії 

різноманітних небезпек і загроз. 

Для оцінки рівня економічної безпеки банку використовують наступний 

алгоритм [6]: 

На першому етапі визначається інформаційна база для проведення 

дослідження. Джерелами інформації повинні слугувати баланс банку, звіт про 

фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про працю тощо. 

На другому етапі серед показників, які характеризують фінансово-

економічну діяльність банку, визначаються ті, які стосуються безпеки банку, а 

також здійснюється їх обчислення. Ці показники систематизуються за 

функціональними складовими економічної безпеки банку. 

На третьому етапі нормативні (порогові) значення показників за зонами 

безпеки порівнюються з фактичними чи плановими значеннями. 

На четвертому, завершальному етапі методики оцінки рівня економічної 
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безпеки банку оформляється графічна складова дослідження на основі 

отриманих значень комплексного показника досліджуваних банків у розрізі 

прийнятих зон безпеки. Якщо фактичні чи прогнозовані показники не виходять 

суттєво за межі порогових значень, то банк перебуває в зоні економічної 

безпеки, у протилежному випадку банк перебуватиме у зоні дії негативних 

факторів впливу, які різнитимуться за ступенем інтенсивності.  

В економічній літературі існує досить багато показників, що відносяться 

до основних груп показників оцінки діяльності банку. Аналіз літературних 

джерел [1, 2, 3, 4] показав, що найчастіше для аналізу роботи банку 

використовують такі показники: 

1) як основні показники оцінки достатності капіталу виступають: 

норматив адекватності регулятивного капіталу, норматив (коефіцієнт) 

співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів, коефіцієнт 

надійності, коефіцієнт фінансового важеля, коефіцієнт захищеності власного 

капіталу, коефіцієнт захищеності доходних активів, коефіцієнт 

мультиплікатора капіталу, коефіцієнт достатності капіталу, рівень левериджу; 

2) серед показників ліквідності: коефіцієнт миттєвої ліквідності, 

коефіцієнт ресурсної ліквідності, коефіцієнт генеральної ліквідності, коефіцієнт 

загальної ліквідності, коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до 

робочих, коефіцієнт співвідношення виданих кредитів до залучених депозитів, 

коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт питомої ваги ліквідних активів в 

активах, коефіцієнт забезпечення коштів клієнтів ліквідними коштами; 

3) як основні показники аналізу ділової активності виступають: 

коефіцієнт активності залучених позикових і залучених коштів, коефіцієнт 

активності залучених строкових депозитів, коефіцієнт активності використання 

залучених коштів до доходних активів, коефіцієнт активності використання 

4) залучених коштів в кредитний портфель, коефіцієнт кредитної 

активності, коефіцієнт загальної інвестиційної активності, коефіцієнт 

інвестицій в доходних активах, коефіцієнт кредитного портфелю в доходних 

активах, коефіцієнт доходних активів; 

5) основними показниками ефективності управління виступають: 

загальний рівень рентабельності, чиста процентна маржа, чистий спред, мертва 

точка прибутковості банку, прибутковість активів, прибутковість капіталу, 

рентабельність доходних активів, рентабельність діяльності по витратах, 

коефіцієнт окупності витрат доходами, прибутковість інших продуктів банку. 

Що стосується визначення інтегрованих показників, то їх можна 

розділити на дві великі групи: показники, що пропонують оцінювати рівень 

економічної безпеки в цілому по банку, переважно використовуючи евристичні, 

тобто експертні методи, або використовувати однакові показники для всіх 

складових економічної безпеки банку; та показники, що пропонують окремо 

розглядати певні її складові, а потім інтегрувати та зводити оцінні показники до 

кінцевого, остаточного значення. 

Отже, для забезпечення економічної безпеки банку та захисту від 

основних загроз, першочергове значення набуває оцінка стану економічної 

безпеки банку та її основних складових, які спрямовані на врахування всіх 
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чинників впливу. 

Оцінку фінансової складової економічної безпеки банку насамперед слід 

визначати за допомогою наступних показників: ліквідності, ділової активності, 

достатності капіталу, ефективності управління. Це дозволить прискорити 

оцінку фінансової складової економічної безпеки банку, оскільки всі ці 

показники кожен банк регулярно розраховує в свої діяльності для контролю за 

ефективністю своє діяльності та дозволяє кожному банку самостійно визначити 

кількість показників, що найбільш повно відображають рівень фінансової 

складової, на їх погляд. 
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ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА НАДІЙНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Надійність комерційного банку – це певний його стан, що формується під 

впливом численних і суперечливих факторів. Ця характеристика може бути 

встановлена лише на основі аналізу тенденцій і факторів, що вплинули на 

формування таких показників діяльності банку, як ліквідність, прибутковість, 

достатність капіталу, ступінь ризикованості активів, рівень менеджменту. Стан 

кожного з цих показників у свою чергу обумовлюється комплексом різних 

факторів.  

Питання щодо оцінювання та забезпечення надійності банків 

розглядається в працях економістів-класиків Джонсона Ф., Коттера Р., Сінкі 

Дж.Ф., Доллана Ервіна Дж., Пітера Роуза, а також сучасних дослідників В. 

Маничева, В. Новикова, А. Курило, С. Зефірової, В. Іфтемічука, В. Григор’єва, 

М. Мативникова, А. Буздаліна, Л. Примостки, А. Незнамової, О. Кириченка, В. 

Кочеткова та інших.  
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Метою статті є визначення сукупності факторів, які впливають на 

надійність комерційного банку, розгляд та вдосконалення існуючої 

класифікації. 

При створенні портфелю ресурсів та обсягу банківських послуг банк 

формує рейтинг надійності, який є інструментом впливу і на обсяг послуг, і на 

структуру ресурсів банку.  

Надійність комерційного банку формується під впливом багатьох 

факторів. В економічній літературі вони поділяються на зовнішні та внутрішні. 

Зовнішні (екзогенні) фактори пов’язані із загальним економічним та 

політичним станом в країні, а внутрішні (ендогенні) – з діяльністю всередині 

установи [1].  

О. Кириченко та його співавтори поділяють зовнішні фактори, що 

впливають на діяльність банку, а, отже, і на його надійність, на п’ять груп [1]: 

1) стан економіки; 

2) стан фінансового ринку; 

3) політичний клімат; 

4) стан світової економіки; 

5) форс-мажорні обставини.  

До першої групи факторів, пов’язаних із загальним станом економіки 

країни, належать стабільність економіки, інфляційні процеси, рівень 

виробництва та платоспроможність підприємств. 

На думку О. Кириченка, стан фінансового ринку впливає на діяльність 

банків через законодавчу базу та механізм реалізації нормативних актів, обсяг 

секторів фінансового ринку, загальний стан банківської системи, систему 

страхування вкладів, ступінь розвитку платіжної системи, ступінь взаємної 

довіри між банками.  

До внутрішніх факторів, що впливають на діяльність банку, О. Кириченко 

відносить три групи [1]: 

1) якість управління (планування, управління ризиками, активами та 

пасивами); 

2) зловживання (з боку акціонерів, керівництва, персоналу та клієнтів); 

3) компетентність (акціонерів, керівництва, персоналу). 

В.М. Кочетков у своїй праці згрупував фактори, що впливають на 

фінансову стійкість банку. Оскільки ця категорія є складовою надійності банку, 

то доцільним є розглянути запропоновану класифікацію в рамках нашого 

дослідження.  

До зовнішніх (екзогенних) факторів автор відносить: економічні, 

соціально-політичні та фінансові. Економічні фактори у свою чергу включають 

інвестиційний клімат в країні, стан платіжного балансу, податкову політику та 

стан економіки [2]. 

До групи соціально-політичних факторів автор відносить соціальну 

стабільність в країні, стійкість уряду та політичну стабільність. А фінансові 

фактори включають процентну, кредиту та валютну політики НБУ, величину 

валютних резервів НБУ та стан грошового ринку.  

До внутрішніх (ендогенних) факторів, згідно класифікації В. Кочеткова, 
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належать адекватність капіталу банку, якість активів, рівень менеджменту, 

рівень рентабельності, ліквідність балансу банку та платоспроможність банку 

[2]. 

Теоретичне дослідження представлених в економічній літературі 

факторів, що спричиняють вплив на банківські установи в процесі їх діяльності 

та визначають певний рівень надійності, дозволяє сформувати узагальнюючу їх 

класифікацію.  

Погоджуючись із попередніми дослідниками, поділяємо фактори 

надійності банку на дві групи: зовнішні та внутрішні. До зовнішніх факторів 

відносимо: економічні, фінансові, політичні, соціальні та форс-мажорні.  

На відміну від О. Кириченка та В. Кочеткова, в складі зовнішніх факторів 

впливу на надійність банку вважаємо необхідним окремо виділити групи 

соціальних та політичних факторів, адже їх вплив є суттєвим.  

Внутрішні фактори, що впливають на рівень надійності банківської 

установи, можна поділити на три групи: якість фінансового менеджменту, 

якість організаційного менеджменту та маркетингу в банку. Це принципово 

новий підхід до класифікації ендогенних факторів надійності банку і він є 

більш повним у порівнянні з іншими.  

Отже, до факторів, що визначають стан фінансового менеджменту, 

належать якість управління активами, зобов’язаннями, власним капіталом, 

рівень ліквідності, рентабельності та платоспроможності. Окремо виділено 

якість ризик-менеджменту банку, оскільки вплив ризиків на надійність 

фінансової установи є безпосереднім та суттєвим, а у разі зваженого управління 

ризиками можна мінімізувати їх рівень та зробити вплив на діяльність банку 

мінімальним. Особливе місце серед перелічених факторів займає політика 

формування резервів, оскільки резерви виконують захисну функцію і слугують 

певною гарантією платоспроможності банку, а, отже, і його надійності.  

Другу групу внутрішніх факторів складають такі, що визначають якість 

організаційного менеджменту банку, а саме: організація систем контролю та 

безпеки в банку, якість управління персоналом, рівень розвитку інформаційних 

технологій, компетентність керівників, характер взаємовідносин з інсайдерами. 

В даній класифікації новим є останній фактор. На нашу думку, характер 

взаємовідносин банку з інсайдерами чинить суттєвий вплив на рівень його 

надійності. Особливо це може проявитися в бік її зниження, оскільки операції з 

інсайдерами, тобто особами, які здатні здійснювати прямий або непрямий 

вплив на діяльність банку, можуть призвести до значних проблем, оскільки в 

цих випадках визначення платоспроможності контрагента не завжди 

здійснюється об’єктивно [3].  

Третя група факторів, що впливають на надійність банку і діють 

зсередини, формують якість маркетингу. До них ми відносимо якість процесу 

планування в банку, конкурентоспроможність банківських продуктів, якість 

системи просування банківських продуктів. Така група факторів сформована 

вперше, і на нашу думку, кожен з них визначає рівень надійності банку саме 

для його клієнтів, які зацікавлені в максимальному задоволенні від співпраці з 

банком. Крім того, ці фактори визначають конкурентоспроможність банку, що є 
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важливою складовою його надійності.  

Надійність комерційного банку – це певний його стан, що формується під 

впливом численних і суперечливих факторів. Зовнішні (екзогенні) фактори 

пов’язані із загальним економічним та політичним станом в країні, а внутрішні 

(ендогенні) – з діяльністю всередині установи.  

Теоретичне дослідження представлених в економічній літературі 

факторів впливу на діяльність та надійність комерційних банків дозволяє 

сформувати узагальнюючу їх класифікацію. Погоджуючись із дослідниками, 

поділяємо фактори надійності банку на дві групи: зовнішні та внутрішні.  

До зовнішніх факторів відносимо: економічні, фінансові, політичні, 

соціальні та форс-мажорні. Внутрішні фактори, що впливають на рівень 

надійності банківської установи, можна поділити на три групи: якість 

фінансового менеджменту, якість організаційного менеджменту та маркетингу 

в банку.  
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ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
У даний час підприємства України працюють в ринкових умовах, які 

характеризуються зростанням ролі світової конкуренції, швидкою зміною 
зовнішнього оточення, ринків і конкурентів. Ці зміни стимулюють до 
необхідності самим визначати та прогнозувати зміни, адаптовувати до них 
структуру управління підприємством. Для досягнення успіху у таких умовах 
доцільно використовувати системи управління на основі гнучких екстрених 
рішень з реалізацією методів стратегічного управління. 

Загроза чергової світової економічної кризи актуальна на сьогоднішній 
день. Кризисні події кардинально трансформують ринкову позицію споживача і 
систему комунікацій, позначаються на стійкості і конкурентоспроможності 
підприємств, методах управління. В умовах глобальної кризи, наслідки якої 
сьогодні важко передбачити, на бізнес одночасно впливає безліч чинників, що 
виводять підприємства із стану стійкості. У цих умовах, як правило, товарний 
портфель і конкурентні переваги, напрацьовані багатьма вітчизняними 
підприємствами в стабільних умовах функціонування і розвитку, стають 
неефективними. З метою виживання підприємствам доводиться скорочувати 
непотрібні витрати, прагнучи підвищити ефективність основної діяльності. 



 261 

Тому керівництву будь-якого підприємства необхідний перелік заходів і 
методів антикризового стратегічного менеджменту для реагування на 
виникаючі кризисні ситуації в компаніях, так або інакше пов’язаних з кризою. 

Особливу роль в антикризовому управлінні грає уміння грамотно 
планувати та використовувати сучасні методи стратегічного управління. 

Теоретичні питання, стосовно управління підприємством з 
використанням сучасних методів стратегічного управління розглядали такі 
зарубіжні та вітчизняні науковці: Р. Акоффа, Ф. Емері, Р. Льюса, Р. Мюллера, 
Ж. В. Поплавська, П. В. Авдулова, Ф. Ф. Анапу, В. М. Глушкова, Й. С. 
Завадського, Н. Л. Карданської, В. Ф. Ситника та ін. Незважаючи на значну 
кількість робіт опублікованих сьогодні, проблема стратегічного управління 
підприємствами з використанням сучасних методів потребує подальшого 
дослідження. 

Метою статті є – розглянути основні методи стратегічного управління в 
режимі реального часу та SWOT-аналізу в сучасний період, які дадуть 
можливість встановити області майбутнього вдосконалення і розвитку 
діяльності підприємства. 

Існує досить багато різноманітних методів стратегічного управління і всі 
вони взаємопов’язані між собою, доповнюють один одного та раціонально 
використовуються керівниками у процесі здійснення управління. Звичайно, у 
кожній конкретній ситуації завдання керівника полягає у створенні комбінації 
найбільш результативних методів, які будуть приносити користь, сприятимуть 
досягненню мети та цілей організації, а не бездумно використовувати всі 
методи. Тому можна виділити наступні методи управління: системний підхід, 
системний аналіз, моделювання, методи дослідження операцій, організаційно-
регулюючі методи, адміністративні, економічні, психологічні. Але ми 
зосередимо увагу на деяких економічних методах, які дають можливість 
своєчасно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Сьогодні для виживання і успішного розвитку підприємства 
машинобудування повинні постійно адаптувати свої маркетингову стратегію і 
тактику до умов змін середовища функціонування. Надійним інструментом 
вибору оптимальної маркетингової стратегії є SWOT-аналіз як досить простий і 
апробований спосіб оцінки, що дозволяє проінтегрувати різні аспекти 
зовнішнього і внутрішнього середовища з метою виявлення і структуризації 
сильних і слабких сторін компанії, встановлення потенційних можливостей і 
нівеляції погроз, для визначення напрямів розвитку бізнесу [1, с. 84]. За 
результатами SWOT-аналізу можна оцінити, чи володіє підприємство 
надійними здібностями і необхідною ресурсною базою для реалізації наданих 
сприятливих можливостей і протистояння погрозам зовнішнього оточення, які 
внутрішні недоліки вимагають швидкого усунення. Будучи фактично 
дзеркальним відображенням справ в компанії, SWOT-аналіз допомагає 
визначити стратегічні напрями подальшого розвитку, який виконується на етапі 
стратегічного аналізу, та у свою чергу становить основу стратегічного 
управління [1, с. 85]. 

Слід відзначити, що сучасні системи управління підприємством 
ґрунтуються на методах стратегічного управління в режимі реального часу, при 
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якому розв’язування проблем здійснюється у процесі їх виникнення з метою 
відведення потенційних загроз і ризиків. Структура системи стратегічного 
управління підприємством в значні мірі залежить від зовнішнього середовища. 
Міра залежності підприємства від стану зовнішнього середовища визначається 
необхідністю переналаштування технології, перекваліфікації персоналу, зміни 
продукції та системи керування в залежності від запитів споживачів і дій 
конкурентів. Швидкі зміни зовнішнього оточення підприємств стимулюють 
використання стратегічного управління в режимі реального часу за слабкими 
сигналами [2, с. 122]. Ідеологія методу управління за слабкими сигналами 
ґрунтується на припущенні про те, що будь які несприятливі явища або 
перспектива росту можливостей виникають не раптово, а зумовлюються 
появою сигналів-провісників або «слабких сигналів». Слабкі сигнали це ранні і 
неточні ознаки настання важливих подій, які з часом стають більш 
достовірними та перетворюються на сильні сигнали. Концепція управління за 
слабими сигналами підприємствами орієнтована на роботу в умовах зростання 
нестабільності зовнішнього середовища. Таке управління передбачає виявлення 
додаткових шансів, нарощування запасу гнучкості, збільшення часового 
ресурсу на прийняття і реалізацію відповідних мір на загрози, які насуваються 
[3, с. 85]. 

Управління за слабкими сигналами відноситься до групи методів 
стратегічного управління. В залежності від рівня нестабільності зовнішнього 
середовища для управління підприємствами машинобудування можуть 
використовуватися методи стратегічного управління на основі передбачення 
змін (стратегічне планування; вибір стратегічних позицій), або методи 
управління на основі гнучких екстрених рішень (ранжуванням стратегічних 
задач; в умовах стратегічних несподіванок; за слабкими сигналами). Методи 
управління, які використовуються при реалізації гнучких екстрених рішень, 
забезпечують стратегічне управління розвитком підприємства в режимі 
реального масштабу часу. Необхідно відмітити, що система стратегічного 
управління підприємством будується як гетерогенна з використанням елементів 
різних систем стратегічного управління. При швидкій зміні зовнішнього та 
внутрішнього середовища система стратегічного управління на підприємствах 
машинобудування будується з переважанням елементів управління за слабкими 
сигналами [4, с. 437]. 

Ретельний SWOT-аналіз, здійснюваний на постійній основі з певною 
періодичністю, дозволяє підприємству вибирати оптимальний напрямок свого 
розвитку, уникаючи загрози, максимально ефективно використовуючи наявні в 
його розпорядженні ресурси, використовуючи надані ринком сприятливі 
можливості. Світова практика показує, що стратегічне управління в умовах 
кризи передбачає планування ще задовго до кризисних ситуацій на 
підприємстві. Водночас, управління підприємством за слабкими сигналами 
наголошує на необхідності відстежування та врахування за високих рівнів 
нестабільності середовища так звані «слабкі сигнали» про зміни в ньому і, 
орієнтуючись на ці сигнали, заздалегідь готувати відповідні альтернативні 
рішення. Відсутність таких методів ставить під загрозу ефективність діяльності 
підприємств машинобудування та їх процвітання в майбутньому. 
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ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
У сучасних умовах функціонування світової економічної системи навряд 

чи можна заперечувати глобалізованих характер взаємодії усіх суб’єктів. В 
таких умовах світового економічного простору розвиток науки та сучасних 
технологій, інформатизації суспільства поступово перетворюється у вирішальні 
чинники економічного зростання. Підвищення якості робочої сили, 
підготовленість її до процесу набуття знань, державне регулювання цього 
процесу надає можливість отримувати принципово нові переваги у 
конкурентній боротьбі. Економічна глобалізація серед загальносвітових 
тенденцій на сьогодні є найбільш істотною і визначальною щодо перспектив 
якісно нових змін щодо ринку праці, що актуалізує досліджувану тематику. 

Розробкою питань, пов’язаних з ринком праці, його змінами у процесі 
глобалізаційних тенденцій економіки займалось багато видатних зарубіжних 
вчених. Зокрема, І.Г. Бабець вивчав проблеми ринку праці у рамках досвіду 
державного регулювання міжрегіональної співпраці у країнах Європейського 
Союзу [1]. О. А. Єрмоленко досліджував методи регулювання національного 
ринку праці [4]. П.О. Нікіфоров, А.О. Вольська розглядали фінансово-
економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям [6]. І. 
Гнибиденко описував у своїх дослідженнях проблеми трудової міграції в 
Україні та перспективи їх вирішення [2].  

Метою статті є визначення сучасного стану та існуючих проблем ринку 
праці в Україні в контексті глобалізаційних процесів.  

Головними ознаками, виокремлення яких слугує ключем до розуміння 
сутності глобалізації, є: взаємозалежність національних економік та їх 
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взаємопроникнення; інтернаціоналізація світової економіки під впливом 
поглиблення міжнародного поділу праці; послаблення можливостей 
національних держав щодо формування незалежної економічної політики; 
розширення масштабів обміну та їх інтенсифікація; формування об’єднаного 
простору в умовах утворення й функціонування транснаціональних фінансових 
телекомунікаційних та інших мереж; становлення єдиної системи зв’язків і 
нової конфігурації світової економіки; тяжіння світової економіки до єдиних 
стандартів, цінностей, принципів функціонування під впливом обміну 
товарами, робочою силою, капіталом, культурними цінностями [1, c. 95-98]. 

Процеси глобалізації, що розгортаються у світовій економіці, справляють 
істотний вплив як на ринки праці окремих країн світу, так і на процеси 
переміщення трудових ресурсів між країнами – міжнародну трудову міграцію.  

Останнім часом питання необхідності соціально-економічних 
трансформацій стоїть перед Україною особливо гостро. Інтеграція національної 
економіки у світові ринки в умовах зростаючих глобалізаційних процесів 
потребує якісного оновлення всієї економічної системи. Ці зміни безпосередньо 
впливають на всі сфери життя і діяльності суспільства, а особливо на зайнятість 
та формування ринку праці.  

Формування сучасного ринку праці відбувається в умовах зростання 
пропозиції робочої сили і скорочення попиту на неї при деякому збільшенні 
попиту на висококваліфіковану працю. В 2009-2012 роках відбулося 
збільшення фактичного рівня зайнятості населення із значним відставанням її 
продуктивності, порівняно з іншими європейськими країнами. Наразі, 
очевидний приріст зайнятості й доходів спостерігається щодо нових видів 
економічної діяльності: ІТ-сфери, туристичного, фармацевтичного й 
агробізнесу. Позитивною тенденцією можна вважати поступове зниження 
питомої ваги кваліфікованих фахівців серед зареєстрованих безробітних [7, 
с.13-14].  

Однак загрозливими тенденціями залишаються збільшення тривалого 
безробіття, молодіжного (серед тих, хто завершив навчання, але не знайшов 
роботу), осіб із віком, що перевищує 50 років, а також інших соціально 
вразливих категорій ринку праці. За даними Державної служби статистики, на 1 
січня 2014 року в Державній службі зайнятості були зареєстровані 525,1 тис. 
безробітних [3]. 

За прогнозами, темпи зростання зайнятості Україні в 2014 році, як і 
попередні кілька років, продовжать своє зниження. Це призведе до зменшення 
загальної кількості вакансій компаній на 7-10%. Хоча є сфери діяльності, де 
кадровий потенціал буде розширюватися. У першу чергу мова йде про IT-
ринок, де при незначному зростанні найм співробітників збільшився на 15-20%. 
Динамічний розвиток цієї сфери зумовлений поширенням застосування 
інформаційних технологій у глобалізованому бізнес-просторі [5]. 

У 2014 році не очікується активізація ринку праці у великих економічних 
центрах, таких як Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса. В 2013 році на 1 
вакансію в регіонах припадало майже 3 вакансії в Києві. Серед найбільш 
затребуваних фахівців – директори з розвитку бізнесу, директори та менеджери 
з продажу, маркетологи, IT-фахівці. Сфери, в яких задіяні ці фахівці, активно 



 265 

розвиваються й займають значну частку у світовій економічній структурі [5]. 
Сучасна міграція є динамічною і складною, що вимагає нового підходу 

від урядів різних країн до регулювання міграційних переміщень. Незважаючи 
на велику економічну і соціальну значимість, висновки дослідників стосовно 
трудової міграції часто носять суперечливий характер. Для національного 
ринку праці питання еміграції висококваліфікованих кадрів має дуже важливе 
значення. Цінні фахівці найчастіше виїжджають з України на роботу або 
постійне місце проживання до Німеччини, Грузії, Канади, Польщі, Росії, Чехії. 

Сьогодні проблема безробіття особливо актуальна серед молоді. Її 
причиною є невідповідність запитів ринку праці та держзамовлень на навчання. 
Щорічно університети випускають більше 500 тис. фахівців, які не можуть 
влаштуватися на роботу. Проте, в контексті глобалізаційних процесів 
безробіття серед молоді – це не тільки проблема українського ринку праці. За 
даними Міжнародної організації праці, рівень безробіття серед молоді у світі 
досяг рекорду – в 2012 році він склав 12,7%. В Україні рівень безробіття серед 
молоді складає 11% [5]. Особливе занепокоєння викликає відплив молоді за 
кордон, що призводить до втрати значної частини демографічного і трудового 
потенціалу країни. 

Проблеми ринку праці в Україні в значній мірі пов’язані зі складністю 
адаптації національної економіки до сучасних умов високотехнологічного та 
інноваційного виробництва, інтернаціоналізованих міждержавних зв’язків. 
Проте, залучення України до глобалізаційного процесу – додатковий стимул 
прискорення системних реформ у країні, зокрема структурної перебудови 
економіки, що дасть змогу певною мірою протистояти негативним наслідкам 
глобалізації і максимізувати вигоди від ефективного міжнародного 
співробітництва. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ 

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

Ефективність діяльності внутрішнього аудиту в Україні визначається 

рівнем його організації. В нашій країні, найбільшу проблему становить 

методичне забезпечення внутрішнього аудиту, так як стандартів щодо його 

регулювання не встановлено. Тому, деякі питання щодо раціональної 

організації внутрішнього аудиту залишаються невисвітленими і потребують 

подальшого вивчення. 

Проблеми дослідження методики аудиту основних засобів підприємства 

висвітлені в роботах вітчизняних вчених, таких, як Н. О. Бондаренко, М. Т. 

Білуха, О. М. Брадул, З. О. Душко, М. М. Колос, Ю. В. Піча, В. Д. Понікаров, С. 

М. Попова, Б. Ф. Усач та багато ін. Як показали дослідження, у більшості 

опублікованих робіт автори недостатньо приділяють уваги розробці сучасної 

методики аудиту основних засобів. Отже, підкреслюючи важливість зазначених 

проблем та подальшого практичного застосування обраного напрямку й 

обумовили вибір теми статті і вказують на її актуальність. 

Метою статті є надання рекомендацій щодо удосконалення методики 

проведення внутрішнього аудиту основних засобів. 

Методичні прийоми внутрішнього аудиту можна визначити як сукупність 

способів вивчення законності, доцільності й ефективності господарських 

операцій для оцінки діяльності підприємства загалом [4]. Ці прийоми будуть 

подібними незалежно від особливостей підприємства, оскільки вони 

різноманітні та їх застосування обумовлюється не тільки об’єктами аудиту, а й 

професійним рівнем і практичним досвідом працівників аудиторської служби 

підприємства. Аналіз методичних прийомів внутрішнього аудиту дає змогу 

розподілити їх на три групи: загальнонаукові, документальні та фактичні, які 

відомі з теорії фінансово-господарського контролю. 

Одним із етапів внутрішнього аудиту є регламентаційно-методичний. 

Ним передбачено підготовку плану аудиту відповідно до виданих завдань на 

аудит, визначення і розподіл робочих завдань для групи з аудиту та підготовку 

робочих документів. Вважаємо, що для забезпечення згоди стосовно 

проведення аудиту між замовником аудиту, робочою аудиторською групою та 

учасниками процесу, що є об’єктом аудиту, керівник групи з аудиту 

зобов’язаний на початку регламентаційно-методичного етапу підготувати план 

аудиту. На нашу думку, його розробка полегшує координацію аудиторської 

діяльності та зменшує імовірність відхилення ходу аудиту від затвердженого 

графіка. Наголошуємо на необхідності складання плану аудиту, рівень 

деталізації якого враховує сферу, складність аудиту та кваліфікацію учасників 

аудиторської групи, що забезпечує оптимізацію витрат часу на розробку плану 

й ефективності його використання 2]. 

Методика повинна забезпечити раціональний порядок організації і 
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проведення процедур внутрішнього аудиту основних засобів. Проблему 

методичного забезпечення внутрішнього аудиту основних засобів можна 

вирішити через розв’язання поставлених завдань, що ставиться на підготовчому 

етапі. У науковому плані це потребує вирішення таких основних завдань, як: 

вибір прогресивних (доцільних) методів аудиту основних засобів; 

обґрунтування методики пооб’єктного аудиту основних засобів для оцінки 

ефективності їх використання та прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Для вирішення завдань службі внутрішнього аудиту необхідно розробити 

комплексні процедури проведення перевірки операцій з основними засобами. 

Процедури проведення внутрішнього аудиту основних засобів повинна 

складатися з: 

– перевірка фактичної наявності і технічного стану груп основних засобів; 

– перевірка права власності на основні засоби; 

– перевірка правильності віднесення активів до основних засобів та їх 

класифікація; 

– перевірка первинних даних щодо основних засобів; 

– контроль дотримання чинного законодавства щодо операцій з 

основними засобами; 

– перевірка документального оформлення операцій з основними 

засобами; 

– підтвердження законності, правильності та своєчасності відображення в 

обліку операцій з основними засобами; 

– контроль правильності відображення господарських операцій із 

надходження, внутрішнього переміщення, реалізації, списання основних 

засобів на рахунках бухгалтерського обліку; 

– підтвердження достовірності відображення в бухгалтерському обліку 

первісної вартості основних засобів; 

– встановлення джерел фінансування, придбання (створення) основних 

засобів; 

– встановлення правильності визначення строку корисної експлуатації 

(використання) основних засобів; 

– перевірка правильності нарахування амортизації (зносу); 

– перевірка своєчасності та повноти включення амортизації у витрати 

виробництва; 

– перевірка відповідності нарахування та відображення зносу основних 

засобів обраній обліковій політиці; 

– перевірка доцільності та своєчасності проведення ремонту основних 

засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх 

відображення; 

– перевірка правильності індексації, переоцінки основних засобів; 

– перевірка операцій з орендованими та переданими в оренду основними 

засобами; 

– перевірка правильності встановлення ліквідаційної вартості, списання 

недоамортизованої частини основних засобів під час їх ліквідації; 

– перевірка правильності оцінки та оформлення вибуття об’єктів 
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основних засобів; 

– зіставлення даних аналітичного з даними синтетичного обліку основних 

засобів; 

– зіставлення даних синтетичного обліку основних засобів з даними 

фінансової звітності; 

– перевірка правильності і достовірності подання інформації про основні 

засоби у фінансовій звітності; 

– аналіз показників використання основних засобів [3].  

Результати вивчення стану та правильності формування статті «Основні 

засоби» підприємства аудитор відображає в табличній формі довільного змісту, 

в якій накопичується інформація про виявлені порушення при їх відображенні 

на рахунках бухгалтерського обліку та фінансової звітності [1, с. 291]. За цією 

методикою можна перевірити законність відображення в бухгалтерському 

обліку операцій щодо руху основних засобів, проконтролювати їх наявність і 

збереження, а також підтвердити достовірність статті бухгалтерського обліку 

«Основні засоби». Дотримання усіх наведених вище складових аудиторської 

перевірки дасть змогу аудитору охопити загальну картину обліку основних 

засобів на підприємстві та його організацію, провести якісний аудит. 

Сучасні умови управління підприємством потребують максимально 

ефективного використання ресурсів підприємства. Найдієвішим інструментом 

виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства та його 

конкурентоспроможності повинен стати внутрішній аудит за умови виділення 

основних процедур основних засобів.  

Література 

1. Бараннік А. А. Методика проведення аудиту основних засобів підприємства / 

А. А. Бараннік // Управління розвитком. – 2010. – № 2(78). – С. 37-38. 

2. Верига Ю.А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний 

аспект // Ю.А. Верига, В.Ю. Захарченко, Є.А. Карпенко // Наукові праці 

Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 

2011. – №20. – С. 186-193. 

3. Лищенко О.Г. Методика аудиту надходження основних засобів / О.Г. 

Лищенко, О.О. Назаренко // Науково-виробничий журнал. Держава та регіони. 

Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – №1. – С. 133-136. 

4. Орленко Н. А. Теоретичні основи і практичні аспекти організації 

внутрішнього аудиту у системі управління підприємства / Н. А. Орленко, 

Кудирко О. М. // [Ел. ресурс]: 

rusnauka.com/26_WP_2013/Economics/7_144630.doc.htm  



 269 

Шешіна Марина 

студентка 5 курсу економічного фак-ту  

Наук. кер.: к.е.н., викладач Ярмош В.В. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ АУТСТАФІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Сучасний бізнес є динамічним і вимагає достатньої гнучкості, саме тому 

вітчизняні підприємства змушені йти в ногу з часом, модернізуючи не тільки 

своє виробництво, маркетингові стратегії, але й витрачаючи певні матеріальні 

та часові ресурси на удосконалення своєї кадрової політики.  

На сьогоднішній день управління персоналом давно вже вийшло за рамки 

просто виплати заробітної плати і ведення кадрового документообігу. Це 

зважена й цілеспрямована політика найму, мотивації та розвитку персоналу за 

умови досягнення максимальної ефективності його використання. Найбільш 

актуальним питанням сьогодення є розвиток та вдосконалення процесу 

управління персоналом, оскільки це невід’ємна частина успішного та 

динамічного розвитку підприємства.  

Одним з найбільш дієвих методів досягнення поставлених цілей у питанні 

підвищення ефективності бізнесу за умови мінімізації адміністративних витрат 

і ризиків сьогодні служить аутстафінг. Саме за останні роки кількість послуг у 

галузі підбору, розвитку й адміністрування персоналу значно зросла. 

Вагомий внесок у дослідження та розкриття актуальних проблем 

аутстафінгу внесли та займаються до сьогодні вітчизняні вчені В. Бєлікова, Є. 

Благодарна, А. Соколова, Є. Дерев’янко, Т. Лагода, О. Коняєва, Л. Тетянич та 

інші. На особливу увагу заслуговують публікації практиків-управлінців, які 

застосовують даний метод у своїй роботі, це такі, як: Т.В. Марченко, Д. Рябих, 

М. Сімонова тощо. 

Метою статті є розкриття поняття та сутності аутстафінгу, поглиблене 

вивчення різних його аспектів, актуальність використання, проблематика та 

перспективи розвитку в сучасних економічних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Удосконалення правового поля 

регулювання трудових відносин у більшості країн продиктовано необхідністю 

росту продуктивності праці, забезпечення конкурентоздатності економіки і 

стосується регулювання заробітної плати, тривалості робочого часу, зайнятості 

та вивільнення робочої сили. Сьогодні сфера класичної зайнятості постійно 

звужується, а тому все частіше у вітчизняній науковій літературі зустрічаються 

поняття «нестандартна зайнятість», «позикова праця», «аутсорсинг», 

«аутстаффінг», «лізинг персоналу» [5]. 

Аутстафинг (англ. outstaffing – вивід персоналу за штат; буквально – 

позаштатний: out – з; поза, назовні; staff –штат, персонал; кадри) є одним із 

способів управління персоналом із залученням сторонніх організацій (outside 

organization) [1]. 

Перевагами для підприємств, що використовують послуги аутстафінгу, є:  

- скорочення штатної чисельності персоналу при збереженні 

фактичною; оформлення тимчасового персоналу;  
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- оформлення співробітників на час випробувального терміну і 

продовження випробувального терміну;  

- зниження адміністративних і фінансових витрат;  

- забезпечення легальності та юридичної підтримки при роботі з 

персоналом;  

- можливість сконцентруватися на основному бізнесі;  

- підвищення конкурентоспроможності компанії [4].  

Особливо хотілося б підкреслити переваги аутстафінгу для працівників: 

вони не втрачають роботи, а лише переходять в іншу організацію. По мірі 

закінчення терміну контракту вони повернуться на основне (попереднє) робоче 

місце.  

Однак, щоб максимально досягти позитивних результатів при 

застосуванні аутстафінгу, треба розуміти і основні негативні моменти, пов’язані 

з даним явищем. Адже, в Україні ще не розповсюджені дані послуги і, 

відповідно, невідпрацьований механізм його функціонування. З метою 

розуміння схеми аутстафінгу необхідним є з’ясування сутності таких категорій, 

як: організація-замовник, організація-провайдер, персонал. 

Отже, для системи споживчої кооперації перевагами впровадження 

аутстаффінгу є: 

1) підвищення ефективності використання трудових ресурсів – 

регулювання чисельності та оптимізація витрат на управління 

персоналом; 

2) можливість нівелювати зайнятість кадрів в системі залежно 

від обсягу роботи і дотримання даного відповідності на певний 

сезонний період; укладення договорів на надання працівника з 

різними організаціями, що входять в одну систему, в даному випадку – 

систему споживчої кооперації (наприклад, торгова та заготівельна 

галузі); 

3) підвищення конкурентоспроможності організації – можливість 

швидко реагувати на зміни кон’юнктури ринку за рахунок збільшення і 

скорочення обсягу « переведених « працівників; 

4) підвищення репутації в результаті поліпшення фінансових 

показників у розрахунку на одного працівника кооперативного сектора [2]. 

Але послуга з аутстафінгу досі залишається недосконалою і не 

виваженою до кінця. Слід відзначити брак законодавчих документів, які б у 

повному обсязі регулювали взаємовідносини компанії-замовника, компанії-

провайдера і працівника, якого наймають на роботу за допомогою 

аутстафінгу [3]. 

 Тому працівник може опинитися в незахищеному становищі, оскільки 

його статус до кінця не визначений і не підпадає ні під одне положення з уже 

існуючих в законодавстві. Фактично працівник, оформлений за трудовою 

книжкою, але вона знаходиться не в тій компанії, де він реально працює, а в 

компанії-провайдері. Таким чином, запис у його трудовій книжці не відповідає 

тій реальності, яка існує. У зв’язку із цим працівники неохоче погоджуються 
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виходити за штат компанії.  

Але є вихід з цієї непростої ситуації. Компанія-провайдер і компанія, в 

якій реально працює співробітник, надають рекомендаційні листи з 

поясненнями виникнення нестиковок між записом у трудовій книжці 

працівника і реально існуючим робочим місцем. 

Персонал організацій, який схильний до консервативного мислення, може 

негативно віднестися до нового та незрозумілого для нього переходу на інше 

підприємство. Однак, подальший розвиток ринкової економіки вимагає, серед 

інших напрямів, і розвиток аутстафінгу персоналу в Україні. В цьому напрямі 

треба врегулювати законодавчу базу з цього питання, підготувати фахівців по 

даному напряму діяльності, налагодити механізм аутстафінгових відносин між 

підприємствами, проведення інформаційної консультації працівників 

організацій тощо. 

Слід зазначити, що в західних країнах аутстаффінг – це сучасна  

кадрова, законодавчо оформлена послуга з чітко проробленим  

організаційним, економічним і правовим механізмами практичного  

застосування. Однак законодавство ні Республіки Білорусь, ні Союзної  

держави взагалі не містить поняття «аутстаффінг». У той же час  

досить активно розвивається російський ринок оренди персоналу. 

За допомогою аутстафінгу багатьом компаніям вдалося вирішити цілу 

серію проблем: одні втамували «кадровий голод», інші змогли набрати низовий 

персонал на вакансії, які важко заповнюються, і молодший операційний 

персонал. Багато підприємств відзначили зниження витрат на чисельності та 

адмініструванні персоналу, гнучкість в управлінні людськими ресурсами, 

оптимізацію штатного розкладу, підвищення комплектності співробітників і 

закриття проблеми високої плинності кадрів. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ  

В умовах поглиблення євроінтеграції України ефективне управління 

персоналом є одним із досить значних чинників забезпечення досягнення 

конкурентоспроможності підприємства. Основною складовою управління 

персоналом є його розвиток, а саме формування якостей персоналу, що 

відповідають вимогам підприємства. Головним напрямом розвитку персоналу 

підприємства є його навчання, тобто формування у працівників професійних 

знань, умінь, навичок і компетенції за допомогою певних методів. У цьому 

випадку, навчання як складова розвитку персоналу здійснюється в межах 

відповідної системи, принципи та способи побудови якої при цьому 

визначаються методологією розвитку персоналу на основі певної базової 

економічної теорії. 

Економічні аспекти цього процесу в Україні ґрунтовно висвітлено в 

працях українських і зарубіжних вчених, таких як, О.А. Грішнова, Дж. Джой-

Метьюз, В.А. Савченко, Ф. Котлер, П. Сенге, В.Д.Нємцова. Ці науковці 

досліджують як теоретичні, так і практичні аспекти розвитку персоналу. 

Фундаментальні питання, зокрема методологія розвитку персоналу, потребують 

подальшого вивчення. 

Метою статті є визначення методологічних основ розвитку персоналу на 

підставі аналізу його передумов. 

Досить важливого значення на сучасному етапі розвитку держави набуває 

управлінська культура. Тому зрозуміло, що недостатній рівень професіоналізму 

управлінців не лише гальмує поширення організаційної культури, а й стримує 

організаційний розвиток державної установи. Не дивно, що недостатньо 

підготовленому, не ерудованому керівникові, який не володіє достатньою 

мірою елементами загальної культури, важко, а то і неможливо засвоїти 

елементи культури організації, не говорячи вже про те, щоб бути її активним 

носієм та поширювачем серед підлеглих. Така неспроможність пояснюється, на 

нашу думку, тим, що, будучи особливим видом творчої діяльності, управління 

на практиці, на відміну від науки про управління, не може існувати поза 

сферою моралі, адже як слушно зауважує Герберт А. Саймон, управління – це 

знання про те, як маніпулювати іншими людьми – як примусити їх зробити те, 

що вам потрібно. Сучасний розвиток суспільства потребує відмови від 

тоталітарного начальника, який використовує жорсткі методи управління, і 

переходу до демократичного керівника колективу колег-однодумців, що 

займаються спільною справою. Слідом за науковцями ми схиляємося до думки, 

що сучасний керівник повинен відповідати такому професійному іміджу: 

рішучий але і гнучкий; енергійний але не фанатик; жорсткий але не жорстокий; 

владний але не гнітючий; новатор але не меркантиліст; спостережливий але не 

дріб’язковий; безкомпромісний але справедливий; цілеспрямований але не 

самовпевнений; оптиміст але реаліст.  
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Багато компаній світу вважають основним способом конкурентної 

боротьби – розвиток персоналу. Японські менеджери з управління персоналом 

називають наступні напрямки, які будуть актуальними: 

- розвиток потенціалу людей – 86,6%; 

- розвиток групової діяльності – 47,1%; 

- розвиток професіоналізму старших працівників – 42,4%; 

- розширення різноманітності професій – 38,3%; 

- збільшення фондів мотивації – 29,6%; 

- поліпшення умов праці – 29,4% [1, с. 34]. 

Є необхідність наявності в характері управлінця рис ефективного 

керівника. Основні з них: 

- домінантність, тобто намагання впливати на інших. Ця риса 

безпосередньо пов’язана з прагненням до лідерства та мотивацією управлінця; 

- впевненість у собі. На такого керівника можна покластися і йому можна 

вірити; 

- володіння собою, емоційна урівноваженість та стійкість до стресів. 

Уміння об’єктивно ставитися до колег та контролювати свою поведінку є 

неоціненними рисами для вмілого управління колективом; 

- креативність, здатність до творчості. Керівник повинен самостійно 

мислити, підтримувати нове, вишукувати шляхи підвищення ефективності 

роботи, самовдосконалюватися; 

- цілеспрямованість, прагнення до досягнення мети. Ці риси є складовою 

частиною мотивації керівництва; 

- підприємництво, готовність до обґрунтованого ризику. Керівник 

повинен не лише прораховувати варіанти дій, але і максимально передбачати 

можливі наслідки. Саме за таких умов ризик є виправданою справою; 

- рішучість, готовність брати на себе відповідальність. Такі риси 

показують управлінця у сприятливому світлі серед колег та підлеглих; 

- надійність у відносинах з підлеглими, керівництвом та клієнтами. 

Відсутність таких рис автоматично свідчить про відсутність довіри до такого 

керівника і про те, що він не може розраховувати на підтримку інших; 

- уміння спілкуватися з людьми. Три чверті часу керівник присвячує 

словесному спілкуванню з людьми. Саме тому ця риса є основною у справі 

досягнення ним стійкого успіху; 

- здатність максимально використовувати можливості співробітників 

шляхом їх правильного позиціонування в організації та мотивації. Керівник 

повинен бути досконало обізнаним з індивідуальними можливостями та 

особливостями своїх співробітників. Це потрібно для успіху організації, який 

залежить від максимального внеску кожного члена колективу [2, с. 130-132]. 

На нашу думку досить вагомими ознаками сучасного менеджменту 

персоналу є: 

- розширення повноважень виконавців і зміна форми контролю; 

- спільне прийняття рішень і створення атмосфери довіри 

- розвиток гнучкості зайнятості, планування кар’єри 

- створення корпоративної культури інноваційного типу. 
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Цікаво, що в різних країнах існують певні особливості використання 

людського фактора в процесі управління та професійної діяльності. Цей факт 

пояснюється глибоким переконанням у тому, що управління персоналом має 

національний відтінок. 

Так, головним обов’язком сучасних американських менеджерів-

керівників є зацікавлення працівників у праці з метою поліпшення їх 

ефективності. їм властиві авторитарна або консультативна форма прийняття 

рішень.  

Японські менеджери розвинули власний підхід до управління. Він 

виявляється у піклуванні про життєві умови працівника, точніше про якісні 

показники його життя (харчування, вільний час, навчання дітей тощо). 

Властивостями японських менеджерів є відвертий обмін інформацією та ідеями 

з підлеглими, групове прийняття управлінських рішень. У питаннях зайнятості, 

просування по службі та відповідальності основою є такі елементи: система 

довічного найму, ротація кадрів раз на два роки, колективна відповідальність за 

результати діяльності. Тому в Японії людина – не лише ресурс, але і самостійна 

цінність. Такий підхід пояснює те важливе значення, яке приділяється 

корпоративній культурі та організаційним цінностям [3]. 

В Україні, на жаль, концепція управління персоналом в державному 

управлінні важко пробиває собі дорогу. Вітчизняний управлінський 

менеджмент традиційно підходить до людей як до чогось другорядного, що, не 

маючи ніякої цінності як для професійної, так і для управлінської діяльності, не 

варте уваги.  

Наймання персоналу підприємств забезпечується системою заходів, 

спрямованих на підвищення рівня знань персоналу в інтересах працівників, 

підприємства та суспільства. Метою системи навчання персоналу є приведення 

знань, навичок й умінь персоналу у відповідність до складності завдань 

працівників. Навчання є засвоєнням досвіду, набутого у минулому, з 

утворенням навичок і знань про людину, економіку та світ задля зменшення 

невизначеності майбутнього. Тому система навчання персоналу має 

враховувати, в тому числі, соціально-культурні особливості працюючих: їхній 

менталітет, корпоративну культуру, яка склалася на підприємстві. Важливим 

також є урахування взаємодії працюючого з об’єктами матеріального світу, 

інформацією та суспільством. 
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

Практика реформування економіки різних галузей народного 

господарства, докорінні зміни в умовах функціонування суб’єктів 

господарювання, зближення вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку із 

зарубіжними аналогами диктують необхідність впровадження нових форм 

організації контролю, що спрямовані на вдосконалення його превентивної, 

інформаційної та регулювальної функцій. 

Контроль є продовженням процесу планування й супроводжує процес 

реалізації планів. Практика господарювання показує, що контролю відведена 

важлива роль в оцінці діяльності суб’єктів господарювання. Діяльність 

контролю спрямована не тільки на перевірку фактичних результатів, в першу 

чергу це функція управління, яка направлена на виявлення резервів та 

прийняття нових управлінських рішень. 

Питання контролю окремих об’єктів обліку (основних засобів, 

виробничих запасів, готової продукції) у системі управління діяльністю 

підприємств розглядалися у наукових працях багатьох вітчизняних вчених: 

М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, З.В. Гуцайлюка, Л.В. Нападовської, 

В.О. Шевчука та зарубіжних науковців: М.А. Поукока, А.Х. Тейлора, П. 

Фрідмана. Проте досі залишаються недостатньо вивченими проблеми 

організації та здійснення контролю на промислових підприємствах. 

Метою статті є дослідження процесу фінансового планування і контролю в 

системі управління підприємством. 

Ринкова система планування базується на принципах збалансованості, 

гармонізації інтересів власників і найманих працівників, однак, виникає 

необхідність регулювання процесу реалізації складеного раніше плану, 

контролю за ходом його виконання. Конкретні заходи по регулюванню і 

контролю витікають із природи контролю, який слід розглядати як 

продовження процесу забезпечення досягнення цілей. Необхідність контролю 

визначається і невизначеністю майбутнього, на яке впливає багато факторів і їх 

практично неможливо в повній мірі передбачити на дату складання плану. 

Помилки, проблеми, ризики, які супроводжують виконання плану, виявляються 

під час контролю та аналізу їх причин. Зацікавлене у результатах керівництво, 

цей фактор використовує для попередження кризових ситуацій, попередження 

прорахунків та помилок. Контроль буде корисним і ефективним, якщо він є 

комплексним, всеохоплюючим і що важливо, своєчасним [6]. 

Якраз контроль дозволяє виявити виникаючі проблеми, та скоригувати 

плани до того, як вони переростуть в кризу. Ціль контролю – забезпечення 

єдності управлінських рішень, визначених цілей і завдань із фактичним їх 

виконанням, попередження і своєчасне виявлення можливих ризиків 

невиконання планів, внесення коригувань тощо. Фінансове планування, є 
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процесом, який включає етапи контролю і аналізу його виконання. 

Призначення контролю в фінансовому плануванні полягає в констатації і оцінці 

проміжних і кінцевих результатів діяльності підприємства, а також в оцінці 

діяльності фахівців, що сприяли досягненню цих результатів [6]. 

Адже, незважаючи на те, що планування і контроль – це дві різні функції 

управління, їх відокремлене існування в господарській діяльності підприємств є 

неможливим, оскільки вони взаємодоповнюють і обумовлюють одна одну. 

Тому оцінка досягнення цілей, поставлених в рамках фінансового планування, 

була б неможлива без проведення фінансового контролю. Ось чому вирішуючи 

задачу вдосконалення системи фінансового планування на підприємстві, не 

можна залишити осторонь і систему фінансового контролю [2]. 

Очевидний взаємозв’язок фінансового планування і фінансового контролю 

свідчить про те, що для успішного функціонування єдиної системи управління 

підприємством потрібний зв’язок між цілями і завданнями розвитку підприємства. 

Виявлені відхилення за допомогою контролю дають можливість вносити 

відповідні корективи, перетворюючи контроль у безупинний процес. Процес 

управління містить у собі не лише прийняття рішень, але й організацію 

виконання і контроль за його здійсненням [3, с. 31]. 

Особливе значення як для процесу планування діяльності підприємства, 

так і для процесу управління ним, має здійснення контролю за виконанням 

планових завдань, без впровадження якого ефективність процесу планування 

значно знижується, планові показники не виконуються. Практика показує, що 

поверхневий несвоєчасно проведений контроль за виконанням рішень принесе 

не стільки користі, скільки шкоди. Причин низької результативності рішень 

чимало і вони різноманітні [5]. 

Відмінною рисою цієї системи контролю є концентрація його уваги не на 

аспектах виконання програм, а на управлінських рішеннях, що сприяють 

досягненню результатів, і можуть бути порівняні з наміченими завданнями. 

Така система виконання дає можливість: чітко формулювати мету і завдання, а 

також показники їх досягнення; надавати керівникам своєчасну інформацію 

про результати досягнення мети; приймати найбільш обґрунтовані рішення на 

всіх рівнях управління і вчасно реагувати на відхилення, що виникають у ході 

виконання програм, за допомогою коригувальних впливів [3]. 

Для здійснення контролю поточної діяльності на підприємстві повинні 

бути розроблені й затверджені відповідні Стандарти планування і контролю за 

виконанням планів, що регламентують порядок роботи управлінських служб і 

структурних підрозділів у ході моніторингу виконання планів та контролю за їх 

виконанням [7, с. 391-392]. 

В ході реалізації планів, фактичні показники вносяться в систему або ж 

передаються із системи обліку, і таким чином виявляються відхилення і 

будується графік цих відхилень за кожним ключовим показником [4]. 

Для точності та більшої обізнаності персоналу доцільно, щоб результати 

контролю відображались на паперових або електронних носіях, до яких мав би 

доступ весь персонал, що приймає участь у процесі реалізації планів. Це буде 

додатковим мотиваційним чинником для працівників, оскільки графічне 
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представлення рівня досягнення планових результатів, їх відповідність 

плановим завданням буде ще більше наближати, стимулювати персонал до 

досягнення поставлених цілей і завдань підприємства з метою реалізації 

закладених в систему мотивації їх особистих цілей та мотивів [7, с. 394-395]. 

Навіть найкраща система планування може застаріти, якщо зміняться 

умови здійснення діяльності. Зовнішні фактори – економічна ситуація в країні, 

нові вимоги споживачів, поява нових технологій, зміна політики конкурентів, а 

також події внутрішнього життя підприємства, у тому числі і зміни в керівному 

складі, – можуть викликати необхідність перегляду планів. Плановики повинні 

вміти реагувати на нові тенденції у внутрішньому середовищі підприємства, у 

галузі, у ринковій кон’юнктурі й вносити відповідні корективи в плани. 

Отже, контроль стає засобом спостереження за здійсненням планової 

діяльності та виконання планів з метою гарантованого досягнення відповідних 

результатів. Основне завдання контролю – вчасне виявлення причин 

невиконання плану й подальше прийняття управлінських рішень або по 

усуненню цих причин, або по коригуванню планів. Потреба у цілісній 

концепції фінансового планування спонукає до дослідження питання 

необхідності фінансового планування на підприємстві та дослідження проблем 

і перспектив розвитку фінансового планування в умовах розвитку національної 

фінансової системи і впливу світової економіки. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ЯКІСНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

У сучасних умовах людський капітал є головною цінністю суспільства, 

визначальним чинником сталого розвитку та економічного зростання, оскільки 

конкурентні переваги економічних систем багато в чому досягаються не за 

рахунок природних ресурсів, а за рахунок знань, інформації, інновацій, 

джерелом яких виступає людина.  

У нестабільному конкурентному середовищі трудові ресурси стають 

одним з ключових факторів успіху організації, який безпосередньо впливає на 

досягнення цілей організації. Для багатьох організацій саме дефіцит персоналу 

стає головним обмежувачем зростання, тому що потреби організації, яка 

розвивається, можуть випереджати пропозиції ринку праці, адже тільки 

талановитий і мотивований персонал з необхідними вміннями і знаннями може 

Дослідження питань компетентнісного підходу відображені в працях як 

зарубіжних вчених – економістів, так і вітчизняних дослідників. Серед останніх 

наукових досліджень, присвячених компетентнісному підходу до управління 

персоналом необхідно виділити праці Арутюнової А. Л., Каплана Р. С., 

Сотникової С. І., Хуторського А. В., Хлопова Т. В., Яковлевої М. А. та ін. 

Метою статті є обґрунтування методологічних засад і теоретичних 

положень компетентнісного підходу в управлінні персоналом підприємства. 

Усі організації визначають за необхідне збільшення вартості людського 

капіталу своєї компанії. Компетентнісний підхід дає таку можливість. Він 

визначає основу, що дозволяє розробити систему, яка об’єднує вимоги 

зовнішнього середовища, управління персоналом та досягнення сучасної 

освіти. 

Компетентністний підхід в управлінні персоналом – це технологічний 

інструмент відповіді на питання, як в постійно мінливих ситуаціях при дефіциті 

трудових ресурсів, все більшої і більшої залежності організації від кваліфікації 

співробітників, не просто підтримувати наявний рівень ефективності компанії, 

але і рухатися вперед, розвиватися, добиватися успіхів у конкуренції, бути 

кращими. Компетентнiсний підхід стає основою, яка дозволяє розробити 

систему, що сполучає вимоги бізнесу та управління персоналом. 

Суть компетентнiстного підходу полягає в розробці та застосуванні на 

практиці моделей компетенції співробітників, їх підбору, оцінці та підготовці у 

відповідності з цими моделями. 

Модель компетенції – це повний набір компетенції та індикаторів 

поведінки, необхідних для успішного виконання співробітником його функцій, 

які проявляються у відповідних ситуаціях і часу, для конкретної організації з її 

індивідуальними цілями і корпоративною культурою [1, С.208-209]. 

В рамках компетентнісного підходу людина розглядається не тільки як 

володар набору певних якостей, які дозволяють йому в майбутньому 
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виконувати професійну діяльність, але як носій знань, вмінь і навичок, що 

дозволяють йому планувати і досягати поставлених цілей, успішно виконувати 

свою роботу та творчо підходити до вирішення виробничих питань 

[4, с.140-141]. 

Компетентнісний підхід враховує психологічний ефект оцінки персоналу 

(моделювання необхідної трудової поведінки) поряд з економічним ефектом 

(поліпшення фінансових і комерційних показників організації) та соціальним 

(підвищення задоволеності результатами праці як персоналу, так і 

роботодавця). При цьому система оцінки персоналу повинна враховувати 

специфіку діяльності на кожному робочому місці за найбільш суттєвим 

параметрами, включати стандарти і критерії оцінки результативності, порядок 

встановлення оцінки і розрахунку оцінних балів, організацію процесу оцінки, 

заходи, прийняті за результатами оцінки [5, с. 216]. 

Важливою перевагою компетентнісного підходу є оцінка персоналу через 

порівняння результативності, якості та складності праці з еталонними 

характеристиками на даній посаді. Ось чому трудову поведінку, яка потрібна 

для успішної роботи на даній посаді або по групі подібних посад може бути 

досить точно описана набором компетентностей. 

У даному контексті доцільним є розкриття питання щодо формування так 

званих загальних (ключових) компетентностей, тобто найбільш важливих для 

посади, що можуть виходити за професійні рамки робітника. До них 

відносяться навички, поведінка та знання, які створюють конкурентну перевагу. 

Елементи компетентностей персоналу наведені на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1. Елементи компетентностей працівника [3, с. 137] 

 

Сучасні дослідники компетентнісного підходу до структури ключових 

компетентностей включають наступні компетентності: 

- корпоративні – встановлюють корпоративні вимоги до всіх працівників і 

описують особистісні якості та здібності, а також професійні знання та навички, 
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необхідні працівнику для успішного виконання своїх посадових обов’язків 

відповідно до стратегічних завдань підприємства; 

- управлінські – описують управлінські вміння та навички, необхідні для 

успішного керівника структурного підрозділу; 

- професійні – визначають спеціальні знання та навички, необхідні на 

конкретному робочому місці [2, с.26]. 

У тому випадку, якщо дані компетентності сформовані, значить персонал 

є особливим ресурсом для досягнення високого рівня компетентності в будь-

якому виді діяльності. 

Оволодіння компетентностями не є закінченим процесом. Потрібне 

постійне оновлення наявних знань і навичок, а також набуття нових. 

Підтримання компетентностей на необхідному рівні визначає необхідність 

управління ними. Управління компетентностями в організації є процесом 

порівняння організації з матеріальними ресурсами і вибором форм впливу для 

приведення їх у відповідність. 

Таким чином, компетентнісний підхід як інструмент управління 

персоналом дає чітке визначення професійних і поведінкових вимог, що 

висуваються до працівника залежно від його посади, професії, і виконуваних 

завдань. Цей підхід може і повинен бути основою управління персоналом в 

організації.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ МІЖНАРОДНОЇ 

ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ 

Швидкого темпу набуває розвиток міграційних процесів. Це пов`язано із 

розвитком міжнародних процесів глобалізації, зростанням ролі 

транснаціональних корпорацій, розширенням міжнародної інвестиційної 

діяльності. Міграційні процеси закордон для України не поодиноке явище. З 
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даною проблемою сьогодні зіткнулись більшість країн світу, що спричинило 

масовий відтік висококваліфікованої робочої сили з їх території на іншу, а цим 

самим – розвиток економіки іншої країни, а не своєї. 

Багато вчених-економістів у своїх наукових працях приділяють увагу 

процесам міжнародної міграції українців. Вагомий внесок у процес 

дослідження теорії і практики міжнародної трудової міграції зробили провідні 

вітчизняні вчені: О. Власюк, В. Геєць, С. Злупко, А. Кравченко, Ю. Макогон, Н. 

Марченко, А. Мокій, С. Писаренко, М. Романюк, А. Румянцев, Є. Савельєв, Л. 

Семів, А. Філіпенко. 

Метою статті є визначення сучасного стану міжнародної трудової 

міграції, аналіз причин, динаміки і результатів міграційних процесів та 

регулювання їх. 

Істотне зростання масштабів міжнародної трудової міграції справляє 

суттєвий вплив на розвиток економіки, соціальної сфери, демографії та інших 

сторін суспільного життя. За оцінками Міжнародної організації праці (МОП) в 

світі на початок ХХІ століття налічувалось 36-42 млн. трудових мігрантів, а з 

членами їх сімей число досягало 80-97 млн. осіб. Збільшується ймовірність 

поширення нелегальних форм трудової міграції за рахунок різного за обсягом 

тіньового сектору економіки в приймаючих країнах. 

Оцінці тенденцій міграції робочої сили в Україні вчені почали приділяти 

особливу увагу з кінця 90-х років XX ст. Однією з основних проблем 

вітчизняного ринку праці є відтік робочої сили за межі країни. За експертними 

оцінками зараз за кордоном працює близько 3 млн. громадян України. 

Головною причиною трудових міграцій громадян України за кордон є 

неадекватно низька вартість робочої сили в Україні, низький розмір заробітної 

плати [1, c. 37]. 

Основними мотивами трудової міграції населення України є: високий 

рівень безробіття і пов’язана з цим проблема бідності; бажання забезпечити 

добробут наступних поколінь; підвищення свого соціального статусу; 

можливість еміграції в майбутньому; професійне зростання. 

При формуванні державної політики має бути враховано, що 

міжнародний обмін людським капіталом впливає на розвиток останнього як 

позитивно, так і негативно [2, c. 90]. Для України такий обмін призводить до 

виникнення суттєвих проблем, серед яких фахівці зазначають такі: погіршення 

співвідношення між працездатним і непрацездатним населенням, прямі втрати 

людського капіталу, «відтік мізків», нераціональна структура імміграції в 

Україну, прихована міграція, моральні аспекти. 

Проте еміграція з України забезпечує й певні економічні вигоди: 

знижується рівень безробіття та пом’якшується соціальна напруженість у 

суспільстві; працюючи за кордоном, українці підвищують свій життєвий рівень 

за рахунок ресурсів країни перебування; зовнішня трудова міграція є джерелом 

досвіду, знань, міжособистісних контактів, школою бізнесу та ринкової 

поведінки; зростають валютні надходження в Україну. 

З огляду на вищенаведені наслідки міжнародної міграції робочої сили 

потрібно вжити заходів щодо її регулювання: забезпечення правового захисту 
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вітчизняних працівників за кордоном шляхом активізації роботи Міністерства 

закордонних справ; розробка механізмів надання правового захисту і 

соціальних гарантій в Україні трудовим мігрантам на час їхнього перебування 

за кордоном за умови повернення на батьківщину; збільшення зайнятості 

населення шляхом формування гнучкого ринку праці; суттєве зменшення 

обсягів нелегальної міграції; підвищення конкурентоспроможності робочої 

сили через реформування системи професійної освіти та підготовки кадрів; 

створення державного банку даних про іноземних роботодавців, поглиблення 

міжнародних зв’язків з питань зайнятості населення; створення системи 

оперативного статистичного моніторингу міграційних процесів [3, c. 57-58]. 

Реалізація наведених вище заходів дозволить призупинити тенденції до 

погіршення ситуації на ринку праці України, зокрема щодо зовнішньої трудової 

міграції, та відновити динамічні показники сталого розвитку трудового 

потенціалу.  
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АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПРОБЛЕМИ РИНКУ СПОЖИВЧОГО 

КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Ринок споживчого кредитування залишається дуже перспективним 

напрямком розвитку банківського бізнесу і, відповідно, користується 

неабияким попитом у населення. Попит народжує пропозицію. Потреба у 

«швидких» грошах існує завжди, а особливо зважаючи на високі, по 

відношенню до заробітних плат (пенсій), ціни. Виходячи з того що банки в 

останні роки стали більш лояльними до позичальників, споживчі кредити 

стають дедалі приваблюючими для населення. Але крім стрімкого розвитку та 

перспектив, споживче кредитування має низку проблем як у банках так і у його 

клієнтів. 

Особливості кредитування фізичних осіб та розвиток споживчого 

кредитування розглядали в своїх працях вчені, серед них А. Евтух, В. Савчук, 

К. Кравчук, О. Куценко, Г. Панова, Л. Торубка, В. Мамутов, С. Щеглова та ін., 

але актуальність споживчого кредитування постійно зростає, з’являються нові 

проблеми та перспективи у сфері кредитування, що свідчить про своєчасність 

та необхідність вивчення і дослідження даного питання. 

Метою статті є аналіз споживчого кредитування в Україні, дослідження 

попиту на кредитні «продукти» банку та виявлення проблем кредитування 
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фізичних осіб. 

Споживчі кредити є однією з форм надання кредитів фізичним особам. 

Споживчий кредит видається лише в національній валюті фізичним особам-

резидентам України для купівлі споживчих товарів і послуг і повинен бути 

повернутий відповідно до умов кредитного договору.  

Аналізуючі стан споживчого кредитування в Україні за рік (з 1 серпня 

2012 р. по 1 серпня 2013 р.) слід зазначити, що його обсяг виріс на 8,8 млрд грн 

(7,1%) – до 131,5 млрд грн. Станом на 1 серпня 2012 р. споживчі кредити 

становили 64,7% від кредитного портфеля фізичних осіб, а станом на 1 серпня 

2013 р. – 68,9%. За останні 12 місяців обсяг кредитного портфеля споживчих 

кредитів збільшився на 8,8 млрд грн [3]. 

Варто зазначити, що зростання портфеля споживчого кредитування 

продемонстрували Луганська область (+229 млн грн), АР Крим (+64 млн грн), 

Кіровоградська область (+ 39 млн грн), а також Полтавська та Запорізька 

області (+13 млн грн і +6 млн грн відповідно). В інших регіонах спостерігалося 

зменшення обсягу портфеля споживчих кредитів. Такі результати дослідження 

довели, що кредитування не зважаючи на відносно високі ставки не втрачає 

попиту в тому числі і в нашому регіоні [4].  

Причиною підвищення попиту на споживчі кредити може бути, перш за 

все, не здатність населення відразу заплатити повну вартість товару (послуг), 

який їм необхідний. Але є і ряд інших причин: низька фінансова культура 

громадян; привабливий для споживачів маркетинговий хід банків – акції; не 

зважаючи на низку прийнятих законів, деякі банки і сьогодні продовжують, 

шляхом надання не повної інформації про відсоткові ставки та умови 

кредитування, приваблювати потенційних клієнтів; банки не завжди надають 

вичерпну і доступну інформацію про вартість споживчих кредитів та переплату 

за них. Це може свідчити про несумлінну конкуренцію шляхом неправдивого 

інформування клієнтів. Тому часто споживачі беруть кредит тому, що 

вважають його вигідним або намагаються встигнути оформити кредити під час, 

начебто, вигідних акцій, але під час виплат розуміють, що існує низка схованих 

платежів і кредит в результаті на 30-80% дорожчий ніж їм здавалось під час 

його оформлення.  

Однією з розповсюджених реакцій на таку ситуацію, стає припинення 

погашення заборгованості за кредитом. Внаслідок зростання заборгованості 

клієнтів виходить з ладу банківська система, не вистачає фінансових ресурсів 

для обслуговування клієнтів, відбувається падіння репутації банку, відплив 

клієнтів банку, поява додаткових проблем та витрат, падає рівень фінансових 

показників (рентабельності, ліквідності тощо), відбувається масове звільнення 

кваліфікованих працівників і як результат – банкрутство банку [1]. 

Проблеми не адекватної оцінки вартості кредитів та неправдивого 

надання інформації потенційним клієнтам, на мою думку, можна вирішити 

наступним шляхом: 

- під час консультації клієнтів давати читку та правдиву інформацію 

про банківські продукти; 

- інформувати позичальників про реальну відсоткову ставку за 
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споживчим кредитам; 

- важливо проводити в засобах масової інформації роз`яснення для 

споживчого загалу щодо правильності розрахунку витрат по кредиту; 

- під час підписання кредитного договору звертати увагу клієнта на 

всі санкції, які будуть до нього застосовані при не виплаті суми кредиту; 

- при ознайомленні з щомісячним графіком погашення кредиту читко 

роз’яснювати, яку суму, в який термін та в яких банках (касах, терміналах) 

клієнт повинен заплатити і які додаткові платежі можуть бути при погашенні 

заборгованості (комісія банків, терміналів і т. ін.); 

- ознайомлюючи клієнта з тарифами споживчого кредиту надати 

йому повну інформацію про всі відсоткові ставки, які будуть нараховуватись на 

суму його кредиту. 

- надати вичерпну інформацію про умови договору та обов’язки 

клієнта після його підписання.  

Як показує практика у 40-60% через не виконання вищеперерахованого 

банки потерпають від неповернення позичальниками кредитних коштів. Тому в 

інтересах банків та їх представників повинно бути, перш за все, надання 

правдивої інформації клієнтам, тобто робити ставку на якість обслуговування, а 

не на кількість наданих кредитів. 

Висновки. Вирішення зазначених проблем дозволить створити сприятливі 

умови для розвитку сучасних форм кредитування фізичних осіб та мінімізувати 

ризики для гравців ринку споживчого кредитування. 
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ДЕРЖАВА У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

Протягом декількох сторіч з часу виникнення держава у своїй 

специфічній формі національної держави розглядалося як найважливіша діюча 

особа у міжнародних економічних відносинах. Регулювання світової економіки 

асоціювалося з діяльністю національних урядів, так як вони здійснювали 

юридичний контроль в межах своїх суверенних територій. Історично держава 

була найважливішим регулятором національних економічних систем . Друга 

половина XX в. характеризується стрімким наростанням процесів 

інтернаціоналізації та транснаціоналізації виробництва, послуг, капіталу, 

http://www.novostimira.com.ua/
http://finance.ua/
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лібералізації міжнародної кредитно-фінансової сфери, підвищенням ролі 

міжнародних економічних організацій. Стрімка трансформація світового 

співтовариства в кінці минулого тисячоліття докорінно змінила взаємозв’язок 

між територіально обмеженими державами і ринками. Все більше міждержавна 

система виключного територіального контролю, яка керувала політичним 

життям протягом більш ніж трьох століть, поступається місцем іншій, 

«антитерриторіальній» дійсності. На всій планеті держави навмисно або проти 

своєї волі поступаються своєю владою фінансовим інститутам і відмовляються 

від свого права регулювати економіку в інтересах усього суспільства.  

Глобалізація вивела на світову арену значне число нових дійових осіб, які 

претендують на певну рівність, нерідко й на пріоритет перед традиційними 

суб’єктами міжнародних економічних відносин. Багато західних економістів і 

політики вважають, що глобалізація переглядає роль національної держави як 

ефективного регулятора національної економіки. Однак, на думку М. Портера, 

хоч і здається, що глобальна конкуренція робить державу менш важливою, але 

насправді її значення тільки зростає. За допомогою держави досягнуті значні 

успіхи в галузі освіти та охорони здоров’я, а також у зменшенні соціальної 

нерівності. Визнаючи, що позиція національної держави сильно і деякі 

можливості держави дійсно скоротилися, але цей процес не є всеохоплюючим. 

Національна держава залишається найбільш важливою силою у формуванні 

світової економіки. Вона відіграла винятково важливу роль у процесах 

індустріалізації у сих країн. У розвинених країнах роль держави в економіці 

стала набирати силу з часу Великої депресії початку 30-х рр. XX ст., яка 

призвела до виснаження їх економічного потенціалу. До середини століття 

спектр завдань, що вирішуються державними інститутами, включав не тільки 

більш широке надання інфраструктури та комунальних послуг, а й набагато 

більш розгорнуту підтримку освіти та охорони здоров’я. Розширення 

прерогативи держави викликало і зростання її витрат, які, відповідно до ідей 

Дж. М. Кейнса, вважалися стабілізаторами економіки. Так, поданим МВФ, 

частка державних витрат, включаючи витрати державних фондів соціального 

страхування, у ВВП зросла у розвинених країнах більш ніж в 4 рази з початку 

XX ст. і перевищила до його кінця в середньому 40%, а в окремих країнах 

значно більше: в Італії вона склала 49,1%, у Бельгії – 49,4, у Франції – 54,3, 

Швеції – 58,5%. Головним чинником такого безпрецедентного збільшення 

стало зростання державних соціальних витрат, що безпосередньо випливало з 

задачі створення держави загального добробуту. Зокрема, істотно зросли 

витрати на освіту, медичне обслуговування, соціальну допомогу найменш 

захищеним верствам населення, що скоротило масштаби бідності і підвищило 

якість людського капіталу. 

 До початку 80-х рр. виявилися недоліки і слабкості цього курсу. Держава 

взяла на себе безліч функцій, які вийшли за рамки його природи: формувала 

економічну політику, регулювала виробництво, володіла обширної власністю, 

субсидіювала окремі види господарської діяльності. Швидко зростаюча 

автономія глобалізованих ринків підриває владу держави та її здатність 

контролювати свою власну економічну долю. Територіально обмежені 
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держави, протягом трьох століть розглядалися як вищий об’єкт людської 

лояльності, все більше діляться владою, включаючи політичну, соціальну та 

оборонну сфери, з іншими силами, «новобранцями» в міжнародних 

економічних відносинах. З цього нерідко робиться висновок про те, що держави 

капітулюють перед ринками, які вони самі ж і створили . Так, американські 

дослідники міжнародної економічної інтеграції з Інституту Брукінгса 

зазначають, що транскордонна економічна інтеграція і національний 

політичний суверенітет все більше вступають у конфлікт, що веде до 

протиставлення економічних і політичних структур у світовому господарстві. 

Ефективні ринкові простори все менше збігаються з національною 

юрисдикцією. У цьому є якийсь парадокс, тому що рух від державної влади до 

ринкової і зростаюча міць ТНК були наслідком навмисної державної політики. 

Інші вчені вважають, що оскільки держава не зникла, то основний сенс її 

існування повністю змінився. Держави відтепер формують політику на базі 

конкурентних стратегій, які прагнуть надихнути ринки і делегувати 

відповідальність за ключові рішення приватним діючим особам. Але 

глобалізація не означає стирання всіх національних рамок. Національні 

господарства перетворюються на складові частини єдиної світогосподарської 

системи. Між ними встановлюються різноманітні відносини на основі норм 

міжнародного права, значення яких різко зростає в порівнянні з національними 

законами і нормами, формується економічне середовище, яке функціонує на 

базі загальних правил, принципів, стандартів, цінностей. Проте діють і 

тенденції збереження національної своєрідності, зростання відмінностей у рівні 

та способі життя.  

Отже, в цілому, держава в умовах глобалізації покликана відігравати 

дуже важливу роль у відстоюванні національних інтересів, протидії негативним 

проявам глобалізації, сприяти входженню національної економіки у 

глобалізований світ не лише з найменшими втратами, але і покращенням 

системи світогосподарських зв’язків. 
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ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ 

Посилення конкуренції в банківській сфері, поява конкурентів в особі 

небанківських фінансово-кредитних установ, розвиток фондового ринку 

актуалізують необхідність використання банками нових інструментів 

забезпечення стійкості та більш гнучкого реагування на численні ризики, якими 
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обтяжена банківська система. Значний потенціал, який використовується 

сьогодні не повною мірою, має саме банківський маркетинг. 

Проблемні питання розвитку банківського маркетингу досліджували 

вітчизняні та зарубіжні вчені, серед яких значний внесок у розвиток цієї теми 

зробили Жаворонкова О.Р. [1], Козьменко С.М., Лєонова С.В. [2], Котелевська 

Ю.В., Новікова Т.В [3], Лютий І.О., Солодка О.О. [4], Радченко О.В. [5], 

Федірко В.В. [6] та ін., однак визначення потребують сучасні перспективи 

розвитку маркетингової діяльності банків України. 

Метою статті є визначення особливостей, виявлення сучасних проблем та 

обґрунтування перспективних напрямів розвитку банківського маркетингу в 

Україні. 

Одним із основних факторів посилення впливу банків на перебіг 

економічних процесів є перехід від операційної орієнтації банківської 

діяльності до маркетингової. Принципова відмінність між ними полягає в тому, 

що при операційній орієнтації банк концентрує свої зусилля на технологічних, 

організаційних та облікових аспектах удосконалення банківських продуктів. 

Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку 

на виявленні реальних та потенційних запитів всіх суб’єктів економічних 

відносин, а також пошуку способів їх найкращого задоволення, виходячи з 

фінансових, кадрових, організаційних, технологічних, законодавчих та інших 

обмежень. 

Маркетинг у банку характеризується певними особливостями, що 

викликані специфікою банківської діяльності. По-перше, в основі більшості 

банківських послуг лежить процес купівлі-продажу особливого товару – 

грошей. Це, в свою чергу, зумовлює формування особливих відносин власності. 

По-друге, орієнтація банківського маркетингу спрямована не лише на 

наявних та потенційних клієнтів, але й на персонал банку. 

По-третє, варто зазначити абстрактний характер переважної більшості 

банківських послуг, що значно ускладнює організацію маркетингової 

діяльності, особливо у сфері комунікаційної політики. 

По-четверте, банківський бізнес належить до числа найбільш 

регульованих видів діяльності, що відповідно накладає систему обмежень на 

організацію маркетингової діяльності [4]. 

Ринок банківських послуг в Україні ще перебуває на стадії формування та 

розвитку, зумовлюючи ряд проблем маркетингової діяльності банків. Так, на 

відміну від світових ринків в Україні не досить поширеним є хеджування 

фінансових ризиків. Наприклад, сьогодні аби уникнути паніки серед клієнтів, 

потрібно гарантувати їм, що кошти, покладені на депозит, в кінці терміну 

договору залишаться в тому ж еквіваленті, як і на початку вкладу. Саме для 

цього потрібне страхування валютних ризиків [1]. 

Актуальними можуть бути комбіновані вклади – депозит із програмою 

страхування. Тобто відсотки за ним банк перераховує страховій компанії на 

накопичувальний рахунок страхування життя або як оплату, наприклад, 

туристичної страховки. Комбіновані вклади не набули великого поширення, 

тому що клієнти не поінформовані про наявність цих послуг на ринку, або не 
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повністю розуміють їх вигідність застосування в житті. 

Незначна кількість банків України пропонує мультивалютні вклади – 

строковий депозит у кількох валютах. За кожною із валют відсотки 

нараховуються за різними ставками. Мультивалютність дає змогу зберегти чи 

навіть примножити гроші на депозиті у період курсових коливань [6]. 

На Заході послугу private banking надають VIP-клієнтам. Комплекс послуг 

включає управління особистим капіталом інвестора, податкове планування, 

фінансовий консалтинг, випуск елітних платіжних карток, недоступних 

пересічним громадянам, послуги арт-консультантів тощо. Поріг для таких 

клієнтів у європейських банках коливається у межах від 75 тис. до 1 млн євро. 

Для найбільш заможних клієнтів, капітал яких перевищує 2,5 млн євро, 

європейські банки пропонують послугу «сімейного офісу»: у цьому випадку 

банківський працівник повністю веде сімейний бюджет клієнта. В українському 

private banking більшість послуг, які надають на Заході, не передбачені [2]. 

Перелічені обмеження доповнюються найбільшою проблемою, що 

полягає в фінансовій і політичній кризі, суттєво обмежуючи можливості 

розвитку вітчизняного банківського маркетингу, зокрема через брак коштів на 

маркетинг і рекламу, недовіру інвесторів та клієнтів до банківської системи. 

Основною стратегічною спрямованість банківського маркетингу є 

максимальне задоволення потреб клієнтів банку та забезпечення, за рахунок 

цього зростання рентабельності банківського бізнесу. 

Одним із сучасних перспективних напрямів розвитку банківського 

маркетингу сьогодні є впровадження концепції маркетингу відносин в 

діяльність банків, або CRM. Маркетинг відносин передбачає встановлення 

довгострокових, вигідних та лояльних взаємовідносин між клієнтами та 

банком. Наразі на практиці сформувався широкий спектр інструментів, 

орієнтованих на налагодження співпраці банку зі споживачами. Серед основних 

способів реалізації концепції маркетингу відносин можна виокремити 

сегментацію, концепцію управління досвідом, івент-маркетинг та оцінку 

клієнта «під кутом 360°» [5]. 

Так, значну ефективність при встановленні взаємодії банку з клієнтами 

має розподіл споживачів банківських послуг за групами, що базується на 

дослідженні їх поведінки та виявленні подібних ознак та характеристик 

поведінки. 

Підхід до оцінки клієнта «під кутом 360°» передбачає задоволення 

фінансових потреб споживачів у якомога більшій мірі на основі аналізу 

внутрішньої та зовнішньої інформації про фінансову активність клієнта. 

Івент-маркетинг або маркетинг подій в банку спрямований на 

прив’язування банківських продуктів та послуг до важливих подій в житті 

клієнтів. Такими подіями можуть бути народження дітей, вступ до вищого 

навчального закладу, одруження, досягнення пенсійного віку тощо. 

Інший підхід, а саме концепція управління досвідом – орієнтована на 

підвищення рівня співпраці клієнтів з банківським персоналом. Налагодження 

зв’язків може відбуватись за рахунок консультаційного обслуговування, 

якісного надання банківських послуг та ін. Одним із факторів появи даної 
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концепції є загострення конкуренції на ринку банківських послуг. 

Серед інших перспектив слід зазначити децентралізацію маркетингу в 

банку. Вона полягає у переведенні окремих функцій маркетингу від 

спеціалізованих департаментів до операційних відділів банку. Разом з тим, 

маркетинг переходить від своєї традиційної моделі до нового виду – 

електронного маркетингу. 

В цілому ефективність впровадження маркетингу в діяльності 

вітчизняних банків є досить невисокою. Насамперед це відбувається через 

низькі витрати на його впровадження (у банках вони становлять менше 2% від 

загальних витрат на відміну від 15%, які виділяють на нього виробники товарів 

масового споживання) та нерозуміння його стратегічної ролі у функціонуванні 

банківської установи. Проведене дослідження результатів впровадження 

концепції маркетингу вітчизняними банками обґрунтовує необхідність 

розвитку перспективних напрямів банківського маркетингу, що забезпечать 

можливості будувати відносини з клієнтами та іншими учасниками фінансових 

відносин найбільш результативно. 
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РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Інноваційна економіка в сучасному суспільстві характеризується певною 

специфікою. Інноваційна економіка – сфера економіки на базі потоку 

інвестицій в інновації,  технологічного вдосконалення виробництва і реалізації 

високотехнологічної продукції (і самих технологій) з високою доданою 

вартістю. Ряд дослідників  заявляють, що для більшості розвинених країн в 

сучасному світі саме інноваційна економіка вносить вирішальний внесок у 

світове економічне домінування тієї  чи іншої  держави . 

Вважається, що інноваційна економіка вперше з'явилася в США. 

Технологічний уклад життя сучасного суспільства озброює нас в першу чергу 

такими технологіями, «як електроніка та інформатика», а високотехнологічні 

галузі та «галузі м'яких технологій і послуг» у сумі визначають переважно 

конструктивні інноваційні елементи розвинених країн [1, с. 68]. 

Технологія та інновації трансформують індустрію фінансових послуг, – 

пишуть автори Всесвітнього економічного форуму [1, с. 44]. Виробництво 

фінансових послуг (його динаміка, фактори й тенденції) змінює економіку 

інновацій. Інновації в сучасному суспільстві – це не лише  успішний науковий 

пошук, але ще й розумний  пошук фінансових ресурсів для втілення в життя 

задумів вченого. Так, можна сказати що «інновація є реалізація винаходу», 

інновацією необхідно управляти, адже це взаємопов'язаний процес [4, с. 1].  

«У сучасному світі інновації відіграють визначальну роль у процесах, що 

призводять до перетворення суспільства, – пишуть Федорова О. А., 

Лаушкіна Н. С. – Управління інноваціями та реалізація на їх основі 

інноваційної політики господарюючих суб'єктів є найважливішим завданням 

сьогодення». При цьому  вирішення завдання ведення інноваційно-орієнтованої 

економіки можливе лише за наявності чітко збалансованої інноваційної 

політики. Водночас інноваційна політика – це, перш за все, концепція влади і 

управління у сфері інновацій. На наш погляд, це – концепція найбільш 

оптимальної,  раціональної  організації  політичних  відносин в плані 

визначення пріоритетів інноваційного розвитку з метою реалізації рентабельної  

інноваційної діяльності [3, с. 1]. 

Загальновідомо,  що всі сфери суспільного життя тісно взаємопов'язані. 

Тому інноваційна економіка іманентно взаємодіє з інноваційною політикою, 

причому остання зазвичай є визначальною: саме політичні міркування (а не 

чисто економічні фактори) визначають характер інновацій в наші дні; до них 

приєднуються соціально – культурні фактори, їх комплекс, утворюючи цілу 

факторну інтеграцію в процесі організації залежно від  змін власне інновацій. 
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Оскільки інновація залучає інтеграцію безлічі винаходів, то міждисциплінарні 

комбінації релевантних факторів стимулюють інновацію [5, с. 1]. 

При розумному управлінні інноваціями їх організація носить системний 

характер, представляючи синергетичний комплекс, здатний до самоорганізації. 

Кооперативний, конструктивний ефект, пов'язаний з можливістю створення 

єдиної інформаційного  технологічного середовища, з обміном ідеями, 

знаннями та кваліфікованими кадрами значно перевершує традиційні 

економічні фактори [3, с. 1]. Рушійними силами служать наступні системи: 

інноватор , організація (або підприємство) та навколишнє середовище – за 

умови їх взаємодії, тобто у зв'язку в єдину систему. Тут застосування вивіреної 

інноваційної політики пропонує поставити інноваційну траєкторію розвитку 

суб'єкта інноваційної діяльності, націлену на «забезпечення економічного 

зростання» [2, с. 3]. Прояв властивості системності у тому, що нові технології 

та породжувані ними інновації зачіпають багато сфер повсякденного життя [3, 

с. 8]. Інноватор в даній комплексній системі є головною ланкою, зумовлюючи 

ефективне подолання системою можливих точок біфуркації і поліфуркаціі і її 

зростання. З'єднання трьох систем інноваційної діяльності, з одного боку, і 

трьох сфер політики - дають уявлення про взаємозв'язки інноваційних та 

державних систем [2, с. 2]. Людський капітал є вирішальним фактором 

реалізації інновацій, і розвитку економіки країни в цілому. Саме тому інвестиції 

в знання та інтелектуально-інформаційну сферу діяльності суспільства 

настільки актуальні на стику 20-го і 21-го століть [2, с. 7]. 

Інноваційну економіку часто називають «економікою, заснованою на 

знаннях». Стратегічний потенціал розвиненої країни почав визначатися не 

загальним масовим утворенням, а творчим потенціалом і рівнем науково-

технічної та організаційно – політичної еліти. [6] Бо знання є сучасна 

парадигма,  яка має власну динаміку в соціальних системах [7].  Це означає, що 

інвестиції в інтелектуально – інформаційну сферу інновацій (людський капітал) 

сучасного етапу сталого розвитку країн і міст представляються особливо 

актуальними [8]. 
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РУХ ФЕТХУЛЛАХА ҐЮЛЕНА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

Існує багаточисельна кількість точок зору щодо руху Фетхуллаха Ґюлена. 

Але можна виділити основні дві – це різка критика противників та хвалебна 

лірика послідовників. Тож слушним буде проведення порівняльного аналізу 

цього соціокультурного феномена, щоб мати коректне уявлення про цей рух та 

його засновника 

О. Шокало, український сходознавець, письменник порівнює філософію 

Ф. Ґюлена з філософією Григорія Сковороди, знайшовши там спільні риси [3]. 

У роботі А.Фролова [4, с 10 – 15], Ф.Ґюлен – відомий мислитель, автор 65 

книг і 7000 статей, ідейний втілювач освітнього проекту, який реалізується 

більш як у 100 країнах. Має величезну кількість послідовників. В 1998 р. в 

Туреччині був звинувачений за намір заколоту існуючого державного устрою, 

але згодом Верховний Суд  зняв обвинувачення. В 2008 р. – був визнаний як 

провідний інтелектуал світу (британським журналом ««Prospect» и 

американським «Foreign Policy»).  

За матеріалами конференції «Рух Ґюлена як міст між культурами», що 

проводилася Потсдамським університетом,  Ґюлен мав намір «синтезувати 

іслам, науки і турецьку культуру, а також культуру діалогу і терпимості, та 

західну цивілізацію» [1]. Паралельно зазначено, що його рух сприяє 

модернізації Туреччини, становленню демократії, визначає науку як «засіб 

розуміння устрою світу та досягнення благополуччя» [1]. 

Томас Мічел [2], генеральний секретар з міжконфесійного діалогу  

(Ватикан) в своїй статті за назвою «Суфізм і сучасність у мисленні Фетхуллаха 

Ґюлена», підґрунтям якого були роботи  Ґюлена,  зазначив, що Ґюлен в свому 

духовному развитку отримував натхнення у Корані і Сунні. Суфізм він розумів 

як внутрішній аспект шаріата, сутність чи «дух» ісламу, який привабливий тим, 

що здатний контролювати «егоїстичні прояви». 

За матеріалами В.Іванова, наукового співробітника сектора 

інформаційного аналізу та оцінок Російського інституту стратегічних 

досліджень, в 2012 році за рішенням російського суду деякі книжки Ф. Ґюлена 

було включено у Федеральний список екстремістської літератури. Ґюленісти 

вважають, що до складу Великого Турану повинні увійти Татарія, Башкирія та 

інші тюркські регіони пострадянського простору (Крим, Гагаузія, Дагестан, та 

навіть Білорусія з Литвою, останні розглядають як «землі польсько-литовських 

http://www.3ip.ru/
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татар»). Зрозуміло, з часом, згідно їх плану, до складу всесвітнього халіфату з 

центром у Туреччині приєднаються всі країни світу. 

Відомий мусульманський богослов Валиулла Якупов зазначав той факт, 

що рухом Ґюлена особиста свобода адептів суворо обмежена [5, с. 393], в чому 

є схожість з практиками інших деструктивних культів. 

Отже, по всьому світу є розповсюдженим таке суспільне явище як рух 

Ґюлена, фонд «Діалог Євразії», більш як у 100 країнах збудовані школи та 

мають найкраще обладнання, ведеться пропаганда поглядів Ф. Ґюлена. Виникає 

одне запитання, хто це все фінансує і які перспективи. Західні фахівці 

схиляються до думки Ґюлена, більшість турецьких не схвалюють його концепт. 

Сам Ґюлен зараз мешкає у Америці. Виникає ще одне питання, то де ж той 

«діалог» Сходу та Заходу?  
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НОТАТКИ НА ПОЛЯХ КУЛЬТУРИ СПОРТУ 

Спорт є універсальним, оскільки розвиває не лише наші фізичні та 

морально-вольові якості, а й укріплює здоров’я, допомагає у розвитку 

комунікативності, розвиває в цілому. Далеко у минулому залишилися ті часи, 

коли спортсмена було прийнято вважати фахівцем вузької спеціалізації, 

недостатньо розвиненою людиною для інтелектуальної роботи.  

Люди справами довели, що це не так! Зокрема, чемпіон Олімпійських ігор 

– Піфагор [1, с. 319 – 320]; скажете – «виняток із правила», а ось і нічого 

подібного! Спортсмен має бути універсально підготовленою людиною, здатною 

вирішувати поставлені перед нею завдання у найстисліший час, а саме: кому 

віддати пас, яку тактику обрати при бігу, вибір техніки стрибка тощо. Тій 

http://www.noviyegrani.com/archives/title/290
http://ru.fgulen.com/content/view/2202/16/
http://www.noviyegrani.com/archives/title/265
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швидкості, з якою фізично виховані люди приймають рішення, іншим, 

зазвичай, залишається лише заздрити. Спорт сприяє не лише оздоровленню 

організму, але і часто-густо відверненню повсякденних проблем, а це означає, 

що він знімає напругу з нервової системи і дає можливість спрямувати 

негативну енергію у потрібне русло. Негативні прояви у соціумі не рідкість – 

ми турбуємось з приводу переповненого громадського транспорту, суворих 

викладачів, проблем у родині тощо, але спорт допомагає нам звільнитися від 

цієї напруги, оскільки тренування створює особливий духовний світ, куди була 

спрямована вся енергія, тому сил на негативні нісенітниці просто не 

залишається, а ми з очищених розумом можемо вирішувати свої проблеми. 

Спорт допомагає охолонути і поглянути на світ по-філософськи, через що 

більшість проблем стають простішими, зрозумілішими та отримують імпульс 

до їх вирішення у найближчому майбутньому. Скоріше за все, саме з цього 

приводу Олександр Лукашенко свого часу казав: «Я дуже люблю спорт – це 

найкраща моя якість» [2].  

Часто можна почути розмови про спорт як чесну, чисту боротьбу, коли 

говорять про вміння програвати та інше. Приймаючи участь у багатьох 

змаганнях, можу відповісти на це словами Еріка Блера (відомого як 

Джордж Оруел): «Серйозний спорт немає нічого спільного з чесною грою. 

Серйозний спорт – це війна мінус вбивство» [3]. Нехай спорт не завжди є 

нечесною грою, але яким чином він може залишатися завжди чистим, якщо у 

боротьбі за перемогу використовуються некоректні методи: допінги, крадіжка 

екіпіровки, погрози, отруєння тощо? 

Одного разу на важливих змаганнях мені порізалі шнурки на шиповках, 

сподіваючись, що я не вийду на старт; яким же мало бути здивування цих 

«доброзичливців», коли вони побачили мене з посмішкою на старті. Я 

поставилась до цього по-філософськи, як до їх слабкості. Я не шукала ані тих, 

хто це зробив, ані відповіді на питання – навіщо це було зроблено. Я просто 

прийшла і виграла. Це була солодка перемога і демонстрація моєї переваги над 

ними. Вважаю, що мрії про помсту нехай плекають у собі слабаки. Сильні люди 

мають доводити свою правоту у справах. Хоча й говорять про повагу, на якій 

тримається весь спорт, а перед кожним змаганням судді повторюють, що 

сподіваються на чесну боротьбу, однак, чесного у спорті, на жаль, набагато 

менше, ніж сподівань на це. 

Насправді, на наш погляд, людям потрібно навчитися дивитись на 

проблему з іншого боку, «по-філософськи», більше стежити за собою і менше 

звертати уваги на помилки інших. 

Бути чесним і милосердним – це питання виховання. Я не одного разу 

допомагала суперникам, і мені неодноразово відповідали добром. Варто лише 

захотіти бути добрим, і люди стануть відповідати тобі тим самим. Так само і в 

житті, зробивши погане хорошій людині, відчуваєш, що вчинив низько і 

прагнеш виправити свою помилку. Завжди варто починати з себе. Мені б дуже 

хотілося дати таке ж виховання своїм дітям, як мені дали батьки. Я з дитинства 

була навчена доброті й милосердю та можу сказати, що не раз саме це мені 

допомагало як в житті, так і в спорті. 
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У спортивній діяльності, як і в житті, багато що є відносним, саме тому 

інколи варто дивитися на проблему не лише з одного ракурсу, але і з інших. Не 

існує невирішуваних проблем і безвихідних ситуацій, просто ми або погано 

шукали рішення, або намагалися пройти лише широкою дорогою, не 

помічаючи допоміжних стежок, не намагаючись оглянути проблему в цілому. 

Будь-яку проблему можна вирішити на свою користь, або, принаймні, з 

щонайменшими втратами. 

Я особисто неодноразово чула вислів: «Люди самі ставлять собі рамки, 

вигадують перешкоди і проблеми, звільнися від цього і ти зможеш все». 

Думаю, що це ідеальна фраза для спортсмена, що поєднує у собі мотивацію і 

глибокий сенс. Якщо не обмежувати себе певними рамками, то можна 

втілювати у реальність найнеймовірніші результати. Адже не є таємницею, що 

наполегливість, сміливість і завзятість ведуть до перемоги. 

Можу сказати, що однозначної позиції з приводу висловленого у спорті 

не існує. Ти – або прибічник чесності, яка є офіційним слоганом спорту, або ж 

ти намагаєшся перемогти будь-якими засобами. Все це залежить від виховання 

і від пріоритетів людини. Але засуджувати людей ми не маємо права, оскільки 

не знаємо для чого їм потрібна ця перемога. 

Закінчити цей невеликий дискурс хотілося б словами, які, на перший 

погляд, мало стосуються власне філософії спорту, проте, за нашим глибоким 

переконанням, є шалено важливими для суспільства: «У будь-якій ситуації, 

будь ласка, залишайтеся людиною»! Адже засуджувати завжди легше, ніж 

спробувати зрозуміти, а всі ми люди і потрапляємо у різні ситуації, де інколи 

щонайменша підтримка може змінити людську долю або, навіть, врятувати 

життя. 
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ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА СУЧАСНОЇ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ 

Філософська думка Латинської Америки являє собою сьогодні певний 

конгломерат теорій та концепцій, що склався, головним чином, в XIX столітті 

під впливом західноєвропейських та північноамериканських філософських 

течій та на власній регіональній основі. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/
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В історії філософської думки Латинської Америки виділяють три етапи. 

Перший – з XVI по XVIII століття (колоніальний період) – панування 

схоластики і теології. Другий етап – XIX століття (період боротьби за 

незалежність) – вплив ідей європейського Просвітництва і пізніше – 

позитивізму. Третій етап – XX століття (період боротьби за економічну та 

духовну незалежність) [2]. Під впливом сучасної європейської філософії ( в 

тому числі і марксизму) зароджується власна «латиноамериканська філософія», 

«автентичність» якої стає предметом широкої дискусії в країнах континенту і за 

його межами. 

У філософії Латинської Америки знаходить своє відображення 

першорядна увага до питань самобутності історичного розвитку народів 

континенту, яка виражає в свою чергу зростаючу історичну самосвідомість, 

пов'язану з процесом боротьби за національну незалежність [1]. Акцентування 

уваги громадської думки на самобутності людини і культури Латинської 

Америки є природним наслідком «культурної експансії» західноєвропейських 

країн і США, що отримала назву «культурного імперіалізму». Як зауважила І. 

Тертерян, явний або прихований вплив концепцій самобутності 

латиноамериканської культури відчутний «в усіх без винятку сферах суспільної 

свідомості: у політиці, філософії, естетиці, в художній практиці» [3]. 

Питання про «латиноамериканську сутність» людини розглядається 

філософами Латинської Америки у двох «планах»: історичному та політичному 

(«філософія визволення»). Саме в цьому, перш за все, виявляється специфіка 

латиноамериканської філософії, яка не може бути адекватно зрозумілою поза її 

соціально-історичним контекстом. 

Латиноамериканська «філософія визволення» ( надалі ФВ ) , що заявила 

про себе в 70-ті роки, розглядається як перший власне латиноамериканський 

«логос», проголошений у свій час перуанцем А. Саласара Бонді. Саме ФВ 

досягла, за словами уругвайського філософа А. Ардана, певної стадії не просто 

«філософії в Латинській Америці, але латиноамериканської філософії». Трохи 

пізніше (у 1978 р.) перуанський філософ Фр. Міро Кесада заявив, що 

латиноамериканська філософія успішно поєднує «дві функції – затвердження 

універсального характеру філософії та реалізацію власних регіональних 

обставин» [4].  

Протягом тривалого періоду латиноамериканська філософія 

усвідомлювала себе через європейську філософію. ФВ означає новий етап у 

розвитку філософської рефлексії в Латинській Америці, претендуючи на 

концептуальний і систематичний рівень осмислення соціального та 

культурного досвіду континенту. Через ФВ філософія отримує 

«латиноамериканське обличчя і мову», що відрізняють її від інших типів 

філософії. 

Для розуміння своєрідності ФВ вимагає уточнення питання про її 

взаємини з «теологією визволення» (надалі ТВ). Певна «пересіченість» 

теологічної та філософської проблематики на початковому етапі становлення 

ФВ відображає відому слабкість цієї думки, її залежність від реальної 

соціально-історичної ситуації континенту. Робота перуанського теолога Г. 
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Гутьєрреса – «Теологія звільнення. Перспективи» розкриває основні положення 

ТВ, вона стала головною працею, присвяченою цьому міжконфесійному руху 

[4].  

Ідеї цієї праці, а також поява на континенті самостійної соціологічної 

думки («соціології визволення») поступово підводили до питання про те, 

наскільки можлива оригінальна і самобутня філософія в Латинській Америці. 

Філософія і теологія були тісно пов'язані принаймні до 1975 р., стверджує один 

з видних представників ФВ Артуро А. Роиг . Це виражалося в тому , що 

філософію і теологію «визволення» в деяких випадках представляли одні й ті ж 

особи (Е. Дуссель, Г. Х. Сканноне). ТВ в їх уявленні також спрямована на 

переосмислення «європейського», основною вадою якого вважається визнання 

незмінності існуючого порядку речей. Символами цієї «незмінності» в 

філософському плані для Дусселя є гегелівська діалектика і хайдеггерівська 

онтологія, які не долаються сучасними європейськими теологіями. 

Новий етап у розвитку ФВ пов'язаний з досвідом триваючого діалогу з 

європейською та північноамериканської думкою, представленої К. О. Апель, 

Ч. Тейлором, Дж. Ваттімо, Р. Рорті та ін. Проблематика діалогу пов'язана з 

етичним виміром взаємин «Північ-Південь». Цей трансатлантичний діалог 

присвячений дослідженню міжнародних відносин між індустріально 

розвиненими країнами і народами. У перспективі – організація діалогу 

«Південь-Південь», мета якого – прояснити взаємодію афро-азіатської та 

латиноамериканської філософської думки з етико-соціальних проблем. ФВ 

розглядається тут як частина філософії світової периферії півдня, що 

представляє, поряд з Латинською Америкою, Африку, Азію і меншості так 

званого центру. Але в той же час тут очевидно наявне прагнення подолати 

вузькі культурно-географічні межі латиноамериканської моделі ФВ і 

представити її не як периферійний варіант, але як повноправний дискурс 

сучасної філософської думки. 

Безсумнівно одне: участь у інтеркультурному діалозі позначає початок 

нового етапу відносин між західноєвропейською та латиноамериканською 

філософією. У першу чергу мова йде про досвід діалогу між «етикою дискурсу» 

(К.О. Апель, В. Кульман, А. Вельмер, В. Хесле тощо) і «етикою визволення» 

(як невід'ємної частини ФВ). 
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ВЗАЄМОПРОНИКЛИВІСТЬ КОДІВ У СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ 

Масова культура працює зі стереотипами, інерційними формами, 

спрощеними, адаптованими цінностями, вона створює їх і підтримує. На 

відміну від неї, елітарна культура працює з екстраординарними ситуаціями, 

евристичними, пошуковими моделями (хоча зрозуміло, що цим не 

вичерпується її поле діяльності). 

Елітарна культура з її ставкою на індивідуальне, авторське, та масова з її 

опорою на колективне однаково живлять творчу волю та колективну пам’ять 

мистецтва. 

Незакріпленість елітних і масових кодів у сучасній культурі, їхня 

відносна взаємопроникливість відповідають потребі в особливій мові для 

традиційного і нетрадиційного сприйняття. Сьогодні конфлікт традиційної і 

нетрадиційної свідомості вирішується в тому числі і шляхом перетікання 

елементів елітної, масової і народної культури у форми своєрідного м’якого 

синтезу найконструктивніших з елементів кожної. 

Масова і елітарна культура – це не стільки емпіричне зведення фактів, 

подій, оцінок, а, скоріше, спосіб життя, стиль мислення і поведінки. 

Постмодернізм надав взаєминам між елітарною і масовою культурою 

своєрідний градус містифікації. Ставка на гру, на імпровізацію, на самоцінність 

художніх мов – цей радикальний плюралізм подекуди розмиває критерії, 

порушує ієрархію цінностей. Найменш захищеними у цих умовах виступають 

саме елітні цінності, що викликає у найбільш чутливих критиків почуття 

небезпеки і пригніченості. На жаль, для деякого песимізму підстави є. Вільна 

маніпуляція сильними культурними символами (зокрема, Європа, нація, 

патріотизм) є змістовно-конструктивними лише за умови сталої історичної 

ситуації і розвинутого культурного тезаурусу суспільства. Зараз, в добу кризи 

цивілізацій, суспільств і моралі ми можемо стати перед драмою нової 

міфологізації свідомості. Ми вже бачимо, як національна і особистісна 

ідентифікація стає подібною до квазіідентифікації, коли, зокрема, європейське 

інтерпретується через провінційні маргіналії. 

В цих обставинах коди масової культури, її образи як доступніші можуть 

провокувати закріплення в нерозвинутій, інфантильній свідомості саме її норм, 

еталонів, картин світу на правах високої культури (чи навіть єдино можливої). І 

що особливо небезпечно – процес цей може дійти до рівня потреб, і тоді, 

скажімо, місце потреби в Бахові чи Березовському заступить інфантильна 

потреба у «Співаючих трусах» чи «співаючому ректорові» Поплавському. 

Тому слід зазначити, що суспільству, яке передусім робить ставку на 

підтримку механізмів та персонажів масової культури, загрожує викривлення 

емоційного та інтелектуального генотипу, а також посилення в такому 

суспільстві ознак соціальної міфології, ілюзії, утопії. Тут ми стикаємося з 

втратами, а, скоріше, просто з властивостями самоорганізації як процесу. 

Культура адаптує суспільство до стабільності – а в режимі адаптації завжди 
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присутня ілюзія, міф, підміни. Це при тому, що головною функцією художньої 

культури є підтримка в суспільстві механізму ідентифікації особистості з її 

глибинними, кореневими структурами й ідентифікація самого суспільства – з 

найстійкішими імперативами, які йому відомі з власного історичного досвіду. 

Дві головні тенденції, що однаково відчутні у всіх сферах сучасної 

художньої та наукової думки – тенденція до національно-кореневого та до 

універсального, загальнобуттєвісного, – свідчать про інтенсивний ривок у 

творенні національного буття. Кульмінація національних проблем викликає 

висвітлення універсальних цінностей і засвідчує потенції культури до 

структурування осмисленої життєдіяльності, розроблених античною 

цивілізацією і підхоплених Київською Руссю ще в X ст. у процесі творення нею 

власного нового, греко-слов’янського типу європейської культури. 

У ХХІ ст. є злободенним питання ефекту цього продовження або 

непродовження трансляції античної традиції у світі, зокрема, у Східній Європі. 

Свідченням чього є дискусії з приводу зіткнення традиційної естетики, що йде 

від Аристотеля, та постмодерністської естетики [1] з її категоріями 

деконструкції, симулякра, абсурду тощо. 

Сучасний досвід розімкнення української культури на найширші обрії 

світової культури, в тому числі тяжіння до далекосхідних ремінісценцій, до 

індоєвропейських образних систем, – це продовження на новому витку 

трансляції не лише архетипового для української ментальності діалогу з 

природою, з космосом, а й переосмислення позитивістсько-раціональної логіки 

буття. Йдеться, перш за все, про позитивізм і раціоналізм європейського зразка 

доби Нового і Новітнього часу, коли Європа, що багато віків перед тим 

існувала, багато в чому, за рахунок високих східних технологій, розпочала еру 

власної самобутності. Традиція, що йшла від Декарта, підсилила себе 

Фейєрбахом з його людиною як центром світобудови [2], екзистенціалістами, 

які вважають, що людина створює себе своїми справами та вчинками.  

Відмовившись від східних моделей, Європа Нового часу разом з 

технологіями відкинула і художньо-споглядальні мотиви, образи, фантазії, 

ідеалізм, розчинення у Всесвіті як щасливе відчуття захисту Всесвітом, тонкого 

з ним зв’язку (на відміну від загальновживаного поняття розчинення Я у 

Всесвіті як пасивного та залежного). Сьогодні українська культура повертає 

собі чутливість до метафізики, до заглиблення у «істину сущого як такого у 

цілому» (Хайдеггер) [3]. Рух цей відчутніший у музиці, в малярстві, у 

скульптурі, тобто – індивідуалізованих мистецтвах. Приклади з музики: 

В. Сильвестров – від Симфонії № 3 і «Есхатофонії» – до «Тихих пісень» для 

голосу з фортепіано, «Постлюдіуму» для роялю з оркестром; Л. Грабовський – 

від твору для хорів, органу і оркестру «Море» – до циклу «Коли»; Л. Дичко: 

«Індія – Лакшмі», літургії № 1 і № 2; В. Губа: «Медитації». Не обов’язково це 

робиться з опорою на «східну» стильову манеру, можливо і навпаки, але 

поштовх іде звідти. 

Мистецтва більш публічні роблять цей перехід через підсилення ролі 

імпровізації і ускладнення художніх мов. Соціальна філософія спеціально 

займається розробкою таких тенденцій та підходів. 
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Свої самобутні культурні параболи українська художня культура 

вибудовує в умовах експресивної відкритості одночасно і Заходу, і Сходу. 

Національне все менше схильне бачити себе у вузькому культурному ареалі або 

на шляхах відштовхування, протистояння, конфлікту, хоча інерція останнього 

існує і нагадує про себе переважно у таких гуманітарних системах, як політика, 

політична культура, економіка тощо. Власне культура повертає процес 

конструювання національного життя на рейки, де принцип «або-або» 

поступається формулі «і-і». Україна починає бачити себе у найширшому 

історичному просторі і найглибшій часовій вертикалі.  

Ми перебуваємо у найчутливішій точці новотворення. За всіма 

парадоксами і загадками художньої культури спостерігається її оригінальне 

коливання ніби між двох цивілізацій: маятниковий рух культури, яка, з одного 

боку, спрямовує себе до античності, а з іншого – до барокових традицій (які 

багато у чому збігаються із постмодерністськими новаціями). Саме ці великі 

стилі змістовно наповнюють художні будови. 

Процес відбувається винятково цікавий. Національна культура за 

допомогою найпотужніших систем: а) реконструює втрачені ланцюги 

спадковості (зокрема, культурні цитати з бароко), закриває «білі плями»; б) 

інтенсифікує процес інтеграції культури і суспільства у світовий контекст 

(розімкнуті діалоги на Захід і Схід). Між ними багато спільного. Так, поклик 

античності відчутний, зокрема, у відсутності ієрархій, у вільному діалогові мов 

і персонажів, на чому наполягає і постмодернізм, хоча рух до бароко 

проявляється виразніше еклектикою, напруженою контрастністю, загадковістю, 

безконечністю інтерпретацій, особливим ставленням до етики. 
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РОЛЬ МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНКЦІОНУВАННІ 

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

З початком формування державності, правляча верхівка суспільства 

завжди знаходилась у пошуках ідеального засобу управління людськими 

масами (від таємних чоловічих союзів Меланезії до інституту вождів, 

спартанської олігархії та Сенату у Давньому Римі). Так виникає ціла низка 

маніпулятивних технологій, які свідомо та підсвідомо скеровують поведінку 

людини або суспільства вцілому до конкретних дій чи бездіяльності. Сьогодні, 

з всебічним поширенням і застосуванням таких понять, як «інформатизація», 
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«ноосфера», «глобалізація», перед державами, що не є ізольованими від 

загальномасштабних процесів, гостро стоїть питання про застосування нових 

маніпулятивних технологій, які активно розроблялися ще у часи «Холодної 

війни» і зараз набувають все нових форм та масштабів. Сьогодні телебачення і 

Інтернет, паперові видання та бігборди на вулицях міст і сіл є потенційним 

знаряддям контролю суспільної свідомості.  

Метою дослідження є з’ясування місця та ролі маніпулятивних 

технологій у функціонуванні сучасного суспільства.  

Саме поняття «маніпуляція» [6] має декілька значень, серед яких, 

наприклад, таке: у Стародавньому Римі цей термін означає невеликий загін – 

маніпулу, котрий беззаперечно підкоряється і беззаперечно виконує всі 

розпорядження начальників. Зараз під маніпулятивним впливом розуміють 

специфічний підхід до соціальної взаємодії та управління, спрямований на 

активне використання різноманітних способів і засобів схованого примусу 

людей (в умовах утаювання своїх справжніх намірів). Якщо ж такий вплив 

(зокрема, при здійсненні політичної діяльності) не зневажає будь-якими 

засобами для досягнення поставленої мети, він у сучасній літературі часто 

позначається поняттям «макіавеллізм» [4].  

На початку ХХ століття маніпулятивні технології є об’єктом 

теоретичного дослідження. Ю. Волков, беручи за основу визначення 

«механізму» Гегеля, виділив 3 елементи, з яких повинен складатись механізм 

маніпуляції: 1) «ядро» – сутність механізму, процес закладення у свідомість 

особи хибних, вірних та напівхибних ідей на свідомому та підсвідомому рівнях 

через ЗМІ, лекції, бесіди, специфіку соціального середовища; 2) процес 

засвоєння, осмислення, переживання ідей та уявлень, які були внесені у 

свідомість особи з ціллю зображення хибних та напівхибних уявлень за істинні; 

3) процес очікування маніпуляторами діяльності особи, що є ціллю та 

результатом [Цит. за: 3, c. 54 – 62].  

Подальша еволюція маніпулятивних технологій та концепцій пов’язана, 

перш за все, з істотним зменшенням впливу силового та грошового контролю 

та зростанням сили інформації та медіа-технологій. З’являться таке поняття, як 

«інформаційна війна», що, за М. Маклуеном, позначає використання і 

управління інформацією з метою набуття конкурентоздатної переваги над 

супротивником [1]. Фахівці зазначають, що використовуючи об’єктивні та 

суб’єктивні потреби індивідів, ЗМІ за роки свого існування, встигли 

напрацювати декілька стандартних схем взаємодії з масовим 

глядачем/слухачем, а саме:  

1) використовування «психологічних автоматизмів»: стереотипів, 

штампів, метафор;  

2) перевага «естетичної» (емоційно-забарвленної) інформації над 

«семантичною» (фактажем);  

3) метод фрагментації (полягає в поданні інформації єдиним потоком, що 

унеможливлює її подальше розумове сортування);  

4) метод створення фактів (поєднання питомих фактів з вигаданими 

правдоподібними фактами);  
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5) метод історичних аналогій;  

6) метод семантичного маніпулювання («наш» – «їхній», «ворожий» – 

«дружній»);  

7) метод відкритої дезінформації та ін. 

На озброєнні сучасних маніпуляторів знаходяться Інтернет-сторінки, 

телебачення, радіо, телефон, релігійні та політичні інститути і, навіть, ті 

громадяни, що є безпосередніми розповсюджувачами інформації (агенти 

державних відомств, рекламні агенти, знайомі, родичі, які вже потрапили під 

маніпулятивний вплив). За С. Кара-Мурзою [2, с. 154 – 172], найбільш 

питомими у ХХI ст. є такі засоби маніпуляції, як: спрощення гіпотез з 

нав’язуванням висновків (проблема перетворюється у просту догматичну 

модель) через засоби ЗМІ; роль «експерта» – людини, що авторитетно 

стверджує через екрани телебачення чи в аудіо-режимі якусь аксіому; 

механіцизм – уявлення про людину, як про частину досконалого механізму; 

вироблення штучної мови з підміною понять, яка жваво використовувалась ще 

з часів В’єтнамської компанії американськими агітаторами; політичні 

евфемізми та псевдотермінологія, що, на зараз є найактуальнішою зброєю 

російських ЗМІ проти української спільноти. До цього можна додати 

голографічні схеми, 3D-технології, що занурюють глядача у інший світ, 

перетворюючи його з суб’єкта отримання інформації на об’єкт. І це є хворобою, 

від якою поки не має жодної панацеї. На зараз соціальна філософія та 

психологія ретельно досліджують, чому людина століття за століттям втрачає 

право на вибір та свободу мислення, і чи є він в неї взагалі. Тенденції 

неприховані. В наш час значно спрощуються стосунки між людиною і 

машиною, проте катастрофічно ускладнюються між самими людьми. Автор 

праці «Індивідуалізоване суспільство» британський філософ З. Бауман помічає 

тенденцію до зловживанням маніпуляцією з перерозподілом провини з 

інститутів держави на індивіда за культурно-ціннісні вади всього суспільства, 

що породжує нові викривлені форми суспільної свідомості [Цит. за: 6, с.24 – 

25].  

Провідне місце маніпуляції в системі інформаційно-психологічної 

безпеки особистості визначається наступними факторами: 

- масовим включенням маніпуляцій в інформаційно-комунікаційні 

процеси в сучасному суспільстві, ефекти якої багаторазово підсилюються 

активним використанням новітніх інформаційних технологій і засобів 

комунікації;  

- значним збільшенням кількості об’єктів маніпулятивного впливу 

внаслідок їхнього полегшеного доступу до засобів поширення інформації;  

- відсутністю діючої системи соціально-психологічного захисту від 

маніпулятивних впливів;  

- слабкою сформованістю механізмів індивідуального психологічного 

захисту від маніпуляцій, що різко знижує опірність до такого психологічного 

впливу;  
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- підвищеною схильністю значної частини населення до маніпулятивного 

впливу у зв’язку із тривалим перебуванням у кризових умовах кардинальної 

трансформації соціально-економічних відносин і суспільства в цілому;  

- стихійним і неконтрольованим поширенням новітніх маніпулятивних 

технологій (у тому числі, нейролінгвістичного програмування);  

- відсутністю ефективної нормативно-правової бази, яка б перешкоджала 

використанню маніпулятивних технологій [5].  

Підсумовуючи зазначимо, що технічне удосконалення спокушає 

політтехнологів, рекламодавців, державних діячів та промисловців розробляти 

все нові форми проникнення у свідомість людини, а тому варто розраховувати, 

що зв’язок між «індивідуальним» та «суспільним» буде визначатися користю 

останнього. Роль маніпулятивних технологій постійно зростає, тоді як 

глобалізація робить їх вплив на мільйони людей майже необмеженим. Цьому 

сприяє: використання міжнародних медійних ресурсів, узгоджені схеми впливу, 

анонімність в мережі Інтернет та відсутність необхідної законодавчої бази, яка 

була б в змозі зупинити неконтрольований маніпулятивний процес.  
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СОЦІАЛЬНА МЕТАФІЗИКА ДИТИНСТВА 

Сьогодення актуалізує проблему осмислення дитинства як цілісного і 

унікального періоду життя людини, що викликає необхідність вивчення цього 

феномена шляхом інтеграції знань про природні, генетичні, біографічні, 

соціальні та історичні компоненти буття дитини. Соціально-філософське 

осмислення призначення дитячого періоду в житті людини – це пізнання цілей і 

смислів початку її буття. Дитина, як «потенція» дорослої особистості, 
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підпорядкована загальним закономірностям буття. Однак все це коло питань 

потребує подальшого дослідження. В оптиці соціально-філософської аналітики 

головним  призначенням визначення соціокультурного виміру дитинства є 

боротьба з девіантною поведінкою людини. Доведено, що дитинство має 

важливе значення в суспільстві і культурі, оскільки не тільки закладає основи 

розвитку майбутніх поколінь, а й визначає рівень соціокультурного розвитку 

сучасного суспільства. 

Дитинство – це соціальна спільність зі своїми інтересами, цінностями, 

світосприйняттям і потребами, що займає певне положення в соціальній 

структурі суспільства, що має свої характерні ознаки, змістовну специфіку, яка 

підвладна змінам в різній соціально-історичній реальності. 

В архаїчній культурі традиційне суспільство демонструє суперечливе 

сприйняття дитинства – від повного його відкидання до сприйняття дітей на 

рівні експлуатованої соціальної спільності, де діти виступають лише в якості 

одного з факторів економічного розвитку суспільства, дитина – це 

«недолюдина», а дитинство – абсолютно незначний період, явище потойбічного 

світу. 

Зі зміною соціально-економічного устрою життя, переходом на новий 

етап розвитку змінюється сприйняття і ставлення суспільства до дітей. Саме в 

період культурної секуляризації починають проявлятися соціальні особливості 

дитинства і гуманне ставлення до дітей. Але визнання особливого статусу 

дитинства в епоху бурхливого розвитку промисловості стало наслідком 

ціннісної трансформації, змін у духовному базисі соціуму. 

Точкою відліку історії дитинства можна вважати Новий час, коли 

відбувається зростання інтересу громадськості до дитини. Відносини батьків до 

дітей починають носити емпатійний характер, з'являється бажання піклуватися, 

виховувати дітей. Але найважливіше усвідомлення цього періоду – «дитина – 

це людина», і цінність дитини в суспільстві і, отже, дитинства – еквівалента 

цінності людини в ньому. У цей час стан і рівень суспільного розвитку 

дозволяють сформувати основи соціальних взаємодій дорослих і дітей, 

створити умови для повноцінного розвитку, виховання, для захисту прав 

кожної дитини. З визнанням цінності і важливості дитинства в суспільстві 

відбувається формування нової культури дорослого населення, культури 

взаємин, специфічного ставлення до дитинства і дітей, з'являється 

інфраструктура дитинства. Отже, в кожний певний момент історичного 

розвитку (зріз соціокультурної еволюції) в соціокультурному просторі 

дитинства можна відзначити пересічні економічну культуру, політико-правову, 

духовну, соціальну, але зумовлені специфікою соціального устрою тієї епохи, 

яка потрапляє у фокус аналізу. 

Зміст української філософії дитинства багато в чому визначається 

одвічними рисами характеру українців, серед яких: щирість і сердечна 

відвертість; схильність до глибоких метафізичних роздумів та міркувань; 

обожнення матері і рідної мови; омріяна віра у торжество добра і наївна 

довірливість до романтизованих ідей та їх носіїв; віра в нове, захопленість ним і 

надзвичайна обережність і консерватизм у його впровадженні та інші. З 
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урахуванням цього усвідомлюються новий соціокультурний досвід, цілісність 

культурного буття дитини, мати, родина постають як творча діалогічна 

взаємодія поколінь, виявляється своєрідність українського соціуму в універсумі 

культурного буття людства. 

 В межах змістовної характеристики стану дитинства в постмодерному 

суспільстві обґрунтовується можливість подолання кризи дитинства  в системі 

соціальних взаємовідносин «дитина – дорослий», «дитина – дитина». 

Можна визначити еволюцію типів відношення дорослих та дітей через 

виділення домінуючих культурних патернів. У даному контексті дитинство 

розглядається як культурний патерн – упорядкована сукупність значущих 

символів, за допомогою яких людина осягає явища і події свого життя. 

Вивчення культури як сукупної єдності таких патернів представляє 

дослідження механізмів, використовуваних індивідами для орієнтації у світі.  

Період дитинства – це справді «час долі» в житті людини, коли вплив 

об'єктивних чинників розвитку максимально великий, а свідома 

самодетермінація (самовизначення, самовиховання) знаходиться лише в 

процесі становлення і вимагає певних соціальних умов (включаючи педагогічне 

сприяння) для свого розвитку. Виховання дитини зовсім не відбувається 

автоматично, всупереч модним педагогічним уявленням про «природний і 

спонтанний» саморозвиток, якому будь-яке соціальне сприяння тільки заважає. 

Дійсно, соціальні обставини, фатальні для дитини, часто – наслідок 

необізнаності, необачності (у кращому випадку), а то й зовсім 

безвідповідальності, примхи, злої волі дорослих. Але, з іншого боку, 

компетентність, відповідальність і добра воля батьків, педагогів, лікарів і 

представників влади творить дива: повертає, здавалося б, приречених дітей з 

майже небуття до повноцінного життя, до становлення самобутньої і впевненої 

в собі особистості. 

Слід зазначити, що сучасні процеси значно змінюють феномен дитинства. 

Якщо індустріальна епоха зробила його тривалішим, соціально цінним та 

важливим, то сьогодні вплив інформатизації, духовної деградації скорочують 

вік дитинства, трансформують та знецінюють цей період, переміщують цінності 

дитинства в світ дорослих. Також втілюють моделі поведінки дорослих в світ 

дітей, що віддзеркалюється на рівні духовного розвитку суспільства. Цілком 

природно, що недостатність соціально-філософського аналізу відношення між 

дітьми та дорослими в такому випадку породжує величезні педагогічні, виховні 

та соціальні деструктивні явища. Сирітство, дитяча криміналізація, 

безпритульність, бездоглядність, бродяжництво стали реаліями сучасного 

суспільства. 
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ДУМКИ ПЛАТОНА ПРО  ІДЕАЛЬНУ ДЕРЖАВУ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 Сучасні події в Україні актуалізують питання про  сутність та 

призначення держави,  про те, якою вона повинна бути насправді. Чи може 

держава все ж  таки бути ідеальною, і якщо так, то  саме яка модель   і що для 

цього потрібно? 

В зв’язку з цим слушним є проаналізувати основні ідеї  великого 

філософа Платона про ідеальну державу.  Його робота «Держава» [1] є одним з 

найоригінальніших і найсміливіших політичних трактатів у історії людства. 

Саме ця праця дає певні відповіді на  актуальні питання сьогодення нашої 

країни. 

Розпочинається робота  Платона з аналізу проблеми справедливості, що є 

основою існування ідеальної держави. Як зазначає філософ, справедливість 

полягає в тому, що кожен повинен займатися своєю справою. І я з цим 

погоджуюся. Дійсно, було б надто дивно, якщо країною правив би пастух, а 

людина, що має ораторський талант та ідеї розвитку держави пас худобу. Але з 

іншого боку навіть у пастуха може бути прихований талант. Та все ж я схильна 

до думки, що кожен має діяти відповідно до своєї сутності,  займати свою нишу 

та не зазіхати на місця інших. Будуючи власну модель держави, Платон 

зауважує, що всі існуючі види державного устрою недосконалі не тому, що 

вони ґрунтуються на соціальній нерівності, а тому, що ця соціальна нерівність 

не відповідає природній нерівності людей. Така природна нерівність породжена 

неоднорідністю  розвитку душ у людей. 

За Платоном  суспільство поділяється на три стани: перший – філософи, 

або правителі; другий – стражі (воїни);  третій – землероби і ремісники. Кожен з 

цих станів повинний займатися певною роботою, а саме: державна влада має 

належати добірним філософам-аристократам; стражі – це "наймані наглядачі"; 

землероби і ремісники виробляють все необхідне для держави. 

Також у своїй роботі філософ виокремлює декілька форм державного 

правління: монархія, аристократія, тимократія, олігархія, демократія, тиранія.  

Він вважає, що тимократія –  це  влада честолюбців; олігархія – це влада 

багатих, яка здійснюється внаслідок майнової диференціації суспільства; 

демократія  –  це влада натовпу; тиранія –  це влада однієї людини – тирана.  

Найправильнішою і найрозумнішою  формою правління він вважає монархію та 

аристократію. Інші форми, на думку Платона, є відхиленням від ідеальної 

держави. І як не дивно, мені до вподоби його міркування щодо оптимальних 

форм  облаштування держави. Адже монархія, на мою думку, має багато 

плюсів, а саме такі. По-перше, правитель не приймає участі у політичній 

боротьбі, що дозволяє не втягувати себе у різний бруд, як це ми можемо 

побачити на власній державі; по-друге, монархія – це стабільна передача влади, 

яка ніяким чином не вплине на гальмування державних справ; по-третє, можна 

завчасно приготувати собі спадкоємця, що буде в курсі усіх державних справ, і 
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при отриманні влади він вже не витрачатиме час для вивчення ситуації, яку 

залишив попередник. Що ж стосується аристократії, то тут можна звернути 

увагу, що не всі будуть згодні прийняти ту чи іншу кандидатуру правителя. 

Негативно ставиться Платон до демократії, де повнота влади належить народу. 

Ця влада, на думку Платона, може призвести до панування сваволі та того ж 

безособового правління, що рано чи пізно може привести до поганих наслідків 

в тому числі до хаосу, деякі прояви якого можемо спостерігати зараз в країні. 

На мій погляд, приходячи до влади, народ стає некерованим, і може натворити 

більше зла, ніж той самий представник олігархії чи тиранії.  

В ідеалізованій Платоном державі можна виокремити також і ознаки 

тоталітаризму, а саме: 

1. Держава Платона охоплює усі сфери людського життя та здійснює 

керівництво усіма процесами на своїй території, в тому числі, регламентує 

особистісні відносини громадян. 

2.Опорою держави є збройні сили, тобто керівництво не повинно 

рахуватись із думкою народу, а будь-яке волевиявлення має придушуватись за 

допомогою сили. 

3.  Має місце регламентація особистого розпорядку дня усіх громадян при 

наявному чіткому поділі суспільства на вищі і нижчі верстви населення. 

4. Нетерпимість – один із основних принципів платонівської держави. 

Інакодумство повинне каратись смертю, побиттям, обезчещенням, 

тавруванням. 

Я гадаю, що така форма  державного правління взагалі не має право на 

існування. Бо вся влада буде лише у руках однієї людини, що буде дозволяти 

собі робити все, що захоче. Філософ вважає, що правити "ідеальною" державою 

обов'язково повинні філософи, високоморальні люди, дійсно здатні мудро 

керувати державою,  щоб в ній панували розум і розважливість. Завдяки цьому 

в країні встановиться добробут, справедливий державний устрій. Отож, можна 

сказати, що обґрунтовуючи свою модель ідеального політичного устрою, 

Платон вимальовує картину утопічної держави, у якій торжествують ідеї Добра 

й Справедливості, а владу обіймають справжні філософи – мудрі правителі та 

ефективні менеджери. Тому, якщо ми не можемо перейти до більш кращої 

форми правління, то хоч намагаймося зрозуміти, що робимо не так. 

                              Література 
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ДВІ ТЕНДЕНЦІЇ  

У РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ 

Визначальною характеристикою сучасного суспільства є глобалізація та 

регіоналізація. Зростаюче поглиблення взаємозалежності народів і держав 

http://litopys.org.ua/plato/%20plat.htm
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поширюється на всі сфери суспільного життя. Глобалізація і регіоналізація 

стали визначальними процесами світового розвитку, головними векторами 

сучасності.  

Глобалізація і регіоналізація виступають головними процесами у 

розвитку сучасного світу, що не тільки суттєво впливає на економічне життя, 

але і спричиняють політичні, соціальні і навіть культурно-цивілізаційні 

наслідки. Ці наслідки все більше відчувають на собі практично всі країни світу. 

Серед них, зокрема, Україна, яка цілком усвідомлено, активно і цілеспрямовано 

просувається на шляху інтеграції в світову спільноту. 
Як нові типи суспільного розвитку сьогодні, глобалізація та 

регіоналізація ставлять більше питань, ніж надають на них відповіді. Для 

кожного жителя планети, незалежно від того, яку національну державу він 

представляє, з якими глобальними структурами взаємодіє, осьовою проблемою 

є з’ясування закономірностей впливу глобалізації та регіоналізації на розвиток 

сучасного світу, оскільки ці тенденції приводять до формування нової 

геостратегічної реальності, утвердження нових ціннісних координат, якісної 

зміни принципів та структури світу, модернізації соціальної, політичної, 

економічної та державно-управлінської систем. 

Тенденція глобалізації як становлення світоцілісності, виявляється, перш 

за все, у формуванні єдиного соціально-економічного, політичного, 

культурного і інформаційного простору. Цей процес соціальних змін останніх 

десятиліть полягає у формуванні єдиного всесвітнього ринку (поширення 

принципів лібералізму в загальносвітовому масштабі), всесвітній 

інформаційній відкритості (мережа «Інтернет»), появі нових інформаційних 

технологій, а також у збільшенні глобального культурного зв'язку між людьми і 

народами, що сприяє взаємному збагаченню ідеалів, культурних цінностей і 

прагнень з урахуванням визнання культурної різноманітності. 

Існують різні тлумачення цих понять, які іноді розходяться. Поширеним є 

тлумачення глобалізму як принципу щодо формування, організації, 

функціонування і розвитку світу як цілісної економічної, соціокультурної і 

політичної суперсистеми або стилю у політиці, за якого певне питання 

розглядається і вирішується у контексті загальнолюдських проблем, що 

потребують для свого розв'язання спільних зусиль. Пропонується також 

вважати, що «глобалізм - система, що дозволяє завдяки застосуванню новітніх 

технологій контролювати свідомість і суспільну поведінку людини, і яка 

стосується усього світу і є світовою революцією в точному сенсі слова, прагне 

перетворювати весь світ по своєму образу і подібності» [2]. Сьогодні 

глобалізація постає як наслідок стискання світу в єдине ціле, ледь не в одну 

точку, з одночасним усвідомленням цього цілого локальними частинами (Р. 

Робертсон) [3]. 

Тенденції такого напрямку як глобалізм, прагнуть до розповсюдження 

загальнолюдської культури, а прообраз цієї культури глобалісти бачать у 

культурі сучасного Заходу, розглядаючи її не як одну з культур, що виросли на 

своєрідних, психологічних, ментальних, історичних підставах, як, наприклад, 

культури китайська, індійська, арабська, а якусь універсальну культуру, яка 
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несе всім іншим народам передовий досвід раціональної організації соціального 

простору [4]. Регіоналізм відбиває розподіл суспільства на різноманітні 

соціокультурні утворення. 

Глобалізм як принцип розвитку сучасного суспільства фактично веде до 

ігнорування і заперечення локальних соціокультурних цінностей і традицій, 

історичної спадщини, національного менталітету, а також до загострення в 

периферійних країнах етнополітичних, соціальних і екологічних проблем, їх 

відособлення, появи елементів конфронтації з країнами-лідерами. Культурна  

глобалізація  визначає  глибинні зміни в культурних стереотипах у зв’язку з 

новітніми науково-технічними соціальними нововведеннями, перспективи 

міжкультурного діалогу. 

Якщо говорити про глобалізм, то він свідчить про розгортання тенденцій, 

що прямують до уніфікації – до одноманітності світових соціальних структур, 

економіки та культури, регіоналізм – про розповсюдження тенденцій до 

збереження певними регіонами соціокультурної специфіки й свого місця в 

світовому поділу праці. Важливою характеристикою глобалізму є те, що 

інформація і способи її обробки стають більш важливими складовими 

виробництва, ніж земля, капітал, праця. При цьому масове, стандартизоване 

виробництво замінюється новою системою індивідуального «ремісничого» 

виробництва, в основі якої лежить не ручна, а розумова праця, що базується на 

інформатиці і супертехнології. Глобалізм проявляється в можливості бути 

глобальним суб’єктом праці і життєдіяльності, мати швидкість щодо отримання 

інформації і реалізації своїх рішень порівняно зі швидкістю світу. Напроти, 

регіоналізм прагне зберегти місцеву систему виробництва (не відмовляючись 

від поступової її модернізації), а також соціальні гарантії, стандарти, стиль 

життя й ціннісні орієнтири локального населення. 

Є точка зору, згідно якої глобалізм розуміється як протилежність 

регіоналізму. Така опозиція обумовлює появу такого явища як антиглобалізм. У 

процесі регіоналізації сучасного соціального простору, що розгортається, йдуть 

процеси формування щонайменше чотирьох глобальних полюсів – 

європейського, американського, близькосхідного і азіатсько-тихоокеанського. В 

межах українського суспільства регіоналізм проявляється в прагнення до 

відносної соціокультурної незалежності окремих регіонів країни – Сходу, 

Заходу, Півдня України.  

Для тлумачення поняття регіоналізм найбільш слушним є його 

визначення як різноманітних форм соціально-культурної й політичної 

самоідентифікації територіальних співтовариств, що проявляють себе в ідеях, 

настроях, діях, намірах, спрямованих на збереження самобутності регіону або 

підвищення його статусу в системі держав-націй [5]. Регіоналізація виявляється 

також у локалізмі, розширенні меж між різними співтовариствами, збереженні 

культурних відмінностей, посиленні відчуття винятковості, виникненні 

самодостатніх економічних і політичних утворень, зокрема, наддержавного 

характеру. 

Головною рисою регіоналізму є орієнтація на автономію периферійних 

просторів в політичному, економічному, культурному аспектах [1]. Регіоналізм 
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виявляється через різноманітні форми соціокультурної і політичної 

самоідентифікації територіальних спільнот, в їх прагненні реалізувати інтереси 

свого і сусідніх регіонів через консолідацію потенціалу й зусиль. Регіоналізм 

виступає проти уніфікації й необґрунтованих центристських тенденцій в 

розвитку сучасного соціуму. 

Регіоналізм розвивається паралельно з процесами глобалізації, а також як 

протистояння їй. Регіоналізація та глобалізація є взаємодоповнюваними і 

нерозривними процесами. Це пояснюється тим, що асиметричність глобального 

розвитку є одним із негативних наслідків процесу глобалізації і виражається 

через нерівномірність розвитку держав і регіонів, що і стає передумовами 

регіоналізації. 

Можливо навіть те, що людство вступило у нову «постглобальну» фазу 

розвитку, для якої усе більш актуальним стає лозунг «Мислити глобально, але 

діяти локально». 

Отже, в сучасному світі виділяють дві тенденції розвитку, які протистоять 

одна одній. Основна увага науковців зосереджена на з’ясуванні сутності та 

виявленні особливостей глобалізації та регіоналізації. У кожної з цих тенденцій 

існують свої особливості (як негативні, так і позитивні риси), які впливають на 

розвиток сучасної культури. Отже, XXI століття висуває особливі вимоги до 

урахування  регіональних особливостей у процесі глобалізації. 

Література 

1. Михальська Н. Глобализм – новый всемирный идеологический проект? 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://experts.in.ua/blog/index.php?page=blog&blog=Globalism. 

2. Фурса О. О. Глобалізм та регіоналізм в сучасному соціальному просторі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_34_22.pdf. 

3. Таран В. О. Соціальна філософія - Навчальний посібник   [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://p-for.com/book_464.html. – Назва з титулу 

екрану. 

4. Войтович Р. В. Вплив глобалізації на розвиток сучасного світу [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2013/06/blog-

post.html. 

5. Основні критерії регіоналізації світового політичного простору. 

Суперечності географічного та політологічного підходів. Схеми регіоналізації 

країн світу. Регіоналізація Європи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://bookster.com.ua/seminars/question/1400. 

 

Ель Гуессаб К. 

к. філос. н., доц. кафедри філософії 

 

КОНЦЕПЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  

В АРАБСЬКОМУ СВІТІ 

Дві ключові події в сучасній історії Близького Сходу, проте, дозволили 

цивільним товариствам відродитися і відновити сили, так як вони змусили 
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більшість Арабських держав задуматися про необхідність змін і покласти 

початок відкритого суспільства – хоча і не в такій мірі, як часто вважається . 

Першим з цих подій, що вплинув на радикальні уряду, була поразка нанесене 

Ізраїлем Арабському світі в 1967. Сумніву піддалися не тільки їх 

«націоналістичними» стратегії; їх нездатність виконати обіцянки відносно 

розвитку та соціальної справедливості також викликали обурення. Другою 

подією став Криза в Перській Затоці в 1990 – 1991, який став загрозою 

законним правам нафтових монархій, і в той же час показав авантюрність та 

утиски, характерні для Іракського режиму [1, c. 56] . 

        Існували й інші чинники, які призвели до відродження громадянського 

суспільства в Арабському світі протягом трьох останніх десятиліть. 

Найважливішими серед них є наступні. 

 1. Активна урбанізація, ведуча, як до зростання соціально-економічних 

потреб населення, так і до послаблення споконвічних зв'язків. Тут важливо 

підкреслити, що це явище все ще має місце, в той час, коли багато Арабських 

держав більше не здатне забезпечити такі послуги, як надання житла, високий 

рівень охорони здоров'я та освіти, не кажучи про надання робочих місць. 

 2. Збільшення кількості випускників університетів, особливо з 

Європейськими та Американськими дипломами, поряд із загальним розвитком 

освіти. Подальше підвищення рівня очікувань і амбіцій молоді є мотивом для 

створення організацій, щоб найкращим чином сформулювати свої вимоги. Це 

також пояснює збільшення уваги до проблем прав людини і прав жінок серед 

Арабської молоді. 

 3. Останнім часом Міжнародні Агентства з Розвитку (такі як: Світовий 

Банк, Програма розвитку ООН та ін), Євросоюз і численні фінансують 

організації схильні надавати гранти і позики не тільки національним урядам, а й 

безпосередньо «вразливим» соціальним групам (наприклад, жінкам, людям з 

обмеженими можливостями, молоді), асоціаціям, що здійснює проекти, 

присвячені «розвитку людини» або «сталого» розвитку, наприклад, захисту 

навколишнього середовища або розвитку сільських областей, а також місцевим 

урядам (наприклад, регіональним радам, муніципалітетам). По суті справи, 

роль неурядових організацій у розвитку стала ключовою особливістю 

«неоліберального» підходу до соціально-економічних проблем, заснованого на 

ініціативах приватного сектора, особливо на розвитку приватизаційного 

напрямки по всьому Арабському світі. 

 4. Політична лібералізація, яка мала місце протягом двох останніх 

десятиліть, незважаючи на те, що вона була ініційована зверху і часто згідно 

порадою, даному Арабським правителям їх Західними союзниками. Коли 

більшість Арабських лідерів просувають реформи, це відбувається не тому, що 

вони вирішили усвідомити необхідність одного разу відмовитися від влади , а 

скоріше тому «вони прагнуть зберегти її», як доречно зауважив Річард Нортон 

[2, c. 128]. Однак, якими б не були обмеження для таких реформ , вони все одно 

дали вихід вільному вираженню ідей, і дозволили великій кількості груп, 

об'єднаних спільними інтересами, засновувати неурядові організації, а 
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соціальним групам – починати процес організації у формі клубів, синдикатів 

або асоціацій. 

 5. Швидкість, з якою нові технології, такі як інтернет і супутникове 

телебачення, просуваються вперед в Арабському світі, дозволяє їм обходити 

державний контроль за інформацією і, крім того, піддає людей регіону 

іноземним експериментам, несучим зміни і незгоду, неважливо вдалі вони чи 

ні. Це також сприяє підвищенню рівня їхньої свідомості та розвитку їх 

устремлінь. 

          Приклади відродження громадянського суспільства в Арабському світі 

численні. Вони включають тисячі неурядових організацій, заснованих в Єгипті 

починаючи з перших днів лібералізації; створення в Кувейті жіночих «диванів» 

– форми зборів, куди традиційно не допускаються чоловіки; «незалежні» 

організації, які все ще створюються в Тунісі, незважаючи на урізання свободи 

зібрань; йорданські професійні асоціації адвокатів, докторів, інженерів, 

письменників і журналістів, які розширюють функції груп тиску і здатні 

формулювати політичні позиції і вимоги поза сферою своїх безпосередніх 

інтересів. Ми повинні також визнати існування унікальних асоціацій в Бахрейні 

та громадянське суспільство в Лівані, чия життєздатність є видатною для 

Арабського світу, незважаючи на тривалі важкі випробування внутрішніми та 

регіональними конфліктами і війнам, через які пройшла ця країна. 

       Це тільки декілька прикладів. Можна легко додати ще приклади. Однак, 

здається, що більш корисним було б підкреслити специфічні проблеми, з якими 

можна зіткнутися в Арабському світі, коли справа стосується того, які елементи 

потрібно розглядати, як частина громадянського суспільства і які повинні бути 

виключені. 
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ТРАКТАТ ФРІДРІХА НІЦШЕ «ТАК КАЗАВ ЗАРАТУСТРА»: 

СВІТОГЛЯДНІ НАСТАНОВИ  

Світ – такий глибокий, 

Як день помислити б не зміг  

Фрідріх Ніцше 

Кожна людина хоча б раз у своєму житті замислювалася над складними 

життєвими питаннями: питаннями сенсу життя, питаннями дружби та кохання, 

питаннями взаємодії між людьми. Людиною може вважатися лише той, хто 

хоча б раз, хоча б ненадовго, проте все ж таки мав міркування з приводу цих 

питань. Але є люди, які живуть у пошуках. Вони не сприймають обмеження та  

рамки, що встановлені суспільством, не сприймають так звану «правильну 

модель життя», «правильне мислення» і знаходяться у постійних мандрівках 
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колами свого нескінченного розуму. Ці подорожі коридорами нервових клітин 

головного мозку затягуються у довгорічні блукання та скитання. Найцікавішим 

в цьому є те, що вершина цієї гори ніколи не досягається. Такі люди, подібно 

Сізіфу, тягнуть важкий камінь на гору, який постійно скочується у підніжжя. 

Цей цикл можна назвати мета – досягнення, мети – пошук нової мети. Коли 

вони тягнуть камінь на гору, вони йдуть за метою, у пошуках істини, але як 

тільки вони торкаються її, одразу ж скочуються додолу, за для пошуку нової 

правди, нової істини. Ці люди можуть пишатися тим, що вони не є 

нормальними. Адже лише для техніки нормальність є плюсом, для людини, 

нормальність – це її мінус. Нормальність, це стандартність, відповідність 

певній моделі. Адже для того, щоб обізвати щось нормальним, треба його 

порівняти з першоджерелом, з певним ідеальним. Ці люди, ці шукачі не є 

нормальними, адже не відповідають ідеальній моделі слухняної людини, вони є 

ненормальними і цим можуть пишатися. Якщо вищезазначене підходить тобі, 

то ця книга для тебе. І назва цієї книги «Так казав Заратустра» Ф.Ніцше. Багато 

світоглядних настанов цього філософського трактату зумовили мене 

замислитися. Розглянемо більш детально деякі з них. 

 По-перше, це його наступна настанова: «Милостині я не подаю. Для 

цього я не досить бідний» [1]. Так, коли школяр просить батька допомогти 

йому з математикою, то хлопець очікує того, що батько зробить йому цей 

предмет сам. А це не є допомогою, це є шкодою. Зробивши  за хлопця уроки, 

батько завдає шкоди його інтелектуальному рівню. Адже школяр нічого не 

робить, а результат отримує. В ідеалі ж допомога – це підказка. Так і людина, 

яка просить допомоги, очікує, що за неї все зробить той, хто визветься 

допомогти. Ні. Цими діями можна тільки шкоди завдати. Допомога же – 

підказка шляху, який виведе людину з дрімучого лісу на полянку, освітлену 

сонцем. Милостиня – це помилка, шкода яку ми завдаємо людини, що просить. 

Даючи людині результат ми назавжди відбиваємо та вбиваємо в ньому людину. 

Ту частинку його, яка повинна боротися, розвиватися. Не давайте людям 

результат, дайте їм підказку, вказівку, як досягти цього результату.  

По-друге, роздуми викликало і наступне міркування Ф.Ніцше. «Саме 

коли канатоходець здолав половину шляху, дверцята відчинилися вдруге, з них 

вискочив строкато, як блазень, одягнений парубійко і швидко почав 

наздоганяти першого. … Із кожним словом він усе ближче й ближче підходив 

до першого, а коли опинився від нього лише за крок, то сталося щось жахливе, 

отоді всі уста заніміли й усі погляди застигли: він по-сатанинському вереснув і 

перестрибнув через того, хто був на його шляху. А той, побачивши, що 

суперник перемагає, розгубивсь, похитнувся на линві, кинув жердину і навіть 

швидше за неї, вимахуючи руками й ногами, шугонув додолу. І базар, і люди 

стали схожі на море, коли налітає буря,— всі стрімголов кинулися врізнобіч, а 

насамперед звідти, де мало гримнутись тіло» [1]. 

Життя – то є великий шлях. Як тільки людина з’являється на цьому світі 

вона починає розвиватися. Це є певною ідеальною моделлю, моделлю розвитку. 

Якщо людина ставить ціль, йде до неї, то шлях цей і називається розвитком, 

самовдосконаленням. Ніяка школа, ніякий університет не навчить людину так, 
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як вона сама себе може навчити. Саморозвиток та самоосвіта є усвідомленням 

того, що тобі щось потрібно. Класична ж освіта – не є усвідомленою, вона є 

змушеною. Людина живе лише тоді, коли вона йде. Якщо людина не може 

ходити, то й жити вона не зможе. Подібно елементарній частинці – фотону, 

побудована концепція буття. Дорогу здолає лише той, хто йде. Як тільки ти 

зупиняєшся на шляху своєму, як тільки ти обертаєшся у минуле, або занадто 

вдивляєшся у майбутнє, то ноги, що ще декілька секунд тому стояли міцно на 

линві над прірвою, тепер починають тремтіти та зриватися. І якщо під час 

падіння руками ти не встигнеш зачепитися за мотузку, то ти злітаєш зі свого 

шляху. Проте іноді крок твій впевнений, постава твоя непохитна, але далі йти 

не можеш ти, бо хтось занадто повільно пересувається цією линвою. І ти 

зупиняєшся. І ти думаєш, нічого страшного, зараз ця людина прискориться, але 

вона не прискорюється,а позаду насуваються ще такі канатохідці, які ось-ось і 

скинуть тебе. І ти повстаєш перед вибором. Перед вибором скинути того, хто 

йде попереду, або тебе скинуть ті, що йдуть позаду. Раніше шлях твій був 

простим, ти йшов вперед. Але тепер тобі треба «скинути» іншого. Ось в чому 

полягає важкість дороги цієї, не в тому, що ноги твої втомлюються, а стопи в 

кров стираються, чоло твоє потом обтікає, а очі призаплющуються від сонця, 

яке осліпляюче світить, а в тому, що треба скинути, а інакше скинуть тебе. 

Якоюсь мірою Ф.Ніцше  в цих словах підкреслює необхідність постійного 

вдосконалення в умовах ринкової конкурентної боротьби, вміння бути на крок 

попереду у своїй фаховій компетенції аніж інші. 

 По-третє, мене зацікавило відношення Ф. Ніцше до релігії, яке 

відбивається в наступному вислові: «Буває ж таке! Цей старець святий ще не 

чув у своєму лісі, що Бог помер!» [1]. Бог помер. І це не означає, що в нього я 

не вірю, це означає те, що люди вбили Бога. Так, люди його вбили самі. А чи не 

вбивство це, що мало хто щиро вірить в Бога. Я про щиру віру, а не про ту, що 

з’являється разом з молитвами, коли людині важко, коли надії вже немає. Я про 

щиру віру, про ту, яка ніколи не з’являється і не зникає, вона просто існує і 

живе. Це як привид старого замку, який розділяє життя та долю тих, хто в 

цьому замку живе. Привиду цього майже ніколи не видно і не чути, проте це не 

означає, що його немає. Він є. Так і віра в людини є. І живе вона в тілі людини. 

Вона не виходить на прогулянку і не повертається, коли її кличе мама обідати. 

Вона завжди в тілі. 

Мене дуже забавляють слова, мовляв, якби Бог був, він би такого не 

допустив, або Бога немає, бо він мені ніколи не допомагає. Хто сказав тобі, 

дурень, що тобі хтось повинен допомогти. Ні, навіть батьки твої нічого тобі не 

повинні. Хочеш заробити грошей –  працюй, хочеш перемогти у змаганнях –  

тренуйся, а не сподівайся, що молитви все за тебе зроблять. Віра потрібна, але 

вона повинна існувати паралельно, а не замість. Більшість же вбиває Бога в 

собі, коли починає тяжко грішити і воскрешає його у собі, коли настають 

скрутні моменти.  

Дійсно, книга Ф. Ніцше «Так говорив Заратустра» - для всіх і ні для кого. 

І цим все сказано. Вона є для всіх людей, проте не всім вона потрібна. І лише 

той, хто шукає правди, там, де її немає, лише той, хто темними коридорами 
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блукає, щоб знайти промінь сонця, той, хто вдень ходить з ліхтариком, бо 

шукає людину, лише той, хто  тяжко працюючи, в хвилини відпочинку (зміни 

роду заняття) п’є воду з рук своїх, бо лише так можна відчути справжній смак 

води, а не зі стаканів, як це роблять всі, лише той, хто ідучи на гору, здирає в 

кров ноги свої, заганяє в п’яти колючки, кровавими мозолями спирається на 

палицю свою, під сильним вітром падає, але встає, а діставшись вершини сідає, 

та спостерігає не захід, а світанок сонця, той і є людиною, для того і призначена 

ця книга.  
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СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЯК ПРОЯВ КРОСКУЛЬТУРНОЇ ПАСТИШНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОГО БУТТЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ 

Сексуальність стає невід'ємною складовою соціального буття  сучасної 

особистості – будь-то чоловіка або жінки. Відбувається трансформації 

інтимності. Сексуальність розглядається як феномен, що визначає взаємозв'язок 

між людською тілесністю, самоідентифікацією особистості та соціально- 

нормативної сферою суспільства. Соціальні зміни, що відбуваються в світі на 

початку 21 століття, наприклад, такі як, масштабна зміна становища жінки в 

суспільстві, трансформують традиційні комунікаційні механізми між чоловіком 

і жінкою. Один з найдавніших соціальних інститутів – сім'я – зараз знаходиться 

в процесі деформації. Якщо раніше інститут сім'ї базувався на принципах 

подвійного стандарту (різних для чоловіка і жінки), то сучасність ці межі 

успішно стирає. Радикальних змін зазнає і уявлення про норму (як моральної, 

так і правової) в сексуальних відносинах. Прагнення до емоційної насиченості 

індивідуального життя, можливості отримання яскравих, нових і неповторних 

відчуттів і переживань і створення в суспільстві сервісних послуг для 

задоволення таких потреб, робить сучасну людину гедоністом. Любов все 

більше набуває форму яскравою, але короткочасної зустрічі двох індивідів без 

зобов'язань в подальшому. Традиційні уявлення про любов як сильне почуття 

дружби й симпатії, яка може досягати сили високої напруги і стати пристрастю 

у вигляді сильного статевого потягу і зберігатися протягом усього життя та 

поєднуватися з усвідомленням щастя, все частіше відносяться до ідеальних, 

романтичних, «голлівудських» варіантів взаємин, але нездійсненних у 

реальному житті. У повсякденній практиці сучасного суспільства пішло в 

минуле міркування, яке обумовлювало деяку недовіру щодо жінки і жіночого 

начала в різних традиціях, де жінка розглядається як джерело «гріха», 

нечистоти і зла, як спокуса і небезпека для того, хто спрямовує свій шлях у 

сферу піднесеного і надприродного. У XXI столітті значимість статі 

проявляється не стільки в простому факті появи на світ чоловіком чи жінкою, а 

в особливому процесі духовного пробудження в тілі людини тієї чи іншої статі. 
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Зазвичай завдання традиції в сексуальній сфері полягала у створенні чітких 

каналів та строгих форм контролю, щоб хаотичні тенденції взаємин статей 

могли текти по ним в потрібному напрямку. Вільними можна назвати тих, хто, 

приймаючи традиційні орієнтації, сприймають їх як щось нав'язане ззовні, але 

як можливість свідомо, підкоряючись внутрішньому імпульсу, вищому 

призначенню, реалізувати «традиційну» можливість своєї власної природи, як 

перспективу свого духовного спонтанного розвитку. Вважається, що 

реалізовувати свою природу згідно традиції – це витравлювати з чоловіка все 

«жіноче», а з жінки – все «чоловіче», прагнути до того, щоб стати «абсолютним 

чоловіком» та «абсолютної жінкою». Якщо традиційна етика вимагала від 

чоловіків і жінок, щоб вони завжди залишалися самими собою, щоб вони 

всіляко акцентували ті риси, які роблять одних саме чоловіками, а інших саме 

жінками, то сучасна кроскультурна пастішність прагне, навпаки, до 

зрівнювання, до сфери безформного, до сфери, що знаходиться поза всякою 

індивідуалізації в розбіжності статей. «У суспільстві, яке більше не знає ні 

Аскета, ні Воїна; в суспільстві, де руки останніх аристократів більш звичні не 

до мечу і скипетру, але до тенісної ракетки й шейкера для коктейлів; в 

суспільстві, де вищим чоловічим типом є грубий боксер або кіноактор, – не 

кажучи вже про штучні маски «інтелектуалів» або «професорів», про 

нарцисичні маріонетки «художників» або метушливо-огидних «банкірів» й 

«політиків», – у такому суспільстві цілком природно, що і жінка піднімається і 

вимагає для себе прав на «особистість» і «свободу», які розуміються в 

анархічному і індивідуалістичної сенсі, притаманному останнім часам» [1]. 

Можна виділити наступні проблеми гендерних взаємин і любові в XXI 

столітті – споживацьке ставлення до високого почуття; – поширення практики 

сексуальних відносин без любові; – сексуальність та гендер стають значно 

більшою мірою приватною, особистою справою людини. Фактом суспільного 

життя останніх десятиліть є широке розповсюдження по планеті «сексуальної 

революції» – комплексу змін в сучасних суспільствах, особливо західних, що 

охопили сфери статевої поведінки та гендерних відносин і відповідно відбилися 

на громадській думці, моралі, кодексах поведінки. Ці зміни охопили сфери 

гуманітарних наук, медицини та сфери права, що регулюють сексуальні 

відносини, шлюб, сімейні відносини і розлучення. Часто ці зміни також 

називають «сексуальним визволенням», оскільки сексуальна активність 

чоловіка і жінки придбала більше можливостей для творчості та індивідуальних 

проектів для здійснення. Проявом кросскультурного пастишу є, зокрема, 

визнання законними шлюби геїв і лесбіянок. Деякі західні держави – Франція, 

Великобританія, Німеччина та інші зрівняли шлюби представників сек-меншин 

з гетеросексуальними шлюбами. Є думка, що в тих суспільствах, де в 

результаті уявної боротьби за свободу вибирається, з точки зору релігії, гріх, 

все обернеться, зрештою, падінням моральних підвалин. Практика 

одностатевих шлюбів розглядається як вступ людства на шлях самознищення, 

як «втрата людиною власної особистості і повне її підпорядкування тваринним 

інстинктам», як «дуже небезпечний апокаліптичний симптом» [2].  
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Існування кросскультурний пастишності відбивається і в поширенні в 

сучасному суспільстві такого феномену як нетрадиційна сексуальна 

орієнтація. До неї належать, зокрема, одностатеві сексуальні стосунки, 

ставлення суспільства до яких неоднозначно. З'явилася також спільнота людей, 

яку позначають ЛГБТ (лесбіянки (Lesbian), геї (Gay), бісексуали (Bisexual) і 

трансгендери (Transgender).  Абревіатура була прийнята більшістю громадських 

організацій та ЗМІ у більшості країн світу як самоназва людей, які 

об'єднуються на основі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. 

Відзначимо, що нормативність є неодмінною умовою існування суспільства як 

системи спільної життєдіяльності. Але завжди в суспільстві існують і ті, хто їх 

порушує. Соціальні практики демонструють дві варіанта реакції суспільства на 

девіантну поведінку окремих людей або груп у рамках прийнятої в соціумі 

нормативності: спроба виключити таку поведінку шляхом різного роду 

репресій з боку соціальної системи або зробити його соціально допустимим. 

Для сучасного демократичного суспільства в західному варіанті другий шлях є 

кращим. Цей шлях передбачає, що між тими членами суспільства, які 

орієнтуються на існуючі норми, і тими, хто діє, порушуючи їх, полягає деяка 

угода, що дозволяє встановити прийнятний консенсус відносно більш 

фундаментальних норм спільного життя. Ставлення суспільства до ЛГБТ є 

одним з найбільш типових проявів такого шляху досягнення згоди як умови 

соціального миру. ЛГБТ, будучи особливою формою суспільної поведінки, є 

девіантною з точки зору одного з основних інститутів і цінностей сучасного 

суспільства, – гетеросексуальної і моногамної сім'ї, оскільки за останньою 

визнається виконання найважливішої функції – відтворення безпосереднього 

життя людей. Однак є й інша (окрім згоди) базова умова існування 

демократичного і плюралістичного суспільства – права людини, які визнаються 

суспільством в тій мірі, в якій вони не приносять шкоди іншим людям. 

Наслідком такої ієрархії цінностей, коли права людини мають пріоритетний 

характер, є те,  що сучасна людина вважає легітимним навіть такий спосіб 

життя і стандарти сексуальної поведінки, які не відповідають її власним. Існує 

реальна проблема, що вимагає конкретного рішення у кожній державі – чи  є 

право людини самій визначати форму  власної сексуальної поведінки або їй 

треба слідувати в своїй поведінці певним соціально значущим нормам, відступ 

від яких не заохочується або навіть карається суспільством.  
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КРАСА ТА ГЛАМУР У СУЧАСНОМУ СВІТІ 

У кожної культури цінуються різні риси чи якості. Краса є важливою 

категорією культури, вона досконала, гармонійна, естетична. Вважається, що 

краса це показник високої еволюційної цінності людини. І в цих словах можна 

знайти певну логіку оскільки в природі краса це  важливий критерій 

еволюційного відбору. Але не слід плутати  красу з гламурністю.  Краса це 

щось унікальне, неповторне, а гламур це хвороба постіндустріального 

суспільства. Телебачення та засоби масової інформації щосили пропагують 

гламур. Людину перетворюють на бездумну ляльку, головні цінності якої — 

мати якомога кращий та дорожчий вигляд. Особливо страждає від подібного 

впливу молодь, копіюючи своїх телевізійних кумирів, у них формується зовсім 

інша система життєвих цінностей, де поняття краси обмежене лише фізичними 

проявами [3].  

Для мене краса – вкрай абстрактне поняття, яке можна визначити тільки 

описово – це сукупність якихось якостей (як правило, візуальних), які 

доставляють моральне задоволення індивідуумові, що сприймає ці якості.  

В. Пелевін у творі Empire V пише, що гламур - це маскування, яке 

потрібно для того, щоб підвищити свій соціальний статус в очах оточуючих. 

Гламур потрібен для того, щоб оточуючі думали, що людина має доступ до 

нескінченного джерела грошей [2]. 

Гламур (англ. «шарм», «чарівність») — збірне позначення розкішного 

стилю життя, все, що зазвичай зображується на обкладинках дорогих модних 

журналів; близькості до загальноприйнятих стандартів розкоші, шику, 

зовнішнього блиску [5]. 

Основні ознаки — перебільшена жіночність, розкішні тканини і 

прикраси, вузькі прилеглі силуети, декольте, високі рукавички, відкриті туфлі 

на дуже високих підборах, деяка манірність і навіть маніри. 

Для когось гламур — це стиль життя, манера поведінки і спілкування. 

Хтось вважає, що це ілюзія, ідеал, до якого потрібно прагнути. Але часто під 

словом гламур розуміють абсолютно протилежні речі — від бездоганної і 

суворої елегантності, до екстравагантності. 

 Я не можу однозначно стверджувати, що гламур це зло, оскільки можна 

навести і вдалі приклади гламурного стилю. Це зірки 30 – 40-х років минулого 

століття таких як Марлен Дітріх або Грета Гарбо. Проте їх стиль не можна 

порівнювати з сучасним гламуром бо раніше вони дійсно були носіями 

культури, впроваджували щось неповторне, незвичне, нове. А сьогодні 

індивідуальність втрачається через наслідування штучно нав’язаних ідеалів. 

Гламур має такі негативні сторони. Перша це те, що «красуням» деякі 

речі дістаються дуже легко, в той час коли іншим приходиться витрачати 

багато сил і часу. Саме це робить людей слабкими, нездатними до душевних 
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переживань. Другий фактор це те, що привабливість формує в голові уявлення 

про власну унікальність та цінність. 

Гламур наполегливо прагне підмінити собою культуру і мистецтво.  

Процес цей закономірний і, в деякому розумінні, неминучий. Як це не сумно, 

але з часом гламур почав вироджуватися і зараз багато хто вважає, що варто їм 

прикупити пару дорогих прикрас і кілька речей з останніх дизайнерських 

колекцій, і гламурний образ створений. Але це омана. У гламурному образі 

важливим (а деколи і вирішальним) фактором є: краса, сексуальність і розкіш 

самого носія образу.  

У зірок шоу-бізнесу гламур став просто нав'язливою ідеєю, став не 

природним. Одяг — показник достатку. На показ розписані ролі, а свій 

внутрішній світ ховається так глибоко, що про нього ніхто не здогадується. 

Через таку показною гламурності цей стиль став носити негативний відтінок. 

Але в реальному житті гламур — стиль впевнених у собі людей, що 

виділяються з натовпу не тільки яскравою, дорогим одягом, а й багатим 

внутрішнім світом, власним баченням навколишнього. Можна витратити 

мільйони і залишитися непоміченим. А можна купити зовсім недорогу річ і 

уславитися іконою стилю [4]. 

Отже гламур — це краса. Краса тіла, краса обличчя, але головне краса 

душі. Краса й індивідуальність. Не ставайте копією когось. Залишайтеся собою. 

Кожна людина гарний по-своєму. У кожного свій стиль. 
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ЕТИКА ІСЛАМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Актуальність теми зумовлена необхідністю переосмислення ставлення до 

ісламу сучасниками, а також тим, що іслам, хоч і є дуже консервативною 

релігією, однак усе одно змінюється відповідно до умов, набуває нових форм та 

значень. Відмітимо також, що Іслам є частиною глобалізації, тобто він теж 

впливає на суспільство, і для нас важливо визначити кордони та ступінь цього 

впливу [4].  

http://www.bratstvo.info/index.php?%20go=News&in=view&id=7997
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Зазначена проблема вивчається такими дослідниками, як: В. Вольський, 

А. Селезньов, А. Смірнов, С. Ханіф. Ці фахівці займаються проблемою 

розвитку ісламської етики, її новацій та взаємовідносин з іншими етичними 

системами.  

Піднімаючи питання стану ісламської ідеї варто окреслити регіони, в 

котрих ісламська думка найбільш щільно доторкнулась до глобалізації, а саме 

до Туреччини та Малайзії, що завдяки налагодженим стосункам із західною 

цивілізацією змогли не лише модернізуватись, а й включитись в процес 

глобалізації.  

Закон Шаріату виділяє п’ять стовпів Ісламу, а саме: намаз (молитва), 

закят (очисне пожертвування), ураза-байрам (піст в місяць Рамадан), хадж 

(паломництво), шахада (свідотство того, що Аллах єдиний бог, а Мухаммад 

його пророк). В нашій роботі ми звертаємо увагу на закят та намаз, адже 

вважаємо, що ці стовпи найширше ілюструють елементи ісламської етики.  

Згідно з закятом мусульманин має віддавати частку власного доходу на 

користь збіднілих, однак це має бути визначена кількість коштів, адже більше 

визначеного може вважатись гріховним. На сьогоднішній день такий звичай є 

поширеним в багатьох країнах ісламського світу і підтримується доволі 

активно. Хоча, якщо мова заходить наприклад за Туреччину, то тут ми 

зустрічаємось із ситуацією, коли до цього явища відносяться більше як до 

прояву власної волі, аніж до релігійного обов’язку.  

Наступним стовпом ісламу є намаз – кожен мусульманин має молитись 

п’ять разів на добу в чітко зазначений час. В умовах глобалізації це 

зобов’язання дещо змінюється. Наприклад, мусульмани сьогодні вже не 

дотримуються п’ятиразового намазу кожного дня, доволі часто вони замінюють 

його дворазовою молитвою, а в окремих випадках молитва може обмежуватись 

і одним разом.  

Окремим питанням є висвітлення братських стосунків між мусульманами. 

Так, згідно з Кораном, Аллах забороняє ображати, насміхатись, лаяти, 

недовіряти людям, ці дії засуджуються як підрив братських стосунків між 

віруючими. Однак сьогоднішнє поширення західної культури призводить до 

того, що багато віруючих, а особливо серед молоді, не дотримуються цієї 

настанови. Ставлення до цієї етичної норми є неоднозначне і більшістю 

переводиться в жартівливу форму.  

Негативного забарвлення в ісламі набуває расизм, як форма приниження 

та пригноблення почуття єдинства. «Для мусульманина колір шкіри та мова – 

зовнішні відмінності всередині людського роду. Такого роду відмінності – це 

зовсім не причина для презирства, оскільки іслам визнає тільки один критерій 

відмінності між людьми – це моральні та духовні якості..., характер людини, 

рівень її знань та вірності ісламу». І в даному випадку дійсно така етична 

настанова зберігається усюди [2, с. 213].  

Ісламська етика засуджує суспільство, де процвітає брехня та зло заради 

якихось «вищих цілей». Усі світові релігії вітають чисті наміри, а люди 

зазвичай тримаються ідейних правил із зовнішніх факторів. Глобалізація 

призводить до того, що сучасні послідовники Мухаммада не дотримуються 
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подібних законів і можуть часто вести себе швидше на західний манер, аніж на 

ісламський [3, с. 58].  

Отже, підсумовуючи зазначимо, що на сьогодні не лише ісламська 

культура, а й культура багатьох інших народів підлягає впливу глобалізації. 

Разом із культурними аспектами глобалізуються і етичні аспекти. Так звана 

«Вестернізація» доволі часто призводить до того, що культурно-етична норма, а 

особливо, коли це є теократична норма, модифікується і стає ніби золотою 

серединою серед двох культур. Казати про методи збереження ісламу в 

первозданному вигляді доволі складно, адже з одного боку – це практично 

складно втілити, а з іншого – можна дійти до думки, що іслам відкритий для 

світу і фактично сам може впливати на нього. Культурно-етична сфера ісламу 

сучасності найбільш змінюється у вже згаданих Туреччині та Малайзії, а разом 

із нею змінюється і сам іслам. Хоча варто розуміти, що кожна особистість 

самостійно обирає для себе той вид морально-етичних відносин, котрий вважає 

за потрібне.  
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КОНФЛІКТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ НОРМ І СТЕРЕОТИПІВ 

Однією з помітних тенденцій сучасного суспільного буття виявляється 

конфліктність культурних норм і стереотипів, що розвели культуру на масову 

та елітарну. Слід вважати безплідною полеміку довкола цих моделей, яка 

зводила до проблеми смаків роздуми вчених. Причому незаперечним є те, що 

тут ми стикаємося з дією механізму додатковості, який у різних формах, 

різними іменами визначаючи ці моделі, діяв завжди. 

Чим як не масовою культурою були гладіаторські бої у давньому Римі 

періоду занепаду (хоча з цього приводу є й інші точки зору), або «альбомна 

поезія», яка пішла з високих салонів у широкі маси в епоху Нового і Новітнього 

часу? І чи тільки чиєюсь неосвіченою волею пояснюється той факт, що в 

антології кітчу присутні фільми класика кіно Антоніоні. А факт, який ще вчора 

був елементом високої культури, а сьогодні вже є проявом поп-, реп- чи рок-

культури або містить в одному явищі те й інше, – до якого рангу можуть бути 

віднесені вони? (Приклади: пластичні моделі малярства Відродження у вигляді 
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сувенірної продукції; приклади зворотного руху від поп-музики угору за 

шкалою; вокальна унікальність на естраді ґуртів на кшталт «Віа-гри»; фільми 

серіалів «Вулиці розбитих ліхтарів», «Бандитський Петербург», «Морські 

дияволи», які масова аудиторія дивиться як одкровення тощо). 

Діє механізм культурної диференціації, відбувається переструктурування 

в зоні потреб та інтересів, інакше – самовизначення субкультур за різними 

підґрунтями. 

Поступово все більше відчувається особливий тип напруги між масовою 

та елітарною культурами, кожна з яких пронизує всі види мистецтв. В 

історичному хронотопі мистецтв, у першу чергу в театрі, оперній, симфонічній 

музиці, частково – в кінематографі, архітектурі, хоча не менш помітні 

відмінності несуть у собі і малі форми – пісня, іграшка, мода тощо, 

частотнішим виступає критерій художнього і естетичного. Мистецтва 

динамічні, «легкі» мають особливу чутливість до позахудожнього, 

позаестетичного (тут підвищена частотність цих показників). Як елітарна, так і 

масова культура не мають чітко виражених меж, і їхнє переміщення цілком 

природне. Отже, до визначення масового та елітного будемо ставитись 

конвенціонально, в логіці, яку запропонували дослідження останніх десятиріч. 

Культура елітарна та масова, кожна по-своєму, починають 

структурування навколо цілком конкретних своїх функцій. Напруга виникає на 

розриві умовної межі: розводяться іміджі цих культур, їхні персонажі, еталони, 

зразки поведінки в них. 

Культура елітарна, всупереч панівній цінніснісній піраміді суспільства, 

вже не просто заявляє про самоцінність життя як про таку, творчості як такої, 

спілкування як творчості, індивіда як єдиної суспільної цінності, чогось 

оригінального як критерію духовного руху, відмови, відчуження від масового. 

Діагнозуючи в суспільстві дефіцит саме наведених якостей, елітарна культура –

від В. Сильвестрова до А. Шнітке, С. Губайдуліної, Е. Артем’єва, Е. Денисова в 

музиці; від О. Іоселіані й А. Тарковського до Ю. Іллєнка, С. Параджанова, 

І. Миколайчука в кінематографі; від Ліни Костенко, Бели Ахмадуліної, І. Драча 

до поетів сучасного андеграунду, – практично бере на себе унікальну за 

складністю роль – функцію руйнації тотальності, тоталітаризму, а саме – 

розімкнення суспільства та держави. Можливо першим, хто чітко назвав 

глобальний аспект проблеми тотальності, а саме – співпадіння суспільства і 

держави, був визначний філософ ХХ століття Мераб Мамардашвілі [1].  

Елітарна культура, що першою засумнівалася у міфологемах з приводу 

вирішального значення мас, реабілітує для суспільства такі цінності, як 

приватне життя, споглядальність, артистизм способу життя, готовність віддачі 

– не у вигляді акту самопожертви, а як щасливої розгадки екзистенціального 

поняття гармонії з іншим, зі світом, з природою. Основний постулат етики 

А. Швейцера – «благоговіння перед життям у всіх його виявах» [2, с. 94] – 

віднайшов у культурі сучасності імпульс до подальшого руху. 

Поведінка масової культури принципово відрізняється від дій елітарних 

прошарків культури. Вона продовжує виконання іманентних їй функцій – 

виступає своєрідним полігоном програвання норм, еталонів поведінки, способу 
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життя в різних, насамперед молодіжних субкультурах, де ритуал, одяг, 

емблематика тощо є особливо значущими в процесі ідентифікації індивіда з 

його малою чи еталонною групою (як відомо, саме через групи відбувається 

діалог людини з соціумом). Так, рок-культура – це не тільки музичний текст, 

музичний тезаурус. Це передусім самовизначення молодечих страт суспільства 

за критерієм ставлення до рок-цінностей (чи поп, чи реп). Фани, скажімо, 

Б. Гребенщикова, які мають свій сленг, свої еталони поведінки, свою моду, 

нарешті, своє ставлення до медитації, коли їхній кумир звернувся до неї, – і 

фани, наприклад, А. Макаревича, атрибутовані за тими ж ознаками, 

відрізняються за способом життя та способом думки. 

Масова культура для певних шарів спільноти у найкращий спосіб 

вправляється з психотерапевтичною функцією – функцією сублімування, як 

приклад – мистецтво американського кінематографа з його технологічними 

дивами і жахами та неодмінним хеппі-ендом. Вона частково запобігає високій 

температурі поведінкових реакцій безпосередньо в соціумі. 
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ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОДІЇ ХРИСТИЯНСТВА ТА ПРАВА 

 В КОНТЕКСТІ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН 

В умовах стрімкого розвитку світу, постійної інформатизації всіх сфер 

життя та змін пріоритетів набуває актуальності питання взаємодії релігійних та 

правових норм.  

Безумовність та беззаперечність законодавчих норм не піддається 

сумніву. В свою чергу, релігія є необхідною, складової частиною суспільного 

життя. Вона виступає як фактор виникнення і становлення соціальних відносин. 

Нема такої  суспільної системи, яка могла б існувати за відсутності певного 

обмеження дій її членів, створення певних меж їх поведінки. Тобто, для 

стабільного існування людської спільноти необхідне дотримання певних 

узаконених зразків поведінки. Але мова не тільки про формування системи 

цінностей, а й про обґрунтування існування цього ціннісно-нормативного 

устрою. В такому випадку релігія являє собою не лише фундамент окремих 

норм, а й основу всього морального порядку. 

За таких умов постає питання взаємодії релігійних норм, та норм права. 

Одним з найбільш цікавих його моментів є сімейні відносини.  

Серед наукових та релігійних діячів, які займалися вивчення цього 

питання, були Ю. Сорокіна, Т. Костилєва, А. Фастов, В. Клочков, М. Алексєєв, 
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А. Тер-Акопов, А. Толкаченко, Б. Осипян, Г. Дж. Берман, П. Новгородцев та 

інші. 

Метою статті є визначення найбільш гострих питань, пов’язаних з 

явищами, що не неоднаково трактуються церковними та конституційними 

нормами. 

На сьогодні в Україні існує світська юрисдикція шлюбних відносин 

паралельно з Церковною юрисдикцією. Складність з боку закону полягає в 

тому, що вінчання шлюбу не має цивільно-правових наслідків. В свою чергу, 

Церква поважає  цивільний шлюб, але, в той же час, вона не урівнює його з 

Церковним шлюбом [1]. 

Наразі цивільний шлюб є меншою перешкодою для укладання 

Церковного шлюбу, ніж атеїзм, іновірство чи відмова від шлюбу однієї зі 

сторін. Але такі «поблажки» є предметом постійних дискусій Православної 

Церкви. Чи доцільно допускати до вінчання людей, які постійно сповідуються, 

причащаються, але протягом тривалого часу відмовляються від вінчання, чи 

зовсім від нього ухиляються? З подібними питаннями не одноразово стикалися 

представники Церкви. З іншої сторони, в деяких випадках саме відмова від 

визнання цивільного шлюбу шлюбом може стати приводом для прийняття 

рішення у дусі ікономії, а не акривії. Тобто, якщо особи, що перебувають у 

третьому (допустимий Церквою лише для особи у віці до 40 років та без дітей) 

або в четвертому цивільному шлюбі (абсолютно не допустимий Церквою), 

виявлять бажання повінчатися, то здійснити це можливо лише за умови 

невизнання їх попередніх шлюбів дійсними [2]. Якщо ж попередні шлюби 

визнаються дійсними, то церковний шлюб стає неможливим, навіть якщо для 

однієї з осіб цей шлюб є першим.  

Певні нюанси виникають і у молодят різних віросповідань. Відповідно до 

законодавства шлюб можуть брати громадяни, що сповідують різні релігії. Але 

Обов’язковою умовою церковного шлюбу є союз віри, іншими словами -  

приналежність подружжя до Православної Церкви. 

Визначення Лаодикійського, Карфагенського, Четвертого і Шостого 

Вселенських Соборів забороняють шлюби між православними і 

неправославними і наказують розривати такі шлюби у випадках, коли вони 

зареєстровані органи державної реєстрації [3]. 

Оскільки в нашому сучасному суспільстві змішані шлюби не є чимось 

незвичайним, а їх кількість дедалі більшає, то священнослужителі змушені 

брати письмові зобов’язання з учасників таких шлюбів. Останні мають 

зобов’язатися хрестити і виховувати дітей в Православ’ї. А це деяким чином 

обмежує конституційні права як батьків, так і дитини 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що в сучасному 

світі церковні служителі різних рівнів повинні стояти на позиціях 

переосмислення сучасних соціально-економічних та суспільно-політичних 

проблем, які постійно виникають під час розвитку і зміни нашого суспільства, 

орієнтувати Церкву на підвищення етичного потенціалу людини. Плідна 

співпраця представників церкви та законодавства повинна бути спрямована на 
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врегулювання непорозумінь та забезпечення комфортного життя віруючих 

громадян країни. 
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ФЕНОМЕН МІСТИЦИЗМУ В XXI СТОЛІТТІ 

Використання сучасною людиною новітніх  різноманітних джерел 

пошуку інформації  дозволило їй розширити науковий горизонт  і мати  досить 

об’єктивну картину світу  й самої себе. Але, як це не дивно, і  в XXI  столітті  

прагнення людини до ненаукових, містичних обґрунтувань природних та 

соціальних явищ  має значне поширення як в світському, так й релігійному 

ареалі. Зазначимо, що із 7 млрд. населення планети більш половини  мають 

релігійний світогляд. Так, загальна кількість прихильників християнства 

(православ'я, католицизму, протестантизму, англіканської конфесії та інших) 

перевершує 2,3 млрд. людей. Мусульман у світі – близько 1 млрд. 500 млн. осіб. 

Буддистів – близько 500 млн. осіб. А як відомо містицизм присутній у всіх 

релігіях. Містичний досвід часто ґрунтується на аскетизмі і може включати 

видіння, транси й екстази.  Соціальне життя з давніх часів заповнювали містерії 

– таємниці, що  раніше пов'язувалися з таємними культами релігійних обрядів. 
Містерії були поширені в Стародавній Греції та в Римі,  але в них могли брати 

участь лише втаємничені особи. Обряди в містеріях здебільшого зводилися до 

драматизованої вистави  змісту відповідного міфу, серед яких: страждання, 

смерть і відродження Діоніса; викрадення Персефони та інші. Містерії 

найчастіше відбувалися вночі. В сучасних арт-практиках  містерії  відбивають 

як класичні сюжети, так й постмодерністські мотиви в осмисленні екзистенції 

сучасної людини.  Містицізм є однією з форм  усвідомлення та пошуком 

способів  єднання із вищою дійсністю, сакральним, Богом, що ґрунтується на 

безпосереденьому досвіді переживання, інтуїції, інсайті або інстинкті. 

Містицизм грунтується на плеканні різноманітних, містичних переживань, а 

отже на  розробці та вдосконаленні методів, які спрямовують свідомість 

людини  до цих переживань. До містичних практик відносять медитативні, 

контемплятивні методики, а також різні форми молитви. Контемплятивні 

(затворницькі) методики мають на меті налагодити безпосередню взаємодію 

між свідомістю та несвідомим. Суттєвою рисою містичного досвіду є його 

індивідуальний, особистісний характер, на відміну від звичайної релігійної 

практики, де не обов'язково докладати надмірних зусиль, дотримуватися 

постійно аскези. Завдання медитації – заглиблення людини у своє психічне 
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життя; розвиток здатності чіткіше усвідомлювати той глибинний зміст, що 

містить таємницю спів-буття людини і будь-якого іншого творіння природи.  

Таким чином відкривається призабута істина, що внутрішнє життя людини 

нерозривно пов’язане із життям зовнішнім. 

Багато релігійних традицій описують техніки медитації і споглядання для 

досягнення містичних видінь. Християнські церкви розходяться в поглядах на 

містицизм: деякі приймають його, вважаючи, що містицизм є особливою 

формою пізнання Бога, інші ж відкидають його, як небезпечне відхилення, що 

межує з єрессю.  

В практиці повсякденного життя сучасного людини звернення до 

нерелігійної містики – ворожіння, окультизму – набуло значних масштабів. 

Цьому сприяє комерційна складова  функціонування ЗМІ, Інтернету, зростання 

обсягу та впливу реклами. Ворожіння – це прийоми, обряди, що існують в 

культурах багатьох народів і начебто дозволяють вгадувати долю, передрікати 

майбутнє, пізнавати непізнавані людським розумом сторони дійсності тощо.  

Треба зазначити, що ворожіння,  як форма передбачення, пов'язане із: - 

господарською діяльністю людини, спостереженнями за явищами природи, що  

акумулювали деякий раціональний досвід; з подіями в особистому житті 

людини. Проте переважна більшість ворожінь грунтувалась на забобонних 

уявленнях: люди зазирали в майбутнє переважно через посередництво 

потойбічних сил, через контакти з померлими предками, що завжди 

засуджувалось релігією. Окультизм (від лат. occultus — таємний, потайний, 

схований) – це містичне вчення, що визнає існування надприродних 

(окультних) сил і можливість спілкування з ними за допомогою ритуалів та 

магії.  

Поширенню впливу містики на свідомість та життєву стратегію сучасних 

людей сприяє неможливість науки (іноді тимчасова) пояснити деякі явища, 

події або причини природних та соціальних процесів. Додатковим чинником 

життєздатності містики є також довіра значної частини населення до діяльності, 

що навмисне або помилково  імітує науку, але по суті такою не є. Це – 

псевдонаука, паранаука, квазінаука. Головна відмінність псевдонауки від 

науки — це використання не перевірених практикою та науковими методами 

помилкових даних і відомостей.  Сьогодення свідчить, що вони виступають 

однією з форм прибуткового бізнесу. Список псевдонаукових тем, які 

популярні і на сучасному етапі, містить наступні напрями: астрологія, 

хіромантія, знахарство, магія ( біла, чорна, сіра), фізіогноміка, парапсихологія 

(телепатія, левітація), нейролінгвістичне програмування, нетрадиційна 

медицина. Зверненню до містики та псевдонаук сприяє і кризисний стан 

сучасного соціуму. Невизначеність, ризикованість; зростання масштабів 

протестної активності в багатьох регіонах світу і, зокрема, в  Україні; 

поширення мережевої організації сучасного соціуму, віртуалізація суспільного 

та індивідуального життя; зростання індивідуального регулювання  

життєдіяльності  та  керування суспільними процесами з боку  релігійних 

інститутів та харизматичних особистостей. 
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Отже, об’єктивне (іноді – нещадне, безжалісне до сподівань та мрій 

людини) відбиття дійсності наукою завжди буде супроводжуватися  містичним, 

релігійним тлумаченням явищ, подій, процесів, які надають надію, яскраві 

почуття та можливість на чудо та спасіння. Сьогодення свідчить про значний 

попит на нетрадиційні, містичні пояснення деяких природних та соціальних 

процесів, що обумовлює функціонування в сучасному бізнесі розгалуженої 

галузі з виробництва різноманітних містичних версій  пояснення історичних та 

сучасних подій, і щільно представлені в містеріях сучасних арт-практик. 

 

Кузахметов Євгеній 

студент 3 курсу фак-ту менеджменту 

Наук. кер.: к. філос. н., доц. Ель Гуессаб К. 
 

ГЛОБАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР РЕЛІГІЙНОГО КОНФЛІКТУ 

У другій половині ХХ століття, в наслідок трансформацій суспільних 

систем (серед чинників яких особливо варто виділити: боротьбу за рівноправність 

між соціальними групами, національно-визвольні, сепаратистські рухи, 

результатом яких стає розпад держав і утворення нових), виникли нові умови 

формування, динаміки й проявів соціальних конфліктів. 

Згідно звітів Центра оборонної інформації США, який займається 

дослідженнями в області безпеки, у 2007 році у світі налічувалося 15 збройних 

конфліктів (до них були віднесені ті зіткнення, в яких кількість жертв 

перевищувала тисячу чоловік) і 21 «гаряча точка». У більшості цих конфліктів 

простежується релігійний мотив: між сунітами і шиїтами (Ірак); між індуїстами і 

мусульманами, сикхами і мусульмани (Індія); між Ізраїлем і Палестинською 

Автономією; Уряд Китаю проти Руху за Звільнення Східного Туркестану; Уряд 

Алжиру проти Збройної Ісламської Групи. Між християнами та мусульманами 

відбувається війна в Індонезії (проти сепаратистів Молуккских островів і 

сепаратистів острова Сулавесі), на Філіппінах (проти організації «Абу Сайаф» і 

Ісламського Фронту звільнення Моро), у Нігерії, Судані й Уганді, та в інших 

країнах. Боротьба з тероризмом також має релігійну мотивацію: Уряд США проти 

«Аль-Каіди», Росія проти чеченських сепаратистів, уряд Афганістану проти 

«Талібан», Ізраїль проти палестинських терористичних угрупувань [2]. 

Крім збройних конфліктів нерозв’язаними залишаються вікові 

внутрішньорелігійні протистояння, наприклад, в Ірландії та Канаді між 

католиками й протестантами. 

Тема зв’язку глобальних процесів і релігії вперше, на монографічному рівні, 

була досліджена наприкінці восьмидесятих років ХХ століття у книзі «Релігія в 

сучасному світі: релігійна ситуація у світі з 1945 по теперішній час» [3], у якій на 

прикладах різних релігійних традицій, дослідники виділили п’ять їх можливих 

відповідей на зміни, що відбуваються у світі. Перша відповідь – це за подобою 

черепашки, коли релігія відступає усередину, не бажає визнавати необхідність 

змін. Друга відповідь пов’язана з творчим оновленням традиції у межах 

консерватизму, що може відбуватися за допомогою ідентифікації, наприклад, як у 

мусульманських країнах або Індії. Наслідком цього може стати пасивне ставлення 
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до змін або політизація релігії. Третій варіант відповіді являє собою соціальну 

реформу, що виражається у відповідних ритуалах, інтерпретації, біблійному 

тлумаченні священних текстів, що може виявитися у форму засвоєння елементів 

інших традицій, за допомогою яких перетворюються раніше не використовувані 

елементи власної традиції. Прикладом такої реакції являється консервативний 

іудаїзм, ліберальний протестантизм, неоіндуїзм. Четверта відповідь пов’язує 

традиції та сучасні процеси. Релігії погоджуються з тим, що нові проблеми, 

викликані глобальною ситуацією, вимагають радикального тлумачення. П’ята 

відповідь пропонує відмовитися від нездатних до змін традицій релігій, або 

сформувати новий релігійний рух. Наслідком цього може стати відмова від 

секуляризованого світу, який не задовольняє, шляхом приєднання до нового (або 

іншого старого) релігійного руху [3, с. 42 – 46]. 

Перераховані відповіді релігії на процеси глобалізації, є виявом та 

чинником нових умов виникнення релігійних конфліктів. Якщо релігія не 

відповідає на ці проблеми глобалізації (як у першому варіанті відповіді – закриття 

подібно черепашці), вона стає в опозицію з різними суспільними інтерпретаціями, 

тому що не відповідає сучасним тенденціям. Виняток складають такі сучасні 

процеси, які не мають однозначної реакції у суспільстві, наприклад, легалізація 

одностатевих шлюбів, питання біоетики (штучне запліднення, клонування і т.п.). 

Коли релігія відповідає на виклики сучасності, то можливо виникнення в ній 

внутрішнього конфлікту, тому що часто знаходиться група прихильників, які не 

бажають погоджуватися з такою зміною своєї традиції. Отже, здається, що 

неминучим наслідком впливу глобалізації на релігію є виникнення внутрішнього 

або зовнішнього конфлікту. 

Глобальний характер мають практично и основні властивості всі конфлікти 

на релігійній основі, особливо ті, які призводять до війни [5]. Є чотири основні 

властивості глобального релігійного конфлікту: це явище притаманне практично 

всім релігіям; немає жодного регіону, де їх немає; вони поєднані з іншими 

процесами (економічними, політичними, етнічними, соціальними); та можуть 

досягти антагоністичних відносин. 

 «Поєднання з іншими процесами» є домінуючим, особливо у зв’язку з 

політичним та етнічним факторами. Політизація релігії викликає невдоволення 

суспільних інститутів, тому що не відповідає демократичним нормам, згідно яким 

церква відділена від держави. Після Другої світової війни в Америці і Європі 

відсутні конфлікти між релігією та політичними силами, їх взаємодія тепер 

полягає у прагненні всіх основних політичних сил, так само як і церков, уникати 

відкритого публічного протистояння [6, c. 15 – 16]. 

Актуалізація зв’язку релігії з етнічною ідентифікацією, послужила 

введенню деякими вченими терміну «етноконфесійні» конфлікти. На наш погляд, 

у цьому випадку, необхідно розрізняти основу конфлікту, мотив, та подальші його 

зміни. З часів боротьби за незалежність Індії основним орієнтиром внутрішньої 

політики Індії, було формування загальнонаціональної ідентичності. Релігією, що 

виконує функцію єднання полі конфесіонального суспільства став індуїзм, який з 

загостренням різних соціальних конфліктів, «знову виявився викликаним, і 

релігійна ідентичність стала інтерпретуватися як національна» [4, c. 223 – 224]. 
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Також необхідно додати, що в другій половині ХХ століття, відносини між 

релігією і державою, релігіями та державами, стали залежати від міжнародних 

правових норм, невідповідність яким спричиняє міжнародні санкції стосовно 

країни порушника, що в свою чергу вплинуло на хід конфліктів та можливість їх 

вирішення. 

Зміни релігійного конфлікту є й на прикладі християнства – першим 

конфліктом, у якому християнство виступало як суб’єкт, було протистояння з 

Римською імперією, що перетворилося в конфлікт між Імперією й «варварським 

миром». У період Середньовіччя виникли внутрішні конфлікти між Католицтвом і 

Православ’ям та з іншою релігією – ісламом, трансформації яких ми можемо 

спостерігати дотепер у різних країнах світу. 

Протистояння між мусульманами і християнами, що трансформувалися в 

хрестові походи ХІ – ХVІ століть, має своє продовження не тільки в збройних 

зіткненнях, але й у вигляді боротьби з тероризмом. Протистояння в Османській 

імперії наприкінці ІХХ – початку ХХ століття переросло в етнічний конфлікт, 

проявом якого став геноцид ассирійців, вірменів, понтійських греків. 

Трансформації конфлікту формують стереотипи сприйняття «іншого» та 

«чужого». Сприйняття релігійної організації і її послідовників масами, засновано 

не на наукових знаннях, а на стереотипах. Наприклад, буддизм сприймають як 

миролюбна релігію, у якій панує принцип ненасильства, століттями демонізувався 

образ євреїв, зараз формується образ мусульман як терористів, особливо після 

подій 11 вересня 2001 року. 

У сучасних релігійних конфліктах ці «стереотипи», що сформовані 

століттями, використовуються в нових формах прояву конфлікту – інформаційних 

війнах. В інформаційному просторі ми можемо знайти традиційні протистояння 

між іудеями і мусульманами, християнами і мусульманами, здавна існуючими і 

новими релігіями. Досить пригадати скандал, пов'язаний з публікацією у датських 

виданнях карикатур на пророка Мухаммеда. Ісламський мир відповів на це не 

тільки акціями протесту, проведенням виставки карикатур на тему Холокосту в 

Ірані, але й атаками на датські сайти. Сайти Папи Римського піддалися атаці 

ісламських хакерів після його виступу в Регензбурзі, у якому він, пославшись на 

візантійського імператора XIV століття Мануїла ІІ Палеолога вимовив: «Покажіть 

мені, те нове, що приніс Мухаммед, і ви знайдете тільки зле й нелюдське, таке, як 

його наказ поширювати віру, яку він проповідував мечем» [1]. 

Вищезазначене дозволяє зробити висновки: 

1. Незалежно від того який процес – глобалізація, або відповідь на неї, – 

створив умови виникнення конфлікту, його модель має загальні риси. До них 

відносяться: сприйняття релігій за допомогою сформованих століттями 

стереотипів, постійні трансформації конфлікту. 

2. Головними наслідками впливу глобалізації на релігію стали її подальша 

політизація, загострення пов’язаною з нею етнічної ідентифікації, прискорення 

розповсюдження різних релігійних течій у світі, виникнення нової форми прояву 

протистоянь – інформаційної війни. Більшість сучасних глобальних релігійних 

конфліктів є трансформаціями старих конфліктних ліній. 
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3. Глобальні процеси у релігії виражені також в тому, як вона реагує на 

суспільні трансформації, які в контексті релігійного конфлікту означають 

неминуче внутрішнє або зовнішнє протистояння релігійної організації. 
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БОГ І ЛЮДИНА В РОЗДУМАХ АВГУСТИНА АВРЕЛІЯ 

У сучасному світі, перетворюючись на рабів системи та просто пливучи 

за течією, кожен з нас потрохи стає атеїстом, втрачає віру в те, у що колись 

вірив, піддаючись ідеології, яку нам трактують інші. Тому інколи  людина 

задається питанням «А що є Бог» і як Бог взаємодіє з нею. В зв’язку з цим 

цікавим є дослідження поглядів на Бога та людину одного з найяскравіших  

представників середньовічної патристики – Августина Аврелія, який у своїх 

творах («Про Трійцю», «Сповідь», «Зречення», «Про град Божий») відобразив 

усі найважливіші проблеми християнського світосприйняття, проявивши себе 

як сміливого новатора [1]. Для Августина Бог є абсолютною творчою силою, 

вищим благом, блаженством, справедливістю, моральним законом. Він 

максимально досконалий, самодостатній, непізнаваний.  

Августин Аврелій створив онтологічне вчення про Бога як 

абстрактне буття,  він наслідував неоплатоністську онтологію, виходив не 

з об'єкта, а від суб'єкта, від самодостатності людського мислення. Буття Бога, 

згідно з вченням Августина, можна вивести безпосередньо із самопізнання 

людини, а буття речей — ні.  Для Августина Бог постає як основа світу. На 

підтримку цього він наводить шість аргументів:  – Бог є сукупність усіх 

можливих досконалостей; – Бог є вічним та завершеним буттям; – Бог творить 

світ із нічого, бо його могутність необмежена; – можливості Бога у творінні 

нескінченні; – світ знаходиться у повній залежності від Бога, але Бог від світу 

http://www.blagovest-info.ru/
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
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не залежить; – Бог є гарантом безсмертя та спасіння людства [2]. Тобто ми 

бачимо, що як і для більшості середньовічних філософів, погляди яких носили 

теоцентричний характер, для Августина Бог постає у якості абсолюту, основи 

усього сущого.  Особливо уважно розглядає Августин усе те, що пов'язане з 

людиною, висуваючи в людині на перший план людську свідомість. Тут 

Августин вважає основним наявність «внутрішньої людини» (або душі), до якої 

входять: – пам'ять (без того не може бути єдності особи); – воля (що пов'язана з 

первинними мотивами дії); – розуміння (що дарує людині свідомий вибір 

поведінки). Людина прагне до Бога, тому що в ньому вона знаходить любов, 

спокій і благодать. До Бога людина йде через розум («богопізнання»). Інший 

шлях до Бога – через віру, яка проявляється у волі людини. Воля і віра, які 

ведуть людину по життю, набагато вищі за розум, який часто є відірваним від 

життя, схильним до помилок, недостовірним. Але віра і її одкровення не 

відкидають цінностей розумного пізнання природи та суспільства [2]. 

Августин стверджує, що людина не просто «раба Божа», вона – 

особистість, що пов'язана з Богом. Людина – подоба Бога, значить може 

володіти волею, спрямовувати її до спасіння, до віри або зневіри, до добра або 

зла. Стосунки на лінії «Людина-Бог», за Августином, відбуваються за 

допомогою  так званої «благодаті», яку люди отримують при посередництві 

церкви, шляхом «добрих справ». 

Отож, простежуючи погляди Августина Блаженного на проблему 

«Людина і Бог» ми можемо зробити висновок, що він ставить Бога вищим за 

людину, визначає його як основу світу та його творця, але в той самий час, він 

трактує саму людину як складову Бога, його подобу, що має свій власний 

життєвий шлях. Цей шлях людина визначає сама, своїми вчинками, які можуть 

бути як погані так і добрі. Зв'язок людини і Бога, за Августином, відбувається 

через церкву, яка є центром «благодаті» на Землі, і яка цю благодать роздає 

вірянам. 

Ідеї Августина Блаженного, що лягли в основу не лише середньовічної, а 

й сучасної християнської віри, є доволі важливими навіть для сьогоденного 

розуміння Бога та його зв’язку з людиною. Міркування Августина Аврелія 

багато в чому дозволяють сучасному «атеїсту через обставини» віднайти 

розуміння Бога, та зрозуміти шляхи сполучення з ним. 
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ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ В МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ 

Масова культура – це культура постіндустріального суспільства – 

капіталістичного суспільства, яке досягло стадії «високого народного 

споживання». Формування «споживчого товариства» – це основоположний, 

всеохоплюючий фактор при поясненні причин формування масової культури. 

Відтепер головною проблемою суспільства стає не виробництво, а споживання 

[1, c. 113]. «Царство необхідності», вживаючи слова класиків марксизму, 

залишилося позаду; тепер Захід вступив в «царство свободи».  

Масова культура починає формуватися в 20-ті роки ХХ ст., насамперед у 

США, потім вона поширюється в Європі, а згодом і по всьому світу (в певних 

межах). Однак у повному розумінні про масову культуру можна говорити, лише 

починаючи з кінця 50-х років. 

Філософсько-етичну основу масової культури складає мораль гедонізму. 

Гедоністи давнини стверджували, що метою життя людини є отримання 

насолоди. Але якщо вони серед всіх видів насолод віддавали перевагу, як 

правило, інтелектуальним насолодам, то нинішні гедоністи прямо і відверто 

віддають перевагу чуттєвим, тілесним задоволенням. Спроби реалізувати на 

практиці гедоністичні устремління обернулися релятивізацією моралі, відтепер 

у кожної людини своя мораль. Тіло людини, звичайно, потребує реабілітації, 

проте зараз має місце не просто реабілітація тіла, а культ тіла – за рахунок і на 

шкоду духу. Масову культуру не цікавить така «химера», як душа; вона 

повністю ігнорує житійні питання людського існування [1 , c . 114].  

У радянській літературі підкреслювалася ідеологічна функція масової 

культури. Масова культура адресувалася насамперед до підсвідомості людини, 

але таким чином, що у людей складалося враження, ніби вони свідомо 

здійснюють свій вибір. Критики масової культури підкреслювали її 

наркотичний характер.  

Чи вільна людина в умовах масової культури? Однозначно відповісти на 

це питання важко. За своїм поняттям масова культура є однорідною, 

гомогенною, припускає однаковість людей, якими до того ж маніпулюють. 

Однак, з іншого боку, людина може відчувати себе в масовій культурі, як риба 

у воді – тобто глибоко задоволеною і навіть щасливою. Тому довести їй, що 

вона у цих умовах не вільна, неможливо. І все ж ... Відомо, що людина буває 

рабом не тільки тиранії, а й свободи, якщо не вміє нею користуватися. Ще 

філософи античності відзначали, що рабство людини, що знаходиться під 

владою своїх жадань, не перестає бути рабством від того, що, задовольняючи 

їх, людина відчуває позитивні емоції. 

Масова культура привела до виникнення нового типу людини, основним 

принципами якої стали нераціональність, нескінченні пошуки насолод, і 

«масового суспільства», в основі якого лежать масове споживання і новітні 

засоби масової інформації. Проблема адаптації суб'єкта в сучасній масовій 
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культурі відрізняється особливою актуальністю, так як масова культура, будучи 

складним утворенням, багато в чому є визначальним фактором розвитку 

людини як суб'єкта. Крім того, масова культура здатна не тільки розвивати 

людини, а й чинити на неї деструктивний вплив. Існує двосторонній характер 

впливу масової культури на людину – виконання функції адаптації людини до 

сучасного суспільства, а також маніпуляції масами. Що стосується 

адаптаційного впливу масової культури на людину, доречно згадати 

інтеріоризацію зовнішніх впливів, що відбувається в дитячому віці, коли 

дитина в процесі свого розвитку повинна привласнювати норми суспільної 

поведінки, щоб згодом сформувати свої власні. Що ж до маніпуляцій, то тут 

можна провести паралель з усе тією ж інтеріоризацією, але характерною в 

деяких випадках для зрілого віку, коли індивід внаслідок несформованою 

суб'єктностю подібно до губки продовжує, не оцінюючи, «вбирати» в себе 

нав'язувані ззовні ідеологічні та поведінкові патерни, які згодом можна 

позначити як його «своє інше». Таким чином, впливу, що формують 

максимально спрощені уявлення про світ і про самого себе, виявляють свою 

корисність лише в дитячому віці, і на їх основі надалі складаються більш 

складні уявлення і форми світогляду. Якщо ж такі дії спрямовані на людей 

зрілого віку, то вони, навпаки,  руйнують вищі суб'єктні якості і 

стандартизують людини.  

Використання засобів масової комунікації спричиняє зниження планки 

будь-якої ідеї до рівня масового споживача, «тим самим позбавляючи і людину, 

і дійсність їхнього справжнього рівня та значення» [2]. А головною 

особливістю «масового» людини є представленість нею дійсності через 

відображення її в ЗМІ. Масова культура, на думку К. О. Климової, фрагментує 

особистість, позбавляє її цілісності і обмежує набором стереотипних проявів; 

характерні риси «масової» особистості – соціальна дезорієнтованість щодо 

ціннісних орієнтацій, знижена здатність до міркування, поверхневе сприйняття 

культурних цінностей, модифікація свідомості [2]. Тим не менше, не можна 

забувати, що людина стає саме тим, ким хоче стати. І слід пам’ятати, що  

«плисти за течією» –  це теж вибір, це ухвалення рішення не приймати ніяких 

рішень.  

Загублена людина прагне персоналізувати за допомогою знаків, наборів 

відмінностей, модних речей, візажистів, салонів краси, естетики нічних клубів і 

тусовок, «мерседесів» і т. д., що не відтворюють індивідуальність, а руйнують її 

«в тотальній анонімності, так як розходження є за визначенням тим, що не має 

імені.  
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ВЗАЄМОДІЯ РЕЛІГІЇ ТА ДЕРЖАВИ ЯК ФЕНОМЕН ВПЛИВУ  

НА СУСПІЛЬНУ СВІДОМІСТЬ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Однією з найвідоміших та найскладніших проблем сучасного світу є 

взаємодія, можливо навіть протистояння, релігії та політики, держави та 

церкви. Актуальність питання простежується як в політичних та правових, так і 

в економічних та, безсумнівно, світоглядних аспектах нашого життя. 

Висунута проблема досліджувалася багатьма науковцями в різних 

аспектах. В контексті соціології ця проблема розглядалася В. Пилипенко, з боку 

Української Православної Церкви питання вивчалося Митрополитом 

Полтавським і Миргородським Філіпом, з боку науковців-юриспрудентів – 

Бальжиком І.А., Друзенко Г., Кривенко Ю.В., Рябко І.В., Малюсько В., з боку 

вчених сфери маніпулювання свідомістю – Коваль О.А., з боку культури – 

Міністерством культури України, Друзенком Г.  

Метою статті є пошук відповіді на питання яким чином повинні 

будуватися відносини держави та церкви сучасної України.  

Взаємозалежність релігії та держави або релігії та політики як 

регулятивних систем, їх керований вплив на соціальний розвиток полягає у 

тому, що вони обидва є регуляторами суспільних відносин. Держава і церква 

дуже схожі з одного боку, та абсолютно різняться з іншого. Схожість 

пояснюється спільністю багатьох сторін їх існування та функціонування. І 

держава, і церква – це частини політичної надбудови суспільства, що займають 

різні місця: держава, як і право, наближена до економічної (матеріальної) 

сфери; релігія, навпаки, стоїть далі від матеріального життя. Юридично, 

держава – це «територіальна організація політичної влади, яка існує на певній 

соціальній базі, виступає як офіційний представник всього суспільства і за 

допомогою спеціального апарату реалізує свою політику» [1]. По суті ж, за 

будь-яких обставин держава реалізує політичні інтереси певної соціальної 

верстви населення. Релігія також – явище загальнолюдське, але як і держава в 

тих або інших умовах може відображати інтереси різноманітних соціальних 

спільностей, на озброєнні яких перебуває.  

На відміну від релігії, від держави залежить становище всього суспільства 

в цілому, включаючи становище і релігії та церкви, можливості їх існування як 

інституту суспільної свідомості та культури.  

І держава, і релігія, в залежності від історичних умов здатні відволікати 

суспільство від боротьби за поліпшення життя або, навпаки, активізувати їх в 

такій боротьбі, спираючись на право як державний інструмент та моральні 

(духовні) норми як інструмент церкви. 

За твердженням найбільших конфесій світу «церква стоїть поза всякою 

політикою, не бере в ній участі». Таку думку поділяє й держава: «Церква і 
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релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Жодна релігія не може 

бути визнана державою як обов’язкова» [3].  

Що відбувається насправді? Сучасна Українська держава отримала 

тяжкий історичний спадок церковного життя та державно-церковних стосунків 

від минулих часів. Впродовж історії ми бачили багато спроб використання 

церкви як інструмента геополітичних змін. Ми бачили намагання як відродити 

церкву, яка б стверджувала національну самобутність, так і намагання знищити, 

нівелювати або уніфікувати її. 

Сьогодні в Україні існує більш ніж дванадцять представників різних 

конфесій християнства. Найбільші з них – Українська Православна Церква 

(Московський Патріархат), Українська Православна Церква – Київський 

Патріархат, Українська Автокефальна Православна Церква та Українська 

Греко-Католицька Церква [4]. 

Всі ці церкви так чи інакше беруть участь у політичному житті держави. 

Хоча це офіційно і порушує і встановлені церковні порядки, і закони України 

однозначно сказати добре це чи погано досить важко.  

Найбільш яскравим прикладом тісної взаємодії церкви та держави можна 

назвати сусідню нам Росію. Існує відоме багатьом росіянам твердження про те, 

що Російська Православна Церква (РПЦ) за статусом наближається до 

державної. Ознаки тому дійсно присутні. Це скоріше не стільки державні 

кошти на будівництво храмів, скільки офіційне визнання державним 

керівництвом ролі даної церкви у формуванні засад зовнішньої політики. 

Навіть сам предстоятель Російської Православної Церкви сприймається за 

кордоном як офіційний представник саме російської держави [2]. Згадаймо 

протестні акції у Києві, пов'язані з приїздом Патріарха Кирила на святкування 

річниці Хрещення Русі в 2011 році, аналогічні мітинги в Кишиніві в тому ж 

році і т. п. На думку деяких російських експертів РПЦ зараз не формує яку б то 

не було ідеологічну доктрину Росії, не допомагає державі засвоїти «священну 

місію», а служить інструментом здійснення державної політики, як зовнішньої, 

так і внутрішньої. 

Іншим прикладом взаємодії держави та церкви можуть бути недавні події, 

пов’язані з акціями протесту в Києві та позиція, яку зайняла Українська 

Православна Церква – Київського Патріархату. УПЦ-КП жорстко засудила 

рішення представників державної влади про розгін протестних акцій, який 

призвів до масового побиття та вбивства людей, офіційно виступивши проти 

позиції держави.  

Існує думка, що завдяки існуванню в Україні одночасно кількох 

представників різних конфесій християнської церкви з "розділенням" їх впливу 

на суспільство, жодна з них не може повною мірою використовуватися 

державою для реалізації своїх цілей як інструменту впливу на суспільство. З 

іншого боку жодна церква не може здійснити досить сильного впливу на 

державу, який сприяв би значним змінам державної політики. 

Отже, держава впливає на церкву, використовуючи закони, які регулюють 

суспільне життя, а церква, використовуючи регулятивну та світоглядну функції 

впливає на політику державної влади. Найбільш розумним варіантом взаємодії 



 336 

держави і церкви може бути постійний діалог між сторонами задля 

унеможливлення переваги однієї зі сторін. 
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КОНФЛІКТНІСТЬ КУЛЬТУРНИХ НОРМ І СТЕРЕОТИПІВ 

Однією з помітних тенденцій сучасного суспільного буття виявляється 

конфліктність культурних норм і стереотипів, що розвели культуру на масову 

та елітарну. Слід вважати безплідною полеміку довкола цих моделей, яка 

зводила до проблеми смаків роздуми вчених. Причому незаперечним є те, що 

тут ми стикаємося з дією механізму додатковості, який у різних формах, 

різними іменами визначаючи ці моделі, діяв завжди. 

Чим як не масовою культурою були гладіаторські бої у давньому Римі 

періоду занепаду (хоча з цього приводу є й інші точки зору), або «альбомна 

поезія», яка пішла з високих салонів у широкі маси в епоху Нового і Новітнього 

часу? І чи тільки чиєюсь неосвіченою волею пояснюється той факт, що в 

антології кітчу присутні фільми класика кіно Антоніоні. А факт, який ще вчора 

був елементом високої культури, а сьогодні вже є проявом поп-, реп- чи рок-

культури або містить в одному явищі те й інше, – до якого рангу можуть бути 

віднесені вони? (Приклади: пластичні моделі малярства Відродження у вигляді 

сувенірної продукції; приклади зворотного руху від поп-музики угору за 

шкалою; вокальна унікальність на естраді ґуртів на кшталт «Віа-гри»; фільми 

серіалів «Вулиці розбитих ліхтарів», «Бандитський Петербург», «Морські 

дияволи», які масова аудиторія дивиться як одкровення тощо). 

Діє механізм культурної диференціації, відбувається переструктурування 

в зоні потреб та інтересів, інакше – самовизначення субкультур за різними 

підґрунтями. 

Поступово все більше відчувається особливий тип напруги між масовою 

та елітарною культурами, кожна з яких пронизує всі види мистецтв. В 

історичному хронотопі мистецтв, у першу чергу в театрі, оперній, симфонічній 

музиці, частково – в кінематографі, архітектурі, хоча не менш помітні 

відмінності несуть у собі і малі форми – пісня, іграшка, мода тощо, 

частотнішим виступає критерій художнього і естетичного. Мистецтва 
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динамічні, «легкі» мають особливу чутливість до позахудожнього, 

позаестетичного (тут підвищена частотність цих показників). Як елітарна, так і 

масова культура не мають чітко виражених меж, і їхнє переміщення цілком 

природне. Отже, до визначення масового та елітного будемо ставитись 

конвенціонально, в логіці, яку запропонували дослідження останніх десятиріч. 

Культура елітарна та масова, кожна по-своєму, починають 

структурування навколо цілком конкретних своїх функцій. Напруга виникає на 

розриві умовної межі: розводяться іміджі цих культур, їхні персонажі, еталони, 

зразки поведінки в них. 

Культура елітарна, всупереч панівній цінніснісній піраміді суспільства, 

вже не просто заявляє про самоцінність життя як про таку, творчості як такої, 

спілкування як творчості, індивіда як єдиної суспільної цінності, чогось 

оригінального як критерію духовного руху, відмови, відчуження від масового. 

Діагнозуючи в суспільстві дефіцит саме наведених якостей, елітарна культура –

від В. Сильвестрова до А. Шнітке, С. Губайдуліної, Е. Артем’єва, Е. Денисова в 

музиці; від О. Іоселіані й А. Тарковського до Ю. Іллєнка, С. Параджанова, 

І. Миколайчука в кінематографі; від Ліни Костенко, Бели Ахмадуліної, І. Драча 

до поетів сучасного андеграунду, – практично бере на себе унікальну за 

складністю роль – функцію руйнації тотальності, тоталітаризму, а саме – 

розімкнення суспільства та держави. Можливо першим, хто чітко назвав 

глобальний аспект проблеми тотальності, а саме – співпадіння суспільства і 

держави, був визначний філософ ХХ століття Мераб Мамардашвілі [1].  

Елітарна культура, що першою засумнівалася у міфологемах з приводу 

вирішального значення мас, реабілітує для суспільства такі цінності, як 

приватне життя, споглядальність, артистизм способу життя, готовність віддачі 

– не у вигляді акту самопожертви, а як щасливої розгадки екзистенціального 

поняття гармонії з іншим, зі світом, з природою. Основний постулат етики 

А. Швейцера – «благоговіння перед життям у всіх його виявах» [2, с. 94] – 

віднайшов у культурі сучасності імпульс до подальшого руху. 

Поведінка масової культури принципово відрізняється від дій елітарних 

прошарків культури. Вона продовжує виконання іманентних їй функцій – 

виступає своєрідним полігоном програвання норм, еталонів поведінки, способу 

життя в різних, насамперед молодіжних субкультурах, де ритуал, одяг, 

емблематика тощо є особливо значущими в процесі ідентифікації індивіда з 

його малою чи еталонною групою (як відомо, саме через групи відбувається 

діалог людини з соціумом). Так, рок-культура – це не тільки музичний текст, 

музичний тезаурус. Це передусім самовизначення молодечих страт суспільства 

за критерієм ставлення до рок-цінностей (чи поп, чи реп). Фани, скажімо, 

Б. Гребенщикова, які мають свій сленг, свої еталони поведінки, свою моду, 

нарешті, своє ставлення до медитації, коли їхній кумир звернувся до неї, – і 

фани, наприклад, А. Макаревича, атрибутовані за тими ж ознаками, 

відрізняються за способом життя та способом думки. 

Масова культура для певних шарів спільноти у найкращий спосіб 

вправляється з психотерапевтичною функцією – функцією сублімування, як 

приклад – мистецтво американського кінематографа з його технологічними 
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дивами і жахами та неодмінним хеппі-ендом. Вона частково запобігає високій 

температурі поведінкових реакцій безпосередньо в соціумі. 
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ДІАЛЕКТИКА МАТЕРІАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО АСПЕКТІВ 

ФЕНОМЕНА БАГАТСТВА 

Сучасне суспільство орієнтовано на постійне збагачення і споживання все 

більшої кількості товарів і послуг. Ця ідеологія споживання формується у 

капіталістичному суспільстві і глибоко проникає у мислячі уми людей.  

 Суспільство щиро вірить в те, що жити, постійно збільшуючи свої статки, 

і мати можливість споживати набагато більше ніж решта, дає їм відчуття 

унікальності, наділяє їх певною владою, дає можливість бути авторитетом та 

багато іншого. Та чи дає це людині відчуття щасливого існування? Тому є 

актуальним філософський аналіз матеріальних і духовних аспектів феномена 

багатства.  

 Проблему взаємозв’язку складових феномена багатства вивчали західні 

вчені: Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі, Ж. Бодріяр, Е. Фромм, О. Шкаратан та ін.  І хоча 

дуже велика кількість дослідників займалась питаннями багатства, однак їх 

вкрай недостатньо для складання загальної уявлення щодо цього питання. 

 Метою статті є пошук чинників для формування цілісності людського 

буття в контексті матеріально-духовних аспектів феномена багатства. 

Людина сьогодні загнана у глухий кут, налякана, живе у ситуації 

суцільної невпевненості та зневіри. Фінансовий стан людини є показником її 

успішності. Капіталістичне суспільство невдах просто не сприймає. Вимоги 

суспільства виключають можливість існування людини у широкому розумінні 

цього слова. Все життя людина змушена працювати, щоб відповідати вимогам 

сьогоднішніх реалій. З причини відчуття цього страху і браку часу, людина 

просто не має можливості поміркувати над високими смислами буття, над тим, 

чи варто таке життя бути прожитим, для чого саме ви прийшли у цей світ, чому 

саме зараз. Всі ці міркування не потрібні, якщо вони не в змозі принести 

людині матеріальні блага і, що важливо, негайно.  Але необхідно зазначити, що, 

якщо людина все ж таки зупиниться на мить та замислиться над своїм 

справжнім існуванням, то вона зможе отримати шанс наблизитись до буття, а 

можливо і до щасливого буття [2, с. 274].  

Французький соціальний філософ Ж. Бодріяр у своїй праці «Суспільство 

споживання» позиціонує споживання як цепну психологічну реакцію, що 
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скерована сучасною магією, природа якої несвідома. Надлишок предметів 

споживання вказує на «уявний» достаток, яке філософ протиставляє 

«справжньому» достатку [1, с. 76].   

Еріх Фромм у роботі «Бути чи Мати» інтерпретує людське існування у 

двох можливих аспектах: буття з гаслом «мати» (haben) і екзистенційне життя з 

прагненням «бути» (sein). Прагнення володіти завжди сприяє культу 

споживання, а це, в свою чергу, є основним двигуном економічного зростання і 

технологічного прогресу [3, с. 127].   

Зростання матеріальних благ неминуче призводить до того, що роль 

духовного багатства в житті людини поступово невілюється. Логічно 

стверджувати, що подібну ситуацію можна спостерігати і в суспільстві. 

Дослідження, що проводились Канадським центром науки та освіти описують 

ситуацію, що має місце у Китаї. Ідея збагачення – це основа і найголовніша 

складова людських цінностей, що може глибоко впливати на поведінку людей і 

їх вибір. Швидке збагачення призводить до стрімкого росту але, водночас, до 

повільного розвитку.  

Зосередження на матеріальній стороні багатства призводить до занепаду 

таких значущих ознак людяності як, цілі, моральні норми, ідеали тощо. В той 

же час, прагнення до збільшення матеріальних благ, призводить до росту 

обсягів виробництва за рахунок збільшення навантаження на виробництво, в 

результаті маємо байдуже ставлення до таких галузей як освіта, юриспруденція, 

послуги, забруднення навколишнього середовища [5, с. 249; 4, с. 57].     

 Тобто людина, спрямована на споживання не спроможна породити щось 

нове. Е. Фромм пояснив ці процеси на прикладі студентів: «Ціль студентів, що 

спрямовані на споживання, – зберегти вивчене в голові чи на бумазі. Їм не 

потрібно створювати щось нове. Свідомість по типу «володіння» на справді не 

терпить нових ідей з приводу конкретної теми, бо все нове ставить під сумнів 

ту інформацію, яким вона вже володіє» [3, с. 266]. 

 Не володіння чимось конкретним, а відчуття його ідеї є суттєвим і 

значущім для людини. Можна втратити будь-яку річ, багатство, яким володієш, 

але отримане відчуття втратити неможливо, тому що це відчуття стає вже 

частиною самої людини. В такому випадку, коли людина розуміє, що є те, що 

завжди буде з нею і буде сприяти її розвитку та розвитку людства в цілому, 

вона знаходить спокій і щасливе існування.       

З необхідністю ми говоримо про те, що сьогодні для комфортного 

існування, людство повинно знайти шляхи та відповіді на питання, як зробити 

так, щоб мати достойну матеріальну базу та, водночас, не бути занадто 

зосередженим на накопичуванні благ. Щоб кожна людина відчула важливість 

та неповторність свого буття. 
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ІНСТИТУТ СІМ'Ї В ХХІ СТОЛІТТІ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ 

Актуальність даної теми, полягає передусім у специфіці ставлення 

сучасників до інституту сім’ї. З початком ХХІ століття все більше людей 

прагнуть свободи і не поспішають зв’язувати себе будь-якими зобов’язаннями. 

Трансформація суспільства виражається ще й в тому, що на сьогодні «… 

основна будівельна цеглина суспільства – це вже не сім’я, а особистість» [4, 

c. 330]. Не менш важливим є і те, що із занепадом інституту сім’ї, занепадає 

інститут держави, що в свою чергу приводить до стагнації цивілізації.  

Зазначена проблема знайшла висвітлення в працях таких фахівців, як: 

Т. Гурко, Т. Медіна, О. Кляпець, Т. Кузьменко, Д. Нейсбит та багатьох інших. 

Загальновідомо, що сім’я, з часу виникнення людства, поділялась на 

моногамну та полігамну, яка, у свою чергу, існувала у формі полігінії (шлюб 

між одним чоловіком і кількома жінками), або поліандрії (шлюб однієї жінки з 

кількома чоловіками) і займала чітко виражену позицію як ланка суспільства, 

на якій трималась вся цивілізація. Проте, вже починаючи з кінця ХХ ст., з 

розповсюдженням Західної культури в усьому світі, починає поширюватись 

проста або нуклеарна сім'я (від лат. nucleus – ядро) [1].
 
 Але сексуальна 

революція, що прокотилась по країнах Західної Європи в 60 – 70-х роках ХХ ст. 

внесла свої корективи в моральний світогляд людей, принесла розкол в інститут 

сім’ї, який ми і спостерігаємо сьогодні [5].  

Розглядаючи інститут сім’ї в сучасних умовах, можна виділити такі 

взаємопов’язані проблеми та тенденції:  

А) проблеми: 

Толерантне ставлення до позашлюбних сексуальних зв'язків, є 

проблемою, що виникла при переході від релігійних сімей з забороною 

контрацепції, до індивідуального регулювання репродукції. Дослідники 

відмічають, що виготовлення ефективних протизаплідних засобів відокремило 

сексуальність від продовження роду і, як наслідок: «... вибух сексуальної 

активності, ранній початок сексуального життя, толерантне ставлення до 

позашлюбних сексуальних зв’язків, сприйняття сексуального задоволення як 

складової щасливого шлюбу, зменшення відмінностей в установках та 

сексуальній поведінці чоловіків та жінок, посилення громадського інтересу до 

еротики» [2, c. 79];  
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Невизначеність проблеми, хто голова в сім’ї, створює загостреність у 

відносинах в середині родини: «... змінилася рольова структура в сім’ї в 

напрямі більшої симетричності функцій чоловіка і дружини, підвищення 

авторитету і впливу жінки-матері..., ослабленні авторитарних методів 

виховання... » [2, c. 78 – 79];  

Ще одною з провідних проблем, можна назвати втрату авторитету батьків 

в очах дітей. Відтак діти вважають своїх батьків невдахами, розглядають 

батьківський досвід як приклад того «як не треба жити». Хоча і надмірна 

забезпеченість дітей батьками, може виглядати як спроба відкупитися [3]. 

Б) тенденції:  

Візитний шлюб [3]. Однією з відносно нових проблем, можна назвати 

окреме проживання чоловіка та жінки, так званий візитний шлюб. Причому 

проживати вони можуть навіть в різних країнах. Така форма шлюбу 

поширюється на Заході, але все частіше трапляється і в українському 

суспільстві;  

Розділення інститутів сім’ї та шлюбу [1; 3]. За останні десятиліття можна 

простежити формування чіткого розмежування між батьківством та шлюбом. 

Як прояв, можна зазначити, поширення неповних сімей (більшість, лише з 

матір’ю). Не менш важливим фактом є те що багато з існуючих сімей не 

бажають мати дітей. Зростає кількість позашлюбних дітей, та незареєстрованих 

(громадянських) шлюбів, що відкрито свідчать про вище зазначену проблему. 

Це лише деякі з реально існуючих проблем та тенденцій подальшої 

еволюції інституту сім’ї, але і з цього можна зробити висновок, що, станом на 

початок ХХІ століття, сім’я в класичному розумінні повільно відходить у 

минуле, забираючи з собою моральні цінності, що були пріоритетом у 

людському суспільстві багато років. Відтак, можна стверджувати: саме занепад 

цієї простої, і в той же час складної істини – «сім’я» може призвести до краху 

наймогутніші цивілізації в історії.  
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АРТУР ШОПЕНГАУЕР «МЕТАФІЗИКА СТАТЕВОЇ ЛЮБОВІ»: 

ОСНОВНІ ІДЕЇ 

Тема відносин між чоловіком та жінкою, пошуки закономірностей в  їх 

стосунках є надзвичайно близькою кожній людині. Ця проблема існуватиме 

доти, доки існує світ. Адже люди постійно взаємодіють один з одним, і не 

тільки схожі між собою за фізичними ознаками, але й мають однакові потреби. 

Потреби в повітрі, воді, їжі, емоціях та звичайно, в продовженні роду. Інстинкт 

продовження роду у людини знаходиться на підсвідомому рівні, це те, про що 

пишуть книги, складають легенди, чим захоплюються та ненавидять, для цього 

почуття вигадали назву любов. Любов’ю пояснюють безліч незрозумілих для 

людини речей, наприклад, звідки з’являються почуття і куди вони зникають, 

чому симпатія виникає до якоїсь конкретної особи, а не до всіх одразу, чим 

пояснити піднесений настрій закоханої людини, бажання писати вірші чи 

іншими способами намагатись зберегти у пам’яті своє почуття. 

Тема, яка привернула нашу увагу, не втратить своєї актуальності, а отже 

не дивно, що існує ціла низка робіт, які розглядають тему любові. Так,  цій темі 

присвячена робота М. Бердяєв «Метафізика статі і любові», в якій автор 

говорить про те, що статеве кохання не зводиться лише до інтимної близькості, 

а є дещо більше, є містичним таїнством. Філософ виступає противником 

християнського аскетизму в фізичній любові [2].  Також в роботі «Метафізика 

статі та любові»  М. Бердяєва заперечується думка, що кохання потрібне тільки 

за для продовження роду, таким чином оскаржуючи вчення А. Шопенгауера  з 

цього питання [2]. Вивчаючи джерельну базу даної статті, можна зробити 

висновок, що філософи розуміють питання статевої любові по-своєму. І це не 

дивно, адже кожен із них розглядає цю проблему, виходячи із власних 

переконань. 

Розглянемо більш детально погляди А.Шопенгауера на любов в роботі 

«Метафізика статевої любові». А.Шопенгауер вважає, що саме інстинкт 

викликає справжню любов, прагнення окремого індивіда до фізичного 

оволодіння іншим, з метою народження більш досконалого, гармонічного 

індивіда. Завдяки його концепції легко пояснити, чому деякі люди викликають 

у нас відразу, а до інших ми відчуваємо прихильність. При виборі партнера 

людина керується певними критеріями, звісно у чоловіків та жінок вони 

відрізаються, та направлені, на думку А. Шопенгауера,  виключено на 

збереження духу роду [3]. На першому місці при виборі партнера, стверджує 

філософ,  стоїть вік «Молодість без краси все ще приваблива, краса без 

молодості - ніколи» [3]. На другому місті здоров’я, потім  – статура, розум та 

краса обличчя. Чоловік звертає увагу на такі якості, бо вони впливають на 

здоров’я та спадковість майбутньої дитини. Жінка ж обирає чоловіка не за 

зовнішньою привабливістю, а надає перевагу сильному і відважному чоловіку, 
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звертає увагу на силу волі, характер. Вона прагне передати такі якості 

майбутній дитині та почувати себе захищеною. 

Таким чином, досконале пристосування індивідів викликає сильну 

любовну пристрасть, захоплення чоловіка жінкою, відповідної йому краси, 

пророчить йому вище щастя. Саме прагнення до конкретного індивіда, 

зумовлене вибірковістю духу роду і відрізняється, на думку А. Шопенгауера,  

від звичайного статевого потягу любов [3]. 

До справжньої ж пристрасті призводять відносні мотиви, тобто мужній 

чоловік буде шукати як найбільш жіночну жінку, високі надають перевагу 

низьким, блондинам подобаються чорноволосі, тобто кожен шукає спосіб для 

усунення своєї аномалії, таким чином досягаючи гармонії. Але, почуття 

згасають, як тільки мета досягнута і на світ з’явився ідеальний індивід. Любов 

розвіюється, а людям здається, що їх більше нічого не пов’язує [3]. 

Вчення А. Шопенгауера заперечує В. Соловйов. Він стверджує, що 

«справжній сенс любові полягає не в розмноженні, а в прагненні людини до 

єдності з іншими, причому до такої єдності, в якому не втрачається його 

індивідуальність. У любові людина заперечує свій егоїзм і разом з тим не 

втрачає, а, навпаки, знаходить своє справжнє "Я".» Нехтуючи гідністю інших  

ми позбавляємо своє власне існування будь-якого сенсу [1]. М. Бердяєв виділив 

два типи любові,  які один без одного є ущербними. Спрямована у вись, прагне 

до досконалості та краси любов – ерос, а любов – арапе бачить іншого в пітьмі 

та стражданні. Об’єднуючись вони взаємодоповнюють одна одру. Слід 

розуміти, що родова і творча продуктивність є взаємно залежними. "Люблячий 

прозріває улюбленого через оболонку природного світу ... Любов є шлях до 

розкриття таємниці особи, до сприйняття особи в глибині його буття " [2] 

Любов всіляко спонукає особистість до творчого розвитку, дарує духовну 

свободу, натомість статевій акт дає поверхневе і примарне з’єднання після 

якого відчуженість та несприйняття один одного тільки зростає.  

Висновок. Проаналізувавши погляди Артура Шопенгауера на статеве 

кохання, які відбилися в його творі «Метафізика статевої любові» ми побачили, 

що його думки щодо цього питання кардинально різняться з концепціями 

інших філософів. Але все ж таки ми не можемо говорити, що концепції 

А.Шопенгауера не варті нашої уваги, адже філософ наводить низку вагомих 

аргументів у підтримку своїх думок. Звичайно, концепція Шопенгауера 

позбавлена всілякої романтичності, але все ж таки кожен розуміє питання 

любові по-своєму. 
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КОМП’ЮТЕРНА ЕТИКА ТА ПРОБЛЕМА ЇЇ ДОТРИМАННЯ 

В сучасному інформаційному суспільстві основи комп’ютерної етики є 

актуальними для кожного користувача Інтернету. Якщо звичайної моралі, норм 

поведінки людина в більшості випадків дотримується, то у всесвітній павутині 

ці норми часто ігноруються. І це стосується не тільки ввічливості, а і 

недоторканності почтових скриньок, листування тощо.  

Серед тих, хто займається даною проблемою, ми можемо назвати: 

І. Галинську, яка досліджує процес становлення комп’ютерної етики; О. Філіну, 

яка займається проблемами інформаційного суспільства взагалі; 

О. Скородумову, яка дала наукову характеристику хакерству. Отже, зазначена 

проблема досліджується, проте, не можна стверджувати, що вона вже отримала 

всестороннє висвітлення.  

Слід відмітити, що в будь-якій спеціальності є свої правила. Інформаційні 

технології – не виняток. М. Дедюліна вказує, що перший кодекс комп'ютерної 

етики був розроблений в 1979 році, зміст окремих кодексів відрізняється один 

від одного, але в їх основі лежить деякий інваріантний набір моральних 

установок, які умовно можуть бути зведені до наступних:  

1) не використовувати комп'ютер з метою зашкодити іншим людям;  

2) не створювати перешкод і не втручатися в роботу інших користувачів 

комп'ютерних мереж;  

3) не користуватися файлами, не призначеними для вільного 

використання та ін. [1].  

Але вищевказані постулати призначені для корпоративного спілкування і 

не виконуються у міжнародному масштабі. І дійсно, яка держава не захоче 

«зламати» сайти іншої країни, щоб вивідати її державні таємниці. Проблема 

походить не зверху, а знизу, тобто, недотримання цих кодексів починається 

саме з індивіда. Людина через цікавість, ревнощі, за гроші читає інше 

листування, і в кращому випадку, це залишиться просто інтересом, в гіршому 

переростає в хакерство.  

Поняття «хакер» багатогранне, але в нашому контексті це – користувачі 

комп'ютерних програм, що здійснюють дії, спрямовані на несанкціоноване 

використання програмного забезпечення або даних [3]. Звідки виходить, що для 

таких індивідів це заняття стає роботою і для них не існує поняття 

«комп’ютерної етики». Звичайно, ми повинні підкреслити, що хакером стають 

не тільки із-за простої зацікавленості. У всіх різні мотиви такої діяльності. 

Наприклад, деякі були здібними програмістами, але з певних причин не змогли 

реалізувати себе в легальній діяльності, а Інтернет-піратство це легкий 

заробіток. Бувають і інші випадки, пов’язані з політичними та ідеологічними 

міркуваннями. Людина може бути завербованою іншою країною, або 

шахраями, які використовують її з метою атак сайтів міністерств, установ 

інших не «угодних» країн. Як наслідок страждає держава. Але передусім на 
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перший план виходить політика держави щодо таких «програмістів». Як ми 

знаємо, закони різних держав засуджують хакерство вцілому та агітують 

громадян дотримуватися Інтернет етики. Проте, саме тут і випливає ця 

подвійна гра урядів. В чому вона полягає? В тому, що насправді держава, може 

користуватися послугами таких «майстрів», оскільки вони служать своєрідними 

шпигунами на сайтах інших країн.  

Отже, виникає протиріччя: звичайному громадянину за такі дії – кара, 

тоді як індивіду, який працює на державу в цій сфері – гроші та пошана. Нам 

здається, що цю дилему, можна вирішати так: дії користувачів в мережі треба 

відслідковувати, але при цьому не вторгаючись в особисту сферу, щодо хакерів, 

послугами яких користується держава, то з них треба створити особову касту, 

яка буде підпорядкована тільки державі. Це зможе значно зменшити проблеми 

хакерства та піратства.  

Ще одним розповсюдженим явищем в сучасному суспільстві є те, що 

людина в безпосередньому живому спілкуванні спокійна і ввічлива, її поведінка 

відповідає нормам етикету, а у всесвітній мережі вона поводить себе зовсім 

інакше: коментує різні непристойності, «поливає брудом» кожного в 

соціальних мережах і веде себе дійсно аморально. Хоча вже формується так 

званий, мережевий етикет «сетикет», який виник, щоб задовольнити рівень 

нашої культури, але факт в тому, що в світі велика кількість різних культур і, 

таким чином, одні користувачі дотримуються «сетикету», інші – ні. Не дарма, 

на сучасних форумах панує маніакальне зловживання програмами, товарами, 

тощо [4]. З цього виходить психологічна проблема: яка людина насправді? Та, 

яка на форумі чи в реальному житті? Ми можемо сказати одне, соціальні 

мережі дають можливість людині бути справжньою, а, реальне життя «заганяє» 

людину в певні рамки, тобто змушує її дотримуватися певних правил. Форум – 

це шанс для людини виплеснути свої емоції, переживання, поділитися своїми 

поглядами, якщо, це не заклики до протиправних дій, лайка і т.ін.  

Отже, якщо особа в житті одна, а Інтернеті інша, при цьому вона 

залишається моральною і відповідальна перед своїм сумлінням, не порушуючи 

по суті засади комп’ютерної етики. Але, якщо користувач лається, ображає 

інших у всесвітній мережі, а виходячи на вулицю привітний і доброзичливий, 

то про нього можна з упевненістю сказати, що вчинки не є моральними з точки 

зору, як звичайної етики, так і комп’ютерної.  

На нашу думку, щоб вирішити це питання, треба вводити курс 

комп’ютерної етики в шкільних закладах з першого класу, так як сучасні діти з 

комп’ютером знайомі з дитинства і, саме вони, в деяких випадках, 

розповсюджують різні повідомлення не етичного характеру. Діти та підлітки 

найбільш вразливі, ніж дорослі перед різними вірусами, спамами, оскільки не 

розуміють що це насправді, по-перше, вторгнення в приватне життя, а по-друге, 

карається законом. І. Галинська зазначає, що «... в англійських школах дітям 

почали викладати основи комп'ютерної етики, бо останнім часом стало 

з'являтися дуже багато вірусів і шкідницьких програм, автори яких сидять ще 

на шкільній лаві» [2]. 
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Оцінюючи цю, дійсно, глобальну проблему, ми прийшли до таких 

висновків. Перше. Потрібно зі школи починати роз’яснювати учням, як треба 

себе поводитись в Інтернеті, особливо в соціальних мережах, що можна там про 

себе писати, а що – ні. Звичайно, не всі одразу дослухаються, не всі почнуть 

виконувати, але все одно буде запущений «механізм» поведінки і можливо він 

спрацює в майбутньому. Друге. Політика держави, щодо цього питання 

повинна бути переглянутою. Що ми маємо на увазі? Уряду потрібно 

заохочувати користувачів так, щоб у них не виникло спокуси порушити 

принципи комп’ютерної етики, хоча в нашому сучасному світі, де за 

інформацію пропонують мільйони це майже не можливо. І тому, повертаючись 

до першої тези, повторимось, вирішити цю проблему може саме пропаганда 

комп’ютерної етики серед школярів та дітей.  
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ДІЛОВА ЕТИКА В УКРАЇНСЬКОМУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Відомо, що етика в українському бізнес-середовищі – це складне та 

суперечливе явище, що потребує ретельного аналізу та вироблення конкретних 

рекомендацій. Саме знання та дотримання етичних правил є важливою 

складовою ведення бізнесу та впливає на результати професійної діяльності. 

«Володіння правилами етикету усуває скутість, дає змогу не скривдити 

ділового партнера незграбним словом або дією, і водночас – не втратити власне 

достоїнство й престиж фірми. Засвоєння стереотипів поведінки, 

запропонованих етикетом, дає можливість установити сприятливий 

психологічний клімат ділового спілкування, що робить бізнес успішним і 

приємним» [1, с. 34]. Питання ділової етики було і є актуальним, бо без 

http://www.congress2008.dialog21.ru/Doklady/04910.htm
http://ilgalinsk.narod.ru/articles/competh.htm
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-kulturno-istoricheskie-i-tsennostnye-osnovaniya-informatsionnoy-etiki
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-kulturno-istoricheskie-i-tsennostnye-osnovaniya-informatsionnoy-etiki
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дотримання правил ділового етикету не можливо створити успішний бізнес. 

Під діловою етикою зазвичай розуміють певні правила та обов’язки, які 

повинні виконувати обидві сторони, щоб досягнути бажаного результату.  

Серед фахівців, які займаються зазначеною проблемою, слід виділити 

наступних: О. Кубрак, С. Гриценко, О. Бродська. Це питання є достатньо 

вивченим, але етика ділового спілкування постійно змінюється, оскільки 

розвивається саме суспільство. При цьому існують певні усталені правила, 

дотримання яких завжди буде необхідним.  

Метою дослідження є виділення основних проблем у діловій етиці 

українського бізнес-середовища та висвітлення перспектив її подальшого 

розвитку.  

«Етика бізнесу – це правила, норми, що регулюють відношення суб’єктів 

бізнесу. Етичний бізнес – це чесність, порядність, повага до партнерів, 

дотримання даного слова, здатність функціонувати на ринку згідно з діючи 

законами, встановленими правилами» [2, с. 12].  

О. Бродська зазначає, що на етику нового класу бізнесменів в Україні 

«...впливають різні сили, різні етичні традиції й системи цінностей, бо в 

українському бізнесі зайнята велика кількість людей різних національностей, 

різного віросповідання й різних етичних поглядів, із різним економічним 

базисом. Крім того, в український бізнес наприкінці 90-х років ХХ ст. прийшли 

громадяни закордонних держав, діяльність яких заснована на канонах західної 

етики. Контакти з ними формують досить своєрідне переплетення національних 

українських рис із загальносвітовими, що почасти все-таки полегшує 

включення українського бізнесу в систему світових етичних норм ділової 

поведінки» [1, с. 34]. Зважаючи на всі ці обставини ми можемо виокремити такі 

етичні проблеми в українському бізнес-середовищі: порушення правил 

екологічної безпеки, правил наймання робітників, зловживання фінансовими 

рахунками, не виконання умов договору, обдурювання споживачів.  

В сучасному українському бізнес-середовищі часто нехтують правилами 

ділового етикету. Найрозповсюдженішою проблемою є недотримання правил 

прийому на роботу, так як деякі роботодавці в цілях економії часу та грошей не 

офіційно не реєструють свої працівників аби не платити податки державі.  

Серйозною проблемою є фінансові махінації та обдурювання споживачів. 

Також багато впливових підприємств порушують правила екологічної безпеки, 

що потім призводить до великих екологічних проблем.  

Лише подолавши ці проблеми український бізнес стане успішнім та 

приноситиме більше прибутку. Для того, щоб вирішити ці проблеми «… 

потрібно нормативно закріпити найзагальніші соціально прийнятні стандарти 

поведінки, що регламентують діяльність підприємця. Наприклад, повага до 

права власника або принцип «у розподілі прибутку повинні брати участь усі ті, 

хто брав участь у його створенні» [1, с. 36]. Створення професійних об’єднань 

підприємців дозволить вирішити низку проблем, а саме – зменшити 

конкуренцію, бо буде розділено сфери та райони впливу, допоможе встановити 

унормовані ціни на товари та послуги.  
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Щодо перспектив розвитку української бізнес етики, зазначимо, що 

український бізнес виник зовсім недавно, а тому говорити про якісь усталені, 

традиційні правила передчасно. Ділова етика в нашій країні знаходиться на 

стадії розвитку, але в перспективі, на нашу думку, будуть створені ті правила 

бізнес етикету, які відповідатимуть специфіці саме українського бізнес-

середовища, а джерелом таких правил може стати закордонний досвіт.  

Отже, підсумовуючи зазначимо, що дотримання бізнес етикету, культури 

спілкування та доскональне знання своєї справи – основа для успішної бізнес-

діяльності. Ділова етика українського бізнес-середовища проходить зараз 

складний етап становлення. Сучасний український приватний бізнес набирає 

обертів і в ході цих процесів в подальшому будуть напрацьовані та відточені 

правила бізнес етикету, які б задовольнили потреби українського бізнесу. 

Українським бізнесменам потрібно перш за все навчитися дотримуватись 

елементарних правил бізнесу, а вже потім створювати, той самий, зразковий 

бізнес етикет.  
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ТРАНСГУМАНІЗМ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 

Сучасне суспільство має в своєму розпорядженні могутні технології. 

Людина, задовольняючи власні потреби, що вже давно перетнули межу 

розумного, прагне змінювати не тільки навколишнє середовище, але і 

удосконалювати себе з допомогою різноманітних технологій, починаючи з 

генного рівня. З цією метою, людина вторгається в сховище своєї спадкової 

інформації – в людський геном – і змінює його на свій страх і ризик. Звідси і 

складний комплекс драматичних процесів, які відбуваються нині на перетині 

гуманітарії і природознавства, і які пов'язані з практикою розшифровки 

гігантської спадкової інформації, що закодована в людських генах. Це і є 

головною етичною проблемою трансгуманізму.  

Останнім часом багато науковців розглядають різні аспекти проблеми 

трансгуманізму, зокрема В. Лекторський, О. Лєтов, А. Назаретян, П. Тищенко, 

Ф. Фукуяма, Б. Юдін та ін.  

Метою цього дослідження є аналіз етичних аспектів трансгуманізму.  

Трансгуманізм – це раціональний, заснований на усвідомленні досягнень 

та перспектив науки світогляд, який визнає можливість та бажаність 

фундаментальних змін в стані людини за допомогою передових технологій з 
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метою ліквідації страждань, старіння, смерті та значного поліпшення фізичних, 

розумових та психологічних можливостей людини. Ідеї трансгуманізму є 

близькими людині, оскільки бажання отримати безграничну владу над світом та 

життям таке ж давнє, як і саме людство. Про це свідчать міфи і легенди, 

зокрема про Гільгамеша, Ікара і т.ін.[2].  

У сучасному світі, де одночасно переплітаються складні процеси 

глобалізації та інформатизації, постала гостра необхідність переосмислення і 

формування нового погляду на всі аспекти діяльності людини. Сьогодні, 

завдяки успіхам в галузі біотехнології; нейромереж і нанотехнологій; методів 

сканування мозку, продовження життя і т.ін., зміни людського виду вже стають 

більш, ніж вірогідними. Внаслідок чого може виникнути новий біологічний або 

навіть надбіологічний вид – Homo Sapientissimus або Homo Sapiens plus 

(Людина розумніша або вдосконалена) [1, с. 19].  

Серед провідних вчених в області інформаційно-комунікаційних 

технологій, нейробіологів, нанотехнологів все більш почала затверджуватися 

нова парадигма, що розширює поняття «гуманізму» на «постлюдське» 

суспільство, що виходить за біологічні рамки людського існування. У 1997 році 

була заснована Всесвітня Асоціація трансгуманістів. З точки зору синергетики 

трансгуманізм або постгуманізм також є закономірним етапом розвитку 

гуманізму [3, с. 25].  

Однак відразу ж постає питання: як ставитися до трансгуманізму? Чи не 

суперечить дана течія споконвічним етичним нормам? Необхідно відповісти на 

питання: чи повинні ми любити і поважати людину в її нинішньому вигляді або 

ж, насамперед її Інтелект, який досі існував нерозривно з людським тілом, і 

який тепер, задля майбутнього вдосконалення людини повинен від тіла 

відділитися? По суті, коли ми маємо справу з якоюсь іншою людиною, то яка 

нам різниця, який Інтелект нею керує – штучний або природний, головне, як 

кажуть, «аби людина була хороша». Проте, ми сприймаємо робота або кіборга 

скоріше як монстра і більше довіряємо інтелекту природному, хоча вже 

сьогодні сучасна людина своєю непередбачуваністю представляє все більш 

зростаючу небезпеку, як для оточуючих, так і для всієї створеної нею ж 

цивілізації.  

Сучасні озброєння легко перетворюють злочинця, фанатика-терориста чи 

просто божевільного в реального монстра, куди більш небезпечного, ніж робот, 

у якого може відмовити або не так спрацювати система управління. Сьогодні не 

менш небезпечним є також і звичайний обиватель, який переслідує свої 

егоїстичні цілі.  

Звичайно, деякі аспекти трансгуманізму не можуть не викликати 

занепокоєння, адже з модифікацією людської тілесності існує вірогідність змін 

не лише гуманістичних і аксіологічних орієнтирів людства, а й зникнення 

людяності й гуманності як таких: «...страх перед тим, що кінець кінцем 

біотехнологія принесе нам втрату нашої людської суті – тобто важливої якості, 

на якій тримається наше відчуття того, хто ми такі та куди йдемо, які б не 

відбувалися зміни з людиною за всю її історію» [2, c. 147]. І хоча ще зарано 

говорити про скору появу надлюдини та кардинально нового постсуспільства, 
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представників і прибічників трансгуманізму стає все більше. Проте, хотілося б 

вірити, що навіть вдосконаливши свої фізичні й розумові можливості, людина 

все одно залишиться собою, з властивими лише їй цінностями, гуманністю та 

духовністю. Адже треба брати до уваги, що людина – продукт тривалого 

еволюційного процесу, ціле якого не зводиться до суми частин, що його 

складають [3, c. 54].  

Отже, етична дискусія щодо трансгуманізму має величезне глобальне 

значення. Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

генної інженерії, преімплантаційної селекції ембріонів і т. ін., має безпосереднє 

відношення до зміни в розумінні сутності людини та до якості життя майбутніх 

поколінь. Разом з тим, загальні судження щодо генної інженерії та інших ідей 

трансгуманізму та їхні наслідки в силу відсутності достовірних даних не є 

адекватним.  
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АРТУР ШОПЕНГАУЕР «ПРО СВОБОДУ ВОЛІ» 

Актуальність тематики  зумовлена перетвореннями свідомості сучасної 

людини. В епоху становлення інформаційного суспільства  відбуваються зміни 

в ідеалах та поглядах людства на світ. Зокрема ці зміни впливають на розуміння 

такої етичної проблеми як свобода волі. 

В історії філософії дане питання набуває достатньо широкого розгляду. 

Варто відмітити  цікаві погляди на  цю проблему Лоського Н.О., який надає 

критичний погляд на існування цього питання в часі та просторі [1]. Цікавим є 

також доробок А.А. Столярова, який робить послідовний хронологічний аналіз 

розвитку проблеми свободи волі в загальноєвропейському контексті [2]. 

Особливе місце серед мислителів, що порушували дану проблематику займає 

відомий німецький філософ Артур Шопенгауер ( 1788 – 1860 рр.), що здійснив 

метафізичний аналіз волі та людської мотивації. Перш за все, він був відомий 

своєю внутрішньою свободою та відрізнявся  різкістю своїх суджень. 

Неможливо заперечити вплив його особистості  на створені ним  погляди та 

вчення. 

У трактаті А. Шопенгауера  «Про свободу волі» надзвичайно яскраво 

було сформульовано  етичну проблему волі та необхідності. Особливістю  його 

підходу є рішучість  у доведеннях та висновках, тому без усіляких коливань  

було сформовано тезу – свобода дорівнює волі.  І тому питанням є лише «що я 

http://www.transhumanism-russia.ru/
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хочу?»,  що вже є само по собі  вирішенням питання  про свободу [3; 5]. 

Свобода волі у А. Шопенгауера  складається з  трьох компонентів, а саме  

фізична, інтелектуальна та моральна свобода. Всі вище перераховані складові 

діють невід’ємно від самосвідомості та тіла [5]. Тіло, як носій вищої волі,  

відіграє двояку роль. З одного боку являє собою реальну основу бажань і 

«хотінь», а з іншого – виступає перепоною для досягнення  повної свободи волі 

[5]. Самосвідомість, в свою чергу,  представлена в якості  усвідомлення 

власного я та розпізнання інших речей. Варто відзначити, що  

самоусвідомлення  А. Шопенгауером оцінене як  допоміжний інструмент, що 

допомагає в пізнанні та розумінні речей, а також направлено в русло  

застосування цих самих речей  для реалізації своїх намірів та бажань. Проте, та 

ж самосвідомість  є  коренем волевиявлення, не зважаючи на  походження 

бажань та потреб, вона  здатна  регулювати та спрямовувати їх в залежності від 

особистих інтересів  індивіда [4; 5]. 

Самосвідомість також відповідає за сприйняття оточуючого світу. 

Завдяки йому  ми так  жагуче бажаємо одних здобутків та вражень та оминаємо 

інші. У власній свідомості ми також розфарбовуємо світ, завдяки чому 

відповідно формується  наш світогляд та ставлення до себе як частини світу [5]. 

А. Шопенгауер також порушив питання, чи залежить воля  від мотивів та 

необхідності та наскільки   вони власне пливають на волю та свободу волі? 

Відповідь насправді дуже проста – воля, як вищий абсолют і цінність  існує 

самобутньо та визначається індивідом під впливом характеру, проте її можливо 

скерувати. Саме  напрями корегування визначаються мотивами та 

необхідністю. Проте без участі волі вони не існують —  вони можуть 

відігравати роль поштовху, але  все ж таки підпорядковані вищому стремлінню 

та «хотінню» [5]. Примирення моральної волі та необхідності виглядає у 

Шопенгауера як виконання  приємної повинності. 

У праці « Про свободу волі»  А. Шопенгауер  каже, що «...є лише один 

факт, що досі лишався осторонь.. Він полягає у повному та ясному та твердому  

почутті відповідальності за скоєне нами, усвідомленості наших вчинків, 

заснованій на впевненості у тому, що ми самі є авторами  наших дій». 

Існування провини та усвідомлення філософ вважає єдиним свідченням 

існування свободи [5].   

Підсумовуючи, варто зазначити, що погляди А. Шопенгауера на  свободу 

волі, його оригінальний підхід та  специфічна подача цієї проблематики стає 

підґрунтям для  подальшого осмислення цього філософського питання. 
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ФІЛОСОФІЯ ТУРИЗМУ В XXI СТОЛІТТІ 

Поняття «туризм» має два вектори в семантичному полі: особистісний 

(туристична активність людини) та інституціональний (туристична діяльність 

підприємств, установ, фірм з організації туристичної активності людини і 

задоволенню її туристичних потреб). Туризм у вузькому значенні можна 

тлумачити – як проведення відпочинку в подорожах, а   у широкому – як усі 

види руху населення,  що не пов'язані зі зміною місця проживання і роботи; як 

подорожі з метою відпочинку, лікування, участі в наукових, ділових і 

культурних зустрічах.  Туризм включає всі вільні пересування людей від 

їхнього місця проживання й роботи, а також сферу послуг, створену для 

задоволення потреб, які виникають у результаті цих пересувань. Туризм являє 

собою вид діяльності, який має важливе значення для життя людей і сучасного 

суспільства, перетворившись у важливу форму використання вільного часу 

окремих осіб та основний засіб міжособистісних зв’язків і політичних, 

економічних і культурних контактів, які стали необхідними в результаті 

глобалізації всіх сфер життя. Туризм  є водночас слідством і вирішальним 

фактором якості життя в сучасному суспільстві, тому уряди багатьох країн усе 

більш увагу приділяють туризму з метою забезпечення його розвитку в 

гармонійній відповідності із забезпеченням інших основних потреб і видів 

діяльності людини і суспільства. Кількість міжнародних туристських прибуттів 

становить: 922 млн. туристів у 2008 році; • 880 млн. туристів у 2009 році; • 939 

млн. туристів у 2010 році; • 980 млн. туристів у 2011 році; • 1035 млн. туристів в 

2012 році; • 1087 млн. туристів у 2013 році. Лідерами серед туристичних 

дестинацій (2013 р.) виступають: 1. Європа – 563 млн. туристів.  2. Азія і 

Тихоокеанський регіон – 248 млн. туристів. 3. Американський континент – 169 

млн. туристів. 4. Країни Близького Сходу – 52 млн. туристів. 5. Африка – 56 

млн. туристів [1]. Лідерами по туристичним прибуттям виступають такі країни  

як  Франція, США,  Китай,  Іспанія, Італія, Туреччина, Велика Британія, 

Німеччина,  Малайзія,  Мексика.  До них приєдналася і Україна, яку  в 2013 

році відвідало 26 млн. туристів. Світовими лідерами по туристичним 

надходженням виступають  Китай, США,  Франція, Іспанія,  Гонконг, Італія.  

Відзначається зростання попиту на екстремальні види туризму, на 

відвідування таємничих і містичних місць, на подорожі в нові регіони з 

максимально збереженим природним ландшафтом. Підвищуються вимоги 

туристів до комфортності готелів, змісту і тематичного розмаїття екскурсій. 

Отже, туризм в XXI столітті стає важливим чинником суспільного 

прогресу та дієвою формою подолання обмеженості повсякденного буття 

сучасної людини. 
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НЕСТАБІЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО: ДЕЯКІ СУТНІСНІ ОЗНАКИ 

В складних соціальних умовах сьогодення, коли різноманітні та 

різновекторні фактори активно впливають на стан суспільства, примушуючи 

його постійно шукати відповідні рішення для забезпечення власного існування, 

надзвичайно актуальною стає проблема адекватної оцінки такого стану. У 

зв’язку із тривалою системною кризою, яка спостерігається нині в українській 

державі, на особливу увагу заслуговує проблема нестабільного суспільства.   

Інтерес до тих чи інших аспектів названої проблеми спостерігається в 

роботах таких дослідників як Д.Белл, З.Бжезінський, Є.Бистрицький, Р.Генон, 

Е.Дюркгейм, Р.Мертон, Н. Елдрідж, С. Гулд, Л. фон Мізес, І. Пригожин, І. 

Стенгерс, В. Андрущенко, М.Михальченко, М.Попович, С.Катаєв, І.Кульчій, 

В.Таран тощо. Однак динаміка і неординарність проявів соціальної 

нестабільності потребує подальшого теоретичного осмислення сутності даного 

феномена. 

В принципі нестабільність, як і стабільність, можуть розглядатися як 

універсальні форми прояву розвитку. Але на відміну від стабільності, де досить 

чітко фіксується розвиток системи чи то у позитивному (прогресивному), чи то 

в негативному (регресивному) напрямку, нестабільність не дає підстав для 

чіткого визначення вектору розвитку.  

У цьому плані нестабільність певною мірою може збігатися з 

характеристиками  застою. Однак це не означає їх тотожності. Очевидно, що 

застій не містить внутрішньої позитивної динаміки. Швидше тут 

спостерігаються елементи системної деградації. При цьому і стан застою 

містить певні елементи стабільності, які, разом з тим не здатні кардинально 

вплинути на загальний стан застою. Очевидно, таку стабільність доречно 

назвати застійною стабільністю, яка свідчить про певну цілеспрямовану 

«консервацію» застійних явищ, у якій зацікавлена як існуюча влада, так і деяка 

частина соціуму. 

 Соціальну нестабільність можна порівняти з соціальним хаосом, 

стосовно природи якого думки дослідників розходяться. Як зазначає В.Буданов, 

соціальний хаос – категорія амбівалентна, яка залежить як від властивостей 

системи, так і від цілей і цінностей суб’єктів [1]. Соціальний хаос є певним 

проявом хаосу в його загальнобуттєвому масштабі. В природі хаос відіграє 

важливу конструктивну роль не тільки у виборі шляху еволюції, але й у 

процесах побудови складного еволюційного цілого. Тому хаос може бути 

динамічним або термодинамічним. Відповідно і шлях еволюції спрямовується 

або у конструктивне, або у деструктивне русло, минуючи такі стани як 

нестійкість, нерівноважність, незворотність, хаос, самоорганізація. У природі 

хаос має виключно об’єктивну природу. Натомість на соціальному рівні хаос 

значною мірою залежить від суб’ктивного фактора не тільки у плані 

виникнення/долання, але й у плані ціннісного сприйняття і переживання. 
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Причинами соціального хаосу виступають різні чинники економічного, 

політичного, ідеологічного, релігійного, міжнаціонального тощо характеру. 

Рене Генон пов’язує виникнення соціального хаосу із запереченням природи 

внутрішніх відмінностей людей як основи соціальної ієрархії у суспільстві, що 

зумовило концептуалізацію такого поняття, як «рівність» [2]. Поняття 

«соціальний хаос» часто використовують паралельно з поняттям «аномія». 

Згідно з концепцією Е.Дюркгейма, аномія розглядається як протилежність 

стабільного соціального порядку і виникає тоді, коли держава і суспільство 

послаблюють свій контроль за поведінкою індивідів. Це відбувається в епохи 

промислових, економічних і соціально-політичних криз. А тому соціальну 

аномію можна розуміти як результат соціальної кризи. Людвігу фон Мізесу 

належить влучне висловлювання "Planned Chaos". Автор вважає, що державні 

спроби керувати усім і все за всіх вирішувати призводить до протилежних 

результатів. Замість бажаного порядку настає хаос. 

Теорію «керованого хаосу» (або «контрольованої нестабільності») 

розробляли Н.Елдрідж і С.Гулд, базуючись на гіпотезі про «стрибкоподібність 

еволюції» О. Шіндуолфа. Подальше посилення практичного та наукового 

інтересу до проблеми «керованого хаосу» відбулося під впливом роботи 

І. Пригожина та І. Стенгерс «Порядок з хаосу. Новий діалог людини з 

природою. Стівен Манн з’єднав цю теорію з новими геополітичними 

концептами завоювання переваги. Автор обгрунтовує необхідність «посилення 

експлуатації критичності» і «створення хаосу» у супротивника потребою 

забезпечення національних інтересів США [5]. Механізм застосування 

практики керованого хаосу досить широко використовується цілим рядом й 

інших країн світу – Росії, Франції, КНР, Бразилії, Ірані, Індії тощо. Власні 

інтереси кожної з цих країн не співпадають у політичній, економічній, 

безпековій та інших сферах, що призводить до протистояння між ними і на 

світовому, і на регіональному рівнях, і як наслідок — до посилення світової 

нестабільності, розв’язання війн чи збройних конфліктів. У цьому ряду можна 

визначити і керований з боку Росії політичний хаос в Україні наприкінці 2013 – 

початку 2014 р., фінальною метою якого передбачалося розчленування України 

і взяття під контроль певної її частини [7]. У будь-якому разі керований хаос 

завжди спрямовується на створення певного соціального конфлікту як 

специфічного засобу реалізації інтересів конкретних суб’єктів політичних 

відносин. 

Сам же соціальний конфлікт (лат. conflictus — сутичка) можна розуміти 

як зіткнення двох або більше сил, спрямованих на забезпечення своїх інтересів 

в умовах протидії. 

Щодо сутності соціальних конфліктів у соціологічній науці склалося дві 

точки зору. Одна з них (К. Маркс) виходить з того, що конфлікт — це 

тимчасовий стан суспільства, організації, який може бути подоланий 

різноманітними засобами. За другою (Р. Дарендорф, Л. Козер та ін.), конфлікт 

— це нормальний стан, об´єктивна риса соціальних систем, зумовлена 

суперечливою природою. Але кожна концептуальна позиція розглядає 

соціальний конфлікт як безумовний компонент соціальної нестабільності.  
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Поняття «нестабільність» доречно порівняти з поняттям «модернізація». 

Незважаючи на досить чітку «прив’язку» модернізації до процесу переходу від 

традиційного аграрного суспільства до індустріального, що розгортався 

протягом XVI – ХХ ст., сам термін у перекладі з англійського означає 

«осучаснення» та передбачає впровадження у суспільство ознак сучасності, 

причому одночасних змін у різних сферах соціуму (П.Штомпка). Разом з тим, у 

науковій літературі звертають увагу на деяку сутнісну «обмеженість» 

модернізації, що може викликати ті чи інші прояви нестабільності. Однак, 

модернізація означає лише певну тимчасову нестабільність, яка у кінцевому 

рахунку має на меті цілеспрямований прогресивний розвиток соціальної 

системи.. 

У значенні, близькому до поняття «модернізація» часто використовують 

поняття «реформація», або «реформування». Реформування – це цілісний 

процес, що включає програму дій для вирішення системних проблем з метою 

унеможливлення їхнього виникнення у майбутньому… Стосовно до державної 

системи – це цілеспрямована діяльність державного апарату щодо рішучого 

перетворення управлінської влади, результатом якої мають стати якісні зміни в 

системі органів виконавчої влади з урахуванням змін в об’єктах управління та 

формі держави [3]. Таким чином реформація у порівнянні з модернізацією 

означає ще більш обмежений у часовому і просторовому вимірах процес 

соціальних перетворень, але все одно спрямований на реалізацію певної 

ідеальної моделі майбутнього соціального устрою. Хоча іноді подібна 

«обмеженість» розтягується на досить тривалий термін, що може охоплювати 

цілу епоху, супроводжуючись навіть контрреформаторськими рухами і станами 

соціальної  нестабільності. 

Нестабільність певною мірою корелює із перехідністю (трансферністю), 

яка на соціальному рівні найбільш рельєфно спостерігається у перехідному 

суспільстві. На думку автора, «перехідним треба вважати будь-яке суспільство, 

в якому відбувається процес комплексних змін основних елементів усієї 

системи або трансформація однієї форми його самоорганізації в іншу» [6, с. 19 

– 20]. Таким чином, перехідність теж несе в собі певні елементи нестабільності, 

які часто обумовлюються впливом різноманітних об’єктивних і суб’єктивних і 

викликають непередбачуваність моделі майбутнього. Часто така соціальна 

нестабільність набуває певного концептуального підходу, зокрема у вигляді 

«трансформаційного шоку», як певного механізму, спрямованого на 

стабілізацію соціальної системи.  

Натомість нестабільність не має чітко визначеної позитивної перспективи 

розвитку. Швидше за все вона представляє собою певну перспективну 

невизначеність з ймовірним подальшим рухом як у прогресивному, так і 

регресивному напрямку. І тут абсолютно доречно посилатися на теоретичні 

основи синергетики, І. Пригожиним  [4]. Це нова наукова парадигма,  що 

прийшла на зміну т.зв. «лапласівській» парадигмі, пов’язаній з детермінізмом і 

лінійною логікою причини та наслідку, зворотністю механічних законів, 

редукціонізмом, обмеженням розгляду простих замкнутих статичних систем.  
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Отже, розвиток людських спільнот завжди був багатовекторним, причому 

в міру ускладнення і вдосконалення соціальної організації багатовекторність 

його сценаріїв зростала. Спрямованість, зміст і ритміка соціальних процесів не 

залишаються постійними і лінеарними, а являють собою складну панораму, в 

якій їх повільне, спокійне, еволюційне час від часу переривається якісними 

стрибкоподібними переходами, що і  характеризуються нестабільністю (хаосом, 

катастрофічністю тощо). Остання ж виступає закономірною складовою 

загального процесу розвитку.  
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КУЛЬТУРА ТА ОСОБИСТІСТЬ ХХІ СТОЛІТТЯ – «ШОК 

МАЙБУТНЬОГО» ЯК «ШОК ІННОВАЦІЙНОСТІ» 

Особа і культура в ХХ столітті є єдиним і нерозривним цілим з 

інноваційними процесами, що все більш і більш охопили сучасний світ. 

Особистість та інноваційність - це парадигмальні феномени сучасної культури, 

досягнення їх – ключ до відповіді на багато насущних, але не вирішених 

проблем буття індивіда. 

Становище, займане людиною у світі, є, по-суті, ексцентричним. Це 

означає, що людина не має фіксованого, строго певного місця, тому вона 

приречена на нескінченний пошук, на постійну зміну своєї соціальної 

реальності та свого внутрішнього стану. У розглянутій нами темі майбутнє 

людини можна інтерпретувати тільки через креативність, творчість, які 

виступають інструменталістикою інноваційної діяльності сучасності, 

http://spkurdyumov.ru/biology/socialnyj-xaos-scenarii-proxozhdeniya/
http://pustoshit.com/06/guenon.html
http://mayak.if.ua/2012/12/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-2135/
http://mayak.if.ua/2012/12/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D0%B0%D0%BE%D1%81-2135/
http://www.uceps.org/ukr/expert.php?news_id=4478
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виступають переходом на новий рівень існування системи – на розвиток 

можливостей, розширення й росту потенційних ресурсів людини. 

Результатом інноваційно-креативного процесу є якась нова цінність. 

Інноваційна діяльність – це процес створення матеріальних та інтелектуальних 

цінностей нетрадиційними способами й у незвичайній формі. Секрет 

інноваційно-креативної діяльності міститься в самій методології створення 

цінностей, які і є інноваційними, знаходиться за межами існуючих технологій, 

суспільних норм і правил. Якщо людина винайде щось нове, що виходить за 

рамки традиційного суспільного сприйняття, то це не буде сприйнято відразу. 

Людству потрібний час, щоб збагнути й оцінити подібний інтелектуальний 

прорив, наукове відкриття, інноваційне досягнення. Результат креативної 

особистості зрозумілий, традиційний, оцінюється легко й швидко. 

На наш погляд, у інноваційній діяльності людина створює, удосконалює 

не тільки речі, але й себе. Інноваційність дозволяє їй утверджувати себе перед 

світом. Як істинно людський феномен, зумовленим діяльністю живого 

високоорганізованого мозку, і прояв духовної природи людини, інноваційно-

креативна діяльність установлює основу й умову всього подальшого її 

розвитку. Вона дозволяє людині організувати вільну, гнучку, продуктивну, 

певним чином гармонійну взаємодію різних планів, різних рівнів своєї 

свідомості. У зовнішніх засобах вираження людина здатна опредметнити і свої 

переживання, і образи своєї фантазії, зробивши їх надбанням інших. 

Але повернімося до висунутої раніше тези про «ексцентричність сучасної 

людини». Ідея ексцентричності означає також те, що суб'єкт життя перебуває 

лише в непрямих відносинах до всього з усім, що існує у світі, тобто людина 

забезпечує своє дійсне ставлення до світу через опосередковані ланки: 

свідомість, мову, символи, культуру та інше. Для неї засади буття – це 

постійний і безперервний процес пошуку й знаходження. Саме тому людина 

змушена всією своєю життєдіяльністю закладати фундамент свого існування у 

світі, змінювати його й знову утверджувати. Людина, навіть максимально 

використовуючи всі свої природні можливості, не в змозі знайти обґрунтоване 

буття у світі речей. Вона створює й постійно відновлює базу свого буття 

штучно, опираючись на рефлексивну свідомість. 

Процес індивідуалізації характеризує в цілому зміст онтологічної дуги – 

індивідуального життєвого шляху кожної окремої людини. Головне й найбільш 

важливе поле розгортання людської індивідуалізації пов'язане із внутрішнім 

духовним світом людини, який у широкому своєму змісті є продуктом саме 

онтологічного розвитку особистості. Тому індивідуальний розвиток за суттю є 

потенційно плюралістичним, містить у собі можливість для різних своїх 

варіантів. Ні його процес, ні його наслідки не є односпрямованими, що ведуть 

до того ж стану. 

Людина потенційно відкрита й спроможна для розвитку, але на потребу в 

розвитку впливає насамперед ставлення людини до його необхідності, оскільки 

вона у своїй індивідуальності не тільки продукт, але й суб'єкт, творець власного 

піднесення. Родова природа людини окреслює межі цілісності, і 

індивідуалізація виступає процесом розвитку цілісності людини. Ці межі 
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зумовлюють включеність людини до складу певної системи. Людська 

індивідуальність історична і є діалектичною єдністю атрибутивності й 

ситуативності антропосоціогенетичного процесу. 

З індивідуалізацією пов'язана категорія індивідуальності, яка 

сприймається як гідність людини, особистості, як певні її якості. 

Індивідуальність, на думку Х.-Г. Гадамера, є перешкодою для чужого, яку 

повинно перебороти наше розуміння його. Лише здолавши інше, усвідомлення 

іншої людини знаходить своє завершення, а індивідуальність конкретного – 

своє обґрунтування в загальнолюдському. У межах культури індивідуалізація 

людини знаходить свої власні рамки [1].  

Постстандартизований розум задає іншу аксіоматику антропогенного 

розвитку питанням, що стосуються кожної окремої людини: «Наскільки ти 

досконалий?». Феномен оновлення в складі аксіології інформаційного 

суспільства реалізується в розвитку індивідуалізованого світу, у зверненні до 

глибинної сутності цілісної людини, що припускає наявність віри в можливість 

недосконалої істоти наблизитися до нового рівня досконалості. 

Особливостями сучасного етапу онтологічно мислимої індивідуації є те, 

що спонтанність починає сприйматися й практикуватися, насамперед, як 

особистісно-рефлектований індивідуалізм. У результаті інноваційно-креативної 

діяльності виникають нові параметри поведінки людини як складної нелінійної 

системи, коли щось розпочати означає постійно змінюватися й виявляти 

вектори подальшого піднесення. Способом самовідновлення є хаотичність, 

близька до спонтанності, мимовільності, незапланованості появи композиції 

нових знань і властивостей. Блукаючи по полю можливих шляхів розвитку, 

хаотичні рухи креативного розуму спричиняють час від часу до «випадання» на 

ту або іншу структуру-атрактор, тим самим визначаючи вектор креативної 

активності, який викликає прорив до нового [2, с. 139]. Алгоритмом 

народження нового служить послідовний зв'язок: поряд зі старим культурним 

зразком виникає новий, зі зростанням ресурсу його реплікації постає загроза 

старого, що кваліфікується як нестійкість. Структура самоприналежності й 

самовладання особистості складається на підставі різних здібностей і умінь, 

спрямованих за своєю суттю на те, щоб підкорити спонтанну емотивність 

суб'єктивного «Я» його самовизначенню. 

Отже, культура та особистість XXI століття вже пережили «шок 

майбутнього», але зіткнулися з шоком іншого порядку і змісту: «шок 

інноваційності» - неминучості і безповоротності змін в соціокультурній 

системі. 

Література 

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. Пер. с 
нем.; Общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. / Гадамер Х. – Г. – М.: Прогресс, 

1988. – 699 с. 

2. Князева Е. Н. Балансирование по краю хаоса как способ творческого 
обновления // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях 

нестабильности. / Е. Н. Князева / – М.: Прогресс – Традиция, 2009. – С. 123 – 

140. 



 359 

Фенько Марія 

студентка 2 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к. філос. н., доц. Гончаренко П. В. 

 

СТИЛЬ НЕОБАРОКО В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

Сучасне коливання маятника художньої культури, яка пригадує і свої 

давні витоки (античність), і свою недавню художню кульмінацію (бароко) 

говорить про зміну в ній певних характеристик. Початок ХХІ століття вкрай 

загострив скепсис щодо антропоцентристської парадигми культури. Розпочата 

шедеврами Давида і пріоритетами європейського Відродження ода людині як 

центру Всесвіту пережила з того часу кілька глибоких криз. Успіхи таких 

складових культури як некласичної, посткласичної, постнекласичної науки 

оголили принципово нові тенденції й у художній культурі. Західна наукова 

думка, ніби цитуючи художню культуру, все більше схиляється до 

«олюднення» науки, до зміни її парадигм саме в цьому напрямі. Сьогодні 

підвищується роль «неточного» знання – інтуїції ірраціональних типів 

осягнення світу – сильних, евристичних складових саме художніх систем. 

Виникнення нових підходів до соціального прогнозування, поява 

концепцій «глобального моделювання», «гуманістичної футурології», 

«еволюційного гуманізму» [1, с. 155] А. Печчеї, в основі яких лежать 

еволюційні підходи, антропологізм та антропоцентризм, – загострили 

глобальний культурний контекст, в якому людство виправляє власні перекоси, 

а саме – перевагу технократичного, технотронного начала цивілізації, яке 

захопило його у добу НТР і призвело до глибокої кризи, коли суб’єкт діяльності 

мислився фрагментом технологічного ланцюга, – у бік виходу з небезпечного 

наближення до ентропійних процесів. Вихід можливий передусім через 

культуру, в першу чергу, художню.  

Принцип некласичної, посткласичної науки – «все у всьому» – працює 

сьогодні на всіх рівнях художньої культури як її головна універсалія. 

У цій глобальній параболі, що самобудується, можна розрізнити як 

елементи утопії та ілюзії, так і прагматизму. В ній активно присутні і 

романтизм, і сюрреалізм, і реалізм, і класицизм, і абсурдизм, і екзистенціалізм. 

У всіх підвидах мистецтва ми маємо зразки поведінки, що свідчать як на 

художньому, так і на позахудожньому рівні про те, що уявна еклектика – 

головний показник естетики, поетики, морфології культури – є явищем нового 

великого стилю. Стилю необароко. 

Спинімося лише на одному його моменті – присутності в 

соціокультурному просторі виразних елементів карнавалу. Хепенінг XX – 

ХХІ ст. – одночасно і провісник нового карнавалу, і його антипод. Його вільна 

надлишкова форма виявилася втиснутою у жорсткі кліше, у той час як інтонації 

нового карнавалу з його вільною анонімністю, з долученням естетичного до 

максимально широкого соціального контексту, виходить за межі хепенінгу. 

Соціальне, збагачене естетичним, стає вільним. Взагалі існує така точка зору, 

що в історії залишається лише те, що «охудожнено». «Певним чином карнавал 

засвідчили і соціальні метаморфози, як то перевдягання правих у лівих, 
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консерваторів у демократів – це ті ж самі викиди карнавальної енергії в 

розумінні М. Бахтіна» [2, с. 89]. Окрім визначних можливостей карнавалу у 

вивільненні в суспільстві конструктивної енергії, ми отримуємо у карнавалі й 

елементи необароко та постмодернізму. 

На нашу думку, стиль необароко може зняти ряд докорів на адресу свого 

попередника. На наш погляд, еклектика, в якій часто звинувачували цей стиль, 

нагромадження в ньому ніби кількох стилів – це код нового культурного 

проекту, який стане наочним у другому, повторному прожитті бароко у добу 

постмодернізму. 

Аналіз буття художньої культури початку XXІ ст. свідчить, що ми – 

напередодні нового синтезу культур кількох цивілізацій. І як, скажімо, 

латиноамериканський роман синтезував у собі три цивілізації, ставши проектом 

культури майбутнього, так тип сучасної еклектики в мистецтвах свідчить про 

настання ери необароко, де еклектика є недоздійсненістю синтезу. 

Головні, практично невичерпні ресурси цього стилю знаходяться в 

глибинному структурному механізмі його буття – це ланцюг завжди потужних 

внутрішніх авторських саморефлексій. Зразками цих потенцій є нова молода 

українська проза, поезія, музика, театр авангарду, живопис авангарду тощо. 

Творчість X.Л. Борхеса є класичною енциклопедією цього механізму. В основі 

його пластики лежать нашарування: на цитату реального, колишнього сюжету 

напливає міф про цитату, далі – міф про міф; легенда про Дон Кіхота 

продовжується в нових перевдяганнях вічного персонажа і вічного сюжету – і 

далі за ланцюгом. Все це – симфонізм контекстів, полілог деталей та 

фрагментів попередніх культур – впорядковується за сучасним критерієм 

синтетизму. Внутрішньою мотивацією цієї нової культурної синтетичної 

дисципліни, або стилю, виявляється своєрідне наукове відлуння, опрацювання 

сучасною філософією цих проблем художньої культури. 

Стиль необароко, що притаманний сучасній українській культурі, яка має 

потребу в коеволюціі людської спільноти та біосфери, пропонує сьогодні у 

формі стилю код переналагоджування суспільства у добу постмодернізму, код 

його руху до полівалентності, інакше – до стабільності, втраченої після 

очевидного діагнозу кризи всієї європейської та євразійської цивілізації, яка 

розпочалася ще на зламі XIX – XX ст., але особливо гостро відчувається у 

ХХІ ст. У необароко, з огляду на його підвищену багатозначність, 

полісемантичність, суспільство може знайти максимально широкий спектр 

виборів – способів життя, якостей життя, еталонів поведінки тощо. Це – шлях 

до усталеності, до нової художньо-етичної творчості самого суспільства. 
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АРІЇЗМ  ЯК  СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ  ФЕНОМЕН  ТА  ЙОГО  ВПЛИВ 

  НА ФОРМУВАННЯ  ДОКТРИНИ «НЕОСЛОВ’ЯНСТВА» 

В умовах інтеграції та глобалізації з її тенденцією до переструктурування 

на світовому цивілізаційному просторі системи «лідер – аутсайдер» та боротьби 

між основними політичними гравцями за зони впливу відбувається загострення 

національної проблематики, що органічно пов’язана з питанням національної 

ідентичності, її природи, специфіки, історичних витоків і перспектив. У цьому 

контексті у громадських та наукових колах значно посилився інтерес до 

вивчення аріїзму як соціокультурного феномена, що притаманний усій системі 

мислення індоєвропейських народів і має власні ціннісні орієнтири.  

Так у країнах слов’янського регіону (Україна, Росія, Польща) останнім 

часом зародилися так звані течії «слов’яно-арійського» спрямування або 

«неослов’янство». Ці процеси іноді стають культуротворчими двигунами 

суспільства та самоідентифікації нації. Виникає можливість науково 

обґрунтувати претензії тих чи інших народів на відповідне місце в системі 

соціально-політичних відносин як в національному середовищі окремих країн, 

так і на міжнаціональному рівні. Адже природа аріїв володіє у даному контексті 

неабиякою привабливістю, оскільки часто асоціюється з прогресивним 

вектором суспільно-історичного розвитку людства, і тому використовується 

для позначення особливої місії тих, хто мовно пов’язаний з феноменом 

арійства.  

Так, в Україні можна спостерігати формування різноманітних об’єднань: 

рідновіри, Слов’янський центр «СВА», фольклорні творчі колективи («Оріяни», 

етно-музичний клуб «Барабанза», представники давньослов’янської традиції 

жива-співу та жива-танцю тощо). Серед течій національного відродження 

офіційно визнана Всеукраїнська федерація «СПАС». Треба розуміти, що 

сьогодні відроджується не тільки ідея козацтва, як самоідентифікації, ідеології, 

психології нації, а й більш глибинних його коренів. Згадаймо, наприклад, 

характерництво як носія знань та світогляду пращурів, що мають витоки у 

прадавньому арійському мисленні, яке набагато старіше за саме козацтво. 

Водночас, аналізуючи специфіку ідеології аріїзму у діахронічному та 

синхронічному плані, можна побачити вплив інших світоглядних систем на 

формування ідеології так званого неоарійства та слов’но-арійства. 

Треба також зазначити, що сплеск інтересу до арійської тематики 

відбувається у періоди ідеологічних та економічних криз (расологія Г. Гюнтера 

та німецька расова теорія – на межі ХІХ – ХХ століть, підсилена кризою двох 

світових війн; неоарійські течії та неорасологія В.Авдєєва – у пострадянський 

період). Однак, міф про панівну расу сам по собі не має сенсу. Ми можемо 

говорити про відчуття духовного спадку, традицій нації, а не про расову 

одноманітність індоєвропейських спільнот. Поняття «аріїзм» позначає 

філософію, що зародилося і живе, об’єднуючи маси навколо єдиної ідеї. Цей 
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феномен відноситься не до фізичної, генетичної або антропологічної сфери 

буття, а до духовно-ідеологічної, тобто вищого щабля організованої та 

розвиненої системи.  

У діахронічному і синхронічному аспекті використовується низка термінів, 

які тим чи іншим чином намагалися і намагаються тлумачити різні грані 

арійського світогляду та ідеології на різних історичних етапах. Так термін 

«аріософія» має кілька тлумачень.  

1. «Аріософія» – на думку езотериків, це назва одного з найдавніших 

нордичних культів аріїв або «мудрість аріїв» [1]. Слово «аріософія» вперше 

було офіційно представлене окультисткою О.Блаватською, яка вивчала 

філософські трактати у буддійських та індуїстських монастирях. Усі ці 

манускрипти тлумачаться як арійський спадок, як втілення арійської думки. 

 2. «Аріософія» або «арманізм» пропагувалася на початку ХХ ст. 

австрійським поетом та окультистом Г. фон Лістом («Таїнства аріо-германців» 

тощо). Г. фон Ліст вважав, що арійською державою колись керували королі-

священники, які сповідувли арманізм як певну форму гнозису. У свій час ця 

ідеологія сформувала аріософію Й. фон Лібенфельса (1915 р.) та Völkisch-

ідеологію [2]. У такому розумінні терміни набули вузького значення і мали 

позначати езотеричну частину «давньої германської релігії», яка передавала 

своїм адептам так зване «таємне знання». 

Н.Гудрік-Кларк у своїй книзі «Окультне коріння нацизму» розповідає про 

виникнення теорії арманізму та про вплив «таємних арійських культів» на 

ідеологію германського нацизму. Автор також попереджує, що ми живемо в 

епоху «нового середньовіччя», знов виникає можливість маніпулювати 

особистістю – через відродження синкретичних релігій та окультизму, у 

побутовому оточенні модернізованого чародійства та відьомства, що існують 

через змішування стилів, релігій та ідеологій. Технології «масового впливу» та 

чиєїсь «волі до влади» і сьогодні перетворюють людей на натовп тварин. Нова 

епоха характеризується ним як «сутінки богів» і водночас як «повернення 

демонів»: знебоження сучасного людства, відхід від віри, яка колись диктувала 

певні моральні принципи, деморалізація та сексуальна революція, окультизм та 

захоплення східними культами, прорив язичницького націоналізму та 

войовничого антихристиянства тощо.  

3. Інше тлумачення терміну «аріософія» належить послідовникам так 

званої «софіології» П.Флоренського, священника-філософа С.Булгакова та 

В.Соловйова, яку сучасні адепти, зокрема В. Симоненков, розуміють як 

«філософію арійської богині Софії». Сучасні софіологи стверджують: за часів 

матріархату арійські племена вірували, що оточуючий їх світ створений 

вселенським розумом матері всесвіту Софії Премудрої. Дерева, вода, каміння 

отримали божественні частки її душі і, відповідно, являють собою 

представників пантеону нижчих арійських богів. Після смерті людини її душа 

як частка Всесвітньої душі Софії у формі енергетичної сутності повертається до 

богині-матері і та розміщує її у найвищу колективну божественну сутність, яку 

язичники називають богом Роду [1].  
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Тож бачимо, що софіологія та інші напрями неоязичництва відображають 

зовсім не арійські уявлення про всесвіт, а доарійські. Не можна розглядати 

жіночий аспект як атрибут аріїзму, бо світогляд і вірування аріїв відносяться до 

періоду патріархального суспільства, яке спиралося на засади чіткої суспільної 

організації. І, вочевидь, спочатку нічого спільного не мало ні з шаманізмом, ні з 

культом богині-матері. Арії, як зафіксовано в історичних літописах, «Авесті» та 

Ведах, були сонце- та вогнепоклонниками і сповідували монотеїзм. Появу у 

язичництві традицій, пов’язаних із жіночим першопочатком можна вважати 

впливом світогляду народів «південної хвилі заселення» континенту, де 

панував матріархат. З приходом аріїв, розпочинається боротьба «добра» і «зла».  

Таким чином, майже на усіх територіях, куди приходили арії, з часом 

починають бутувати синкретичні арійські культи. Окрім того, сучасні неотечії 

вдало адаптують останні досягнення науки для власного різноманітного 

тлумачення реалій. Так, дослідження інформаційних властивостей людського 

геному та польових структур всесвіту пояснюються (під різними назвами) як 

зв’язок людини з богами (Богом) – у конструктивних течіях язичництва, або як 

богообраність – у деструктивних течіях, у тому числі у неорасології 

(неонацисти, В.Авдєєв та інші). Водночас, дехто з дослідників, у тому числі 

Л.Єпремян, вважає, що разом з приходом аріїв на південні землі народилося 

таке явище як «націоналізм». Дух змагання та першості серед індоєвропейських 

народів, який часто провокував різні братовбивчі війни, і сьогодні народжує 

прагнення знайти у себе арійських пращурів. 

Однак, більшість сучасних сект неоязичників являють собою організації 

утопістів, які мріють про людство, що прониклося ідеями поклоніння роду та 

природі, прагне до життя у гармонії з оточенням. Вони проводять свята і 

намагаються відроджувати традиції пращурів.   

Таким чином, арійська культура та світогляд, які стали концентрованим 

втіленням біосоціогенезу спадкової маси пращурів, загалом характерна для всіх 

народів європеоїдної групи, які розповсюджені у різних етнічних комбінаціях 

на території Євразійського континенту. Однак хвиля переселенців з Півночі 

була далеко не єдиною в історії людства. Тому перебільшувати її значення, як 

це робили й роблять адепти «нордичних» ідеологій неприйнятно.  

Як бачимо, слов’янське неоязичництво, або слов’яно-арійство, поєднало у 

собі вірування прадавніх арійських народів (сонцепоклонників) із прадавніми 

релігіями матріархату та шаманізму. Таким чином, виникло нове церемоніальне 

релігійне язичництво, орієнтоване, по-перше, на відродження прадавніх 

етнічних та етичних традицій, по-друге, спрямоване на шанобливе ставлення до 

Природи і життя у гармонії з нею. 
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

 В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

За більше ніж двадцять років після проголошення незалежності 

різноманітні події соціо-політичного та культурного напряму свідчать про 

значну неоднорідність регіонів країни у етнічному, соціально-політичному та 

економічному вимірах. Це,  у свою чергу, породжує питання про національну 

ідентифікацію та самоідентичність українського народу. 

 Із суттєвою активізацією глобальних процесів у світі проблема 

національної ідентифікації як складова процесу завершення державо- і 

націотворення є досить важливою, адже тільки ті держави, яким вдасться 

зберегти свою національну ідентичність і національне обличчя, свій тип 

екзистенції, духовності й креативності, не піддадуться сильному впливу  

глобалізаційних процесів [6]. 

Націона льна іденти чність — самовизначення особи в національному 

контексті, усвідомлення власної причетності до певної нації та її системи 

цінностей: мови, релігії, етичних норм, культурної спадщини тощо [2, с. 38]. 

Звичайно учені виокремлюють п'ять найважливіших чинників, які визначають 

національну ідентичність.  По-перше, це людські переконання: нація існує доти, 

доки її члени визнають один одного як співвітчизників, визнають, що їхні 

спільні характеристики схожі та прагнуть продовжувати співіснування. По-

друге, спільне історичне минуле, при цьому не тільки спільні перемоги, але і 

поразки, спільні обов’язки й уявлення про спільне майбутнє. По-третє, спільні 

дії, тобто дієва ідентичність. По-четверте, постійне проживання в одній країні, 

спільна батьківщина, держава. Це той територіальний елемент, який скріплює 

зв’язок між нацією і державою як політичним інститутом, що здійснює законну 

владу в межах певного простору. По-п’яте, спільні характеристики, що їх 

об’єднано поняттям “національного характеру”, спільна культура, спільні 

політичні принципи демократії, верховенства закону, тощо [4, с. 63]. 

Основною проблемою розвитку українського суспільства і держави є 

нівеляція українськості, повільне формування громадянського суспільства, 

української політичної нації та модерної української ідентичності майже у 

третини громадян країни. Головними причинами цієї проблеми є 

незавершеність українського державо- та націотворення (які за роки 

незалежності ніколи не відзначались динамічністю і послідовністю) та процесів 

постколоніального самовизначення як окремого громадянина, так і 

українського народу в цілому [1]. 

Згідно даних перепису 2001р. рідною українську мову назвали 67,5% 

населення при тому, що українцями визнали себе 77,8 % громадян [7]. Тому  

мовний фактор як один із одних з головних націоорганізуючих факторів хоча і 

діє, але досить слабко. Сучасна територія Україна остаточно сформувалася у 

1945р. після приєдання Криму. До 1939 р. Західна Україна, жителі якої є 
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найбільш активними у політичних акціях, починаючи з Помаранчевої 

революції, і закінчуючи подіями кінця 2013р., входила до складу 

Чехословаччини, та Польщі, а ще раніше Австро-Угорщини [3]. Це є ще одним 

роз’єднавчим фактором – Західна та Східна Україна фактично мають різну 

історію, оскільки довгий час знаходились під впливом різних,  почасти 

противоборних держав, що впливає на протиставлення Заходу і Сходу і на 

сучасному етапі. Також протиставлення Заходу і Сходу виявляється не тільки у 

економічному та у культурному плані, а й навіть різних поглядах на проблему 

формування державної влади, що досить виразно проявляється на 

парламентських та президенських виборах – Захід та Схід голосують за різних 

кандидатів. Також існує світоглядно-ціннісна проблема – Схід тяжіє до 

євразійської системи цінностей і до союзу з Росією, а Захід – до європейської 

системи цінностей і союзу з ЄС [3]. При цьому не можна не враховувати і 

суб’єктивного фактору, зовнішнього і внутрішнього за своєю природою, що 

проявляється у навмисному ідеологічному загостренні проблеми регіональних 

відмінностей українського соціуму.   

Вирішення питання національної ідентичності пов’язане, на думку 

автора, з виробленням проекту спільної історії для всіх українців на основі 

єдиних і малозаперечних національних героїв. Розвиток політичної культури 

мас за допомогою нормальзації політичного життя дозволив би сформувати 

єдину політичну культуру, а розвиток чітко виробленної мовної політики 

допоможе у формуванні національної ідентичності за мовним фактором.  Також 

необхідно виробити чітку програму зовнішньої політики, яка б відповідала 

ціннісним орієнтаціям представників різних регіонів України.  
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НАСИЛЬСТВО ТА НЕНАСИЛЬСТВО У ФІЛОСОФІЇ 

 ТА СОЦІАЛЬНІЙ ЕТИЦІ 

Тему статті хотілося б обмежити питанням про співвідношення понять 

насильства та ненасильства, аналізом того, чи висловлюють ці поняття 

альтернативні або послідовно змінюючі один одного способи дії. 

Насильство – це застосування сили, опора на силу, дія за допомогою 

сили.  Про насильство можна говорити тоді,  коли сила переломлює силу. 

Насильство має місце тільки у взаємовідносинах між людьми, оскільки їм 

властива свобода волі [5, с. 56]. 

Насильство розриває суспільну комунікацію, руйнує її загальноприйняті 

основи, які виражаються в традиціях, звичаях, праві та інших формах культури. 

В цьому випадку воно представляє собою порушення деяких договорів, норм, 

правил. Насильство – це злочин. Воно, як правило, виступає під прапором ідей 

загального блага та справедливості, оскільки ці ідеї є основою суспільних 

відносин [5, с. 132] . 

Необхідність життя в її природних та соціальних формах включає в себе 

такі конфігурації відносин між індивідами, які припускають насильство, не 

можуть існувати без нього. Агресивні інстинкти, експлуатація праці, владні 

відносини панування і підпорядкування – це об’єктивні фундаментальні факти 

людського буття, які закономірно відтворюють насильство [6, с. 89]. У такій 

ситуації етика ненасильства багатьом здається неможливою, однак мораль та 

етика кореняться в автономії людського духу та є його вираженням [2, с. 31]. 

Будучи нав’язуванням волі одних іншим, насильство може бути 

інтерпретоване як різновид відносин панування, влади. Влада – це панування 

однієї волі над іншою. Вона може мати три суттєво різних підстави. Може 

базуватися на реальному розходженні волі і тоді більш зріла воля природним 

шляхом панує над незрілою волею; такою є влада батьків над дітьми або 

освічених станів над неосвіченими. Вона може мати своїм джерелом чітко 

виражений договір, коли індивіди свідомо та з метою спільної вигоди 

відмовляються від деяких прав, передають рішення з певних питань певним 

особам; така влада полководця, законно обраного правителя. Влада може бути 

http://archive.nbuv.gov.ua/polit/02dksvpn.htm
http://rusprostranstvo.com/
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основана на прямому фізичному примусі і тоді вона виступає як насильство    

[2, с. 33]. 

Насильство варто відрізняти від природної агресії та войовничості, 

представлених у людині у вигляді певних інстинктів. Ці інстинкти, як і 

протилежні їм інстинкти страху, можуть грати свою роль та витончено 

використовуватися в практиці насильства. Насильство заявляє себе як акт 

свідомої волі, шукає для себе виправдовуючі підстави. У відомій байці 

І. А. Крилова «Вовк та ягня» вовк, який символізує людину, відрізняється від 

справжнього вовка тим, що він не просто пожирає ягня, керуючись почуттям 

голоду, а прагне надати ділу «законного вигляду та толку»  [3, с. 48]. 

Таким чином, насильство – це складний феномен, багатоаспектний. Етику 

поняття «насильство» цікавить під кутом зору його морального обґрунтування  

та виправдовування. Мораль та насильство, за визначенням, взаємовиключають 

одне одного.Якщо мораль стверджує особистість як відповідального суб’єкта 

дії та розуміє простір міжлюдської комунікації як взаємність добра, то 

насильство означає дещо прямо протилежне. Вони по суті і визначаються через 

протиставлення один одному. Етичне заперечення  насильства виправдано в тій 

мірі, в якій воно переходить у конкретну індивідуальну та суспільну 

дисципліну та практику ненасильства, яка означає новий рівень 

взаєморозуміння та солідарності у суспільстві. Без такого переходу 

ненасильство стає демагогією та лицемірством [3, с. 49]. 

Основний аргумент на користь ідеалу ненасильства полягає в тому, що в 

іншому випадку у людства немає майбутнього. Якщо буде зберігатися нині 

панівний моральний опортунізм по відношенню до насильства, масштаби та 

руйнівна сила сучасних озброєнь поставить на людстві хрест. Найвразливіше 

місце сучасної цивілізації – це протиприродне поєднання універсальних 

продуктивних сил з локальним, обмеженим під впливом страхів, помилок та 

забобонів світоглядом, сучасної інформаційної технології з печерною етикою. 

Над людством нависла глобальна небезпека – ядерна, екологічна, демографічна, 

яка поставила його перед роковим питанням: або воно відмовиться від 

насильства або воно взагалі загине [3, с. 52]. 

Таким чином, розглянуті в історичному аспекті насильство та 

ненасильство можуть бути інтерпретовані як різноманітні ступені, стадії 

єдиного процесу. Звісно, насильство має глибоке коріння в історичному та 

психологічному досвіді, в онтології людини. Йдеться  про якісну зміну вектора  

свідомих зусиль людини – індивідуальних, колективних, соціально-

організованих.  

Висновок. Насильство не може отримати моральної санкції навіть в 

порядку виключення. Немає таких ситуацій та аргументів, які дозволяли б 

вважати насильство благом. Воно не може бути висновком силогізму, 

загальною посилкою якого є тезис про самооцінність людської гідності та 

взаємності міжлюдських відносин.  
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ПРОБЛЕМА «СРОДНОЇ ПРАЦІ» У ФІЛОСОФІЇ Г. СКОВОРОДИ 

Актуальність теми зумовлена проблемами та змінами у сучасному світі, 

який вже не такий, як 100, 200 років тому – це вже зовсім нова епоха, яка має 

нову систему пріоритетів та поглядів, та все ж дещо і пов’язує її з минулим, 

деякі речі залишаються незмінними, а то зростають і перетворюються у 

невід’ємну складову життя людини, а саме сухий індивідуалізм та прагнення до 

престижу, збагачення. Саме тому сьогодні є дуже актуальною тема «сродної 

праці». 

У історіографії данна тема набула широкого розгляду і висвітлена у 

працях багатьох філософів. Варто відзначати М. М. Півшина, який у своїх 

працях «Лисичкин хліб» і «Яструб та жайворонок» продовжує тему «сродної» 

праці, але поглиблює її художніми прийомами. Велике значення мають 

розробки І. Франко, який вводить ще одну категорію праці. Він зазначає, що без 

суспільно-корисної праці наука є ніщо і навпаки, що без науки праця 

немислима, тобто він вважав, що коли кожна людина буде розумово розвинена, 

коли всі будуть вченими працівниками, то тоді суспільство досягне щастя [5]. 

Та найяскравіше тема «сродної» праці висвітлена у творчості 

українського просвітителя-гуманіста, філософа, поета, педагога Г. С. 

Сковороди (1722 — 1794) [4]. Саме у байках втілені основні суспільно-

політичні та морально-естетичні погляди, він зупиняється на проблемах 

співжиття людей, підносить благородні риси трудового народу: чесність, розум, 

добропорядність. Основною темою праць Г. Сковороди є «сродна праця», яка 

представлена у байках «Орел і Черепаха», «Собака і Кобила», «Жайворонки». 

Серед них особливо виділяється твір «Бджола та Шершень». Основною 

частиною байок є їх сила, тобто мораль, яка трактує сутність проблеми 

висвітленої у байці та наголошує на її основних аспектах [3]. 

Сучасне суспільство наповнене штампами та стереотипами, пов’язаними 

з високим соціальним статусом, основною складовою якого є престижна 
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робота. Дуже часто ця робота взагалі не відповідає потребам та сутності самої 

людини, тобто праця без покликання. Така праця важка як для самої людини, 

так і взагалі не корисна для суспільства, а той приносить страждання людям [2]. 

Г. Сковорода зазначає що «сродна праця» покликана об’єднати людину і 

суспільство, у його розумінні така праця не є примусовою для людини, тобто це 

вияв її сутності, прогнень та задатків. Вона є корисною та приємною, як для 

самої людини та і для суспільства вцілому, і саме у цьому Сковорода вбачав 

досягнення щастя людиною [4]. Саме працю за покликанням Сковорода вважав 

вершиною самоутвердження і, відповідно, основним сенсом життя людини. 

Така праця передбачає «чесне життя» та «чесну совість», бо не має на 

меті якихось меркантильних та «низьких» цілей, вона спрямована на благао 

суспільства і, як результат, на отримання задоволення та досягнення щастя 

людиною [4]. Та не вся праця у Сковороди є такою. Тому поряд з «сродною» 

працею постає «несродна», яка на думку автора і є джерелом усіх соціальних 

негараздів, які ведуть до складних та глобальних суспільних проблем [1]. 

Саме тому Сковорода прагнув до подолання «несродної» праці, до 

морального очищення та удосконалення суспільства з метою перетворення 

праці у найвищу форму задоволення для особистості. У висновку можна 

відзначити, що з погляду складних перипетій, якими наповнений сучасний світ, 

значення та роль філософії Г. Сковороди постійно зростає. Його праці стають 

основою для майбутніх досліджень та намагань відродити наступниками, 

поставлену Сковородою тему «сродної праці». Бо нині для вирішення проблем 

сучасності необхідно здійснити мету великого філософа, а саме розділити 

людей, які займають «сродною» та «несродною» працею, з метою 

удосконалення та зміни на краще суспільства. 
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