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СЛОВО РЕДАКТОРА
Для людства жага знань є цілком природнім явищем. Процеси пізнання оточуючого
світу неможливо зупинити, як, до речі, й еволюцію концепцій, принципів й методів,
технологій та засобів навчання. Тому, активний пошук ефективних шляхів такої еволюції –
вельми актуальна проблема. В свою чергу, досягти суттєвого успіху в реалізації подібного
пошуку не можливо без здійснення ретельного аналізу та всебічного вивчення досвіду колег,
в тому числі й з інших країн, з метою не беззаперечного, а розумного запозичення наявних
позитивних моментів діяльності у сфері освіти. І сама освітня діяльність не є певною
самоціллю, а лише однією з важливих місій суспільства, що передбачає передачу сукупності
наявних в певний історичний період знань, умінь й навичок від нинішньої людської
спільноти до наступних поколінь, а також напрацювання та синтез нових знань, технологій,
механізмів, алгоритмів, моделей тощо.
Виконання зазначеної нами вище місії освітянами має узгоджуватися з політичними,
економічними, глобалізаційними та іншими процесами, що реалізуються в державі, Європі й
світі у цілому. Задовольняючи нагальні потреби суспільства, внутрішнього та міжнародних
ринків праці, виробництва, сфери послуг, органів державного управління у
висококваліфікованих спеціалістах, від рівня професійної підготовки та компетентності яких
залежить безпека й добробут усіх без винятку в майбутньому, перспективи розвитку,
динаміка технічного та технологічного прогресу, педагогам дослідникам і практикам також
потрібно враховувати сучасний стан економіки й рівень розвитку економічних відносин.
Така інформація є ґрунтовною базою для формування оптимального управлінського
впливу на відповідні процеси. А саме управління, в свою чергу, може бути реалізоване на
науково-методичних засадах одного з напрямків управлінської науки, а саме:
адміністрування; сучасного менеджменту; системного, кібернетичного та, навіть,
синергетичного підходів тощо.
У зв’язку із викладеним вище, науковому товариству України, більшості
пострадянських держав, а також країн Європи для успішного реформування й модернізації
економіки, освітньої сфери та суспільних відносин в цілому досить цікавими є різного роду
інновації, а також важливим є обмін новітніми ідеями й думками між дослідниками,
практиками, працівниками органів державного управління усіх рівнів ієрархії. Представники
окремих напрямів здійснення практичної діяльності, на нашу думку, мають узгоджувати свої
позиції стосовно формування управлінських сукупності дій. Це дозволяє спрямувати
сумарний вектор ефективного впливу на розвиток соціально-економічних та політичних
процесів, на успішне досягнення задекларованої міжнародною й національною спільнотами
мети.
Саме тому, низка дослідників з України, Білорусії, Російської Федерації, Чеської
Республіки, наукові інтереси яких стосуються сфери управління соціально-економічними та
політичними процесами, об’єдналися для створення певного інтелектуально-інноваційного
інформаційного простору, своєрідного дискусійного майданчику на сторінках нового
часопису «Подільський науковий вісник». Серед членів редакційної колегії, започаткованого
групою ентузіастів періодичного видання, знані фахівці своєї справи, відомі доктори та
кандидати економічних, педагогічних та юридичних наук, професори та доценти, котрим є
про що поінформувати колег та читачів.
Ці науковці мають досвід формулювання актуальних проблем у соціальній та
економічній сферах, в юриспруденції. У них також є велике бажання досягти певного
наукового прогресу. Таке бажання ґрунтується на відповідному інтелектуальному потенціалі,
спрямованому на успішне вирішення нагальних проблем сьогодення, передбачення та
прогнозування тенденцій подальшого розвитку усіх галузей суспільства. Зазначені
дослідники досить адекватно розуміють перспективи та можливі ризики. Крім того, за
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кожним із них, по суті справи, стоїть потужна наукова школа, що об’єднує їхніх учнів,
прихильників та послідовників.
Особливо цікавою для наукового співтовариства буде думка молодих науковців, які, як
ніхто, досить добре відчувають гостроту проблем нинішнього історичного етапу, наслідки
кризових явищ та суттєву невизначеність майбутнього. Саме вони в перспективі повинні
будуть взяти на себе відповідальність стосовно подальшого розвитку переважної більшості
процесів в економіці, зокрема, й у суспільстві в загалі, за формування загального добробуту,
безпеки й миру на території усієї Європи. Тому, велика частка матеріалів нового часопису
«Подільський науковий вісник» буде присвячена науковій творчості й відповідним
здобуткам молоді. Аспіранти й докторанти, пошукувачі наукових ступенів та магістранти
матимуть можливість донести шляхом публікацій до колег свої креативні ідеї, крім того,
також отримати слушні поради, а можливо й певні критичні зауваження від знаних майстрів
відповідної справи та експертів високого ґатунку.
Реально зрушити із місця проблеми, що накопичилися, на нашу думку, можливо, однак,
не шляхом здійснення нескінченних дискусій на тему практичної реалізації реформ в
економіці й соціальній сфері (в тому числі й в освіті), а безперервного наукового пошуку
можливих механізмів імплементації розроблених моделей позитивних змін. На жаль, зусиль
лише окремих освітян та економістів для цього недостатньо. В державі та суспільстві, у
представників так званої еліти має сформуватися глибоке розуміння того, що більшість
існуючих нині проблем в усіх сферах є похідною від негативних тенденцій в освіті. Від
адекватних інвестицій в освіту та науку цілком можливо очікувати позитивної динаміки в
інших галузях.
Зазначені інвестиції мають суттєву «післядію» (позитивні наслідки від таких
інвестицій, як правило, є відчутними протягом досить довгого періоду часу). В свою чергу,
брак інвестицій в освітню сферу й науку веде до криз, до зниження рівня керованості
процесів у суспільстві та зростання хаосу. Відповідних прикладів, що підтверджують
зазначену нами тезу нині, на жаль, більш ніж достатньо.
Тож нехай новий науковий часопис «Подільський науковий вісник» сприяє
позитивному розвитку усіх процесів в економіці, суспільних відносинах й, зокрема, в
освітній сфері! Слушній новації товариства засновників видання – підтримку наукової
спільноти, а самому новонародженому флагману вузівської науки – довгого творчого життя.
Головний редактор,
доктор педагогічних наук,
кандидат технічних наук, професор
Яблочніков Сергій Леонтійович
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РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ТА
ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Балахонова О.В., д.е.н., доцент,
професор кафедри економіки та менеджменту
Вінницький інститут Університету «Україна»
Лебедовський С., магістрант 1 року підготовки,
спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ
ECONOMIC ESSENCE OF MONEY FACILITIES IS IN CONTROL THE SYSTEM BY
AN ENTERPRISE
Анотація. В статті досліджуються питання обліку, аудиту і аналізу грошових коштів
підприємства, яким присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів.
Запропоноване уточнене поняття «грошові кошти», яке можна взяти до уваги під час
практичного застосування в підприємницькій діяльності.
Ключові слова: грошові кошти, грошовий обіг, грошові потоки
Abstract. The questions of account, audit and analysis of money facilities of enterprise which
is devote labours of the known domestic and foreign economists are probed in the article. The
offered is specified concept «money facilities», which can be taken into account during practical
application in entrepreneurial activity.
Keywords: money facilities, money circulation, money streams
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку економіки торгівлі України
характеризується такими негативними рисами, як криза неплатежів, погіршення
платоспроможності підприємств, значний розмір заборгованості підприємств перед
партнерами, державою і своїми працівниками. Одна з причин цього – недостатнє володіння
підприємствами методами управління своїми грошовими коштами. Об’єктивні фактори
пов’язані із загальноекономічною фінансовою кризою, яка розпочалася у банківському
секторі і призвела до зростання вартості кредитних ресурсів, зменшення швидкості
грошового обігу у комерційній діяльності підприємств та девальвації гривні.
Суб'єктивні фактори обумовлені неефективною інформаційною системою управління
грошовими коштами, яка не дає можливості оперативно надавати необхідну інформацію про
їхній стан, виявляти відхилення від нормативних або планових показників у грошовому
обороті торговельного підприємства, приймати обґрунтовані управлінські рішення.
Неефективне управління грошовими коштами різко підвищує ризик неплатоспроможності
торговельного підприємства та ймовірність банкрутства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань обліку, аудиту і аналізу
грошових коштів присвячені праці відомих вітчизняних та зарубіжних економістів, зокрема
М.Т. Білухи, І.О. Бланка, Ф.Ф. Бутинця, Л.О. Лігоненко, А.А. Мазаракі,
Є.В.
Мниха,
Л.В.
Нападовської,
Ю.І.
Осадчого,
П.Г.
Пономаренка,
Г.В. Ситника, В.В. Сопка та ін.
Напрацювання цих науковців охоплюють широкий діапазон питань, пов’язаних з
теорією, методикою, організацією обліку, аудиту і аналізу грошових коштів за дотичними
темами (аналіз грошових коштів, облік та контроль фінансування діяльності, управління
грошовими потоками тощо), що, водночас потребує поглиблення і поєднання даних
направлень та подальшого розвитку цих досліджень.
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Виклад основного матеріалу. Можна стверджувати, що визначення грошових коштів,
більшістю авторів зводяться до функції формування фондів грошових коштів або до
отримання підприємством грошових доходів та надходжень, що у свою чергу призводить до
значного скорочення їх у складі фінансових ресурсів, оскільки в розпорядженні кожного
підприємства можливе існування коштів як у фондовій, так і не фондовій формах. І тому,
нами запропоноване уточнене поняття «грошові кошти», яке можна взяти до уваги під час
практичного застосування: грошові кошти – готівка в касі, електронні гроші, залишки коштів
на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані господарюючим
суб’єктом упродовж будь-якого моменту часу для розрахунків у процесі здійснення
господарських операцій.
Задля ефективного та цілеспрямованого управління грошовими коштами перш за все
необхідно чітко уявляти їх класифікацію. На сьогоднішній день серед більшості науковців
немає єдиного визначеного підходу до поділу грошових коштів за класифікаційними
ознаками.
Так, за визначенням Берадзе Л. Є., Бондар Т. А., Воронова М. О., Герасимович І.А. та
ін. грошові кошти поділяються на грошові ресурси, які:
- формуються під час заснування підприємства (як внески до статутного фонду);
- власних та прирівнених до них коштів;
- мобілізуються на фінансовому ринку (в процесі надходження коштів від емісії
вкладеної у акцій; облігацій та інших видів цінних паперів; залучені кредитні інвестиції),
надходять у порядку розподілення грошових коштів (фінансові ресурси, що були залучені
від галузевих структур; концернів; асоціацій; страхові відшкодування; бюджетні субсидії;
інші видиресурсів). Інші науковці, такі як Бобяк А, Діброва Н., Зіненко О., Золотухін О.,
Кантерман О. та ін. наводять наступну класифікацію:
1) За кругообігом:
- початкові грошові кошти;
- прирощені грошові кошти.
2) За характером використання:
- готівкові грошові кошти;
- безготівкові грошові кошти;
- грошові кошти, які перебувають в обігу.
3) За правом власності:
- власні кошти підприємницької структури;
- надані кошти;
- позичені грошові кошти.
4) За видатками або напрямами використання у складі фінансових ресурсів відносять:
- кошти спрямовані на витрати задля розвитку економіки підприємства;
- кошти спрямовані на витрати зі соціально-культурних заходів;
- кошти спрямовані на надання благодійної допомоги;
- витрати на обслуговування залучених фінансових ресурсів;
- інші витрати підприємства.
5) Наприкінці, напрями використання грошових коштів можна поділити на три групи:
- поповнення фонду відшкодування;
- формування фонду споживання;
- формування фонду нагромадження.
6) За джерелами залучення:
- позикові ресурси, що залучають із зовнішніх джерел;
- позикові ресурси, що залучають з внутрішніх джерел (внутрішня кредиторська
заборгованість).
7) За періодом залучення:
- позикові ресурси, що залучають на довгостроковий період (більше 1 року);
- позикові ресурси, що залучають на короткостроковий період (до 1 року).
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8) За формою забезпечення:
- фінансові ресурси незабезпечені;
- фінансові ресурси гарантовані;
- фінансові ресурси забезпечені заставою.
Висновки. В процесі розбудови раціональних методик обліку, контролю та аналізу
грошових коштів, перш за все належить чітко визначитись із економічною сутністю
грошових коштів та грошових потоків. Проведене узагальнення професіональної
економічної літератури і господарської практичної діяльності дозволило побудувати, на
наш погляд, раціональну класифікацію грошових потоків для підприємств за такими
ознаками: масштабом обслуговування фінансово-господарського процесу; видом
фінансово-господарської діяльності; ступенем управління та з урахуванням процесу
діяльності. Запропонована нами класифікація грошових коштів підприємства, необхідна
перш за все у процесі широкого залучення до практичної діяльності показників грошових
потоків як основних вимірників: фінансової стійкості; постійної платіжної стабільності та
ординарної платоспроможності; оперативного визначення потоків облікової, в тому числі
оперативної інформації задля формування своєчасного та всеосяжного інформаційного
забезпечення процесу аналізу руху грошових коштів підприємств; здійснення узагальнення
об’єктивних галузевих закономірностей грошових потоків і врахування їх в практиці
обліку та аналізу.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
ПІДПРИЄМСТВА
INCREASE OF EFFICIENCY OF THE USE OF CIRCULATING ASSETS OF
ENTERPRISE
Анотація. В статті відмічається, що 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
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платоспроможність за поточними фінансовими зобов’язаннями. Виходячи з цього
визначення, бачимо, що оборотні активи підприємства займають вагоме місце у системі
управління та потребують значної уваги
Ключові слова: оборотні активи, оборотні кошти, оборотні засоби
Abstract. In the article marked, that more frequent all the circulating assets of enterprise are
determined as money resources or group of mobile assets of enterprise, with a period there are the
uses to one year, which directly serve operating activity of enterprise and as a result of high level of
liquidity must provide his solvency after current financial liabilities. Coming from this
determination, see that the circulating assets of enterprise occupy a ponderable place in control the
system and need considerable attention
Keywords: circulating assets, circulating assets, circulating assets
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає нових підходів
до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Особливого
значення набувають проблеми створення таких механізмів управління фінансами
підприємств, які б відповідали ринковим умовам господарювання та забезпечували достатній
рівень платоспроможності, ліквідності, прибутковості. У сучасних умовах для більшості
вітчизняних підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку
стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на
ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих
підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання та,
відповідно, непослідовним застосуванням принципів організації оборотних активів. Тому
одним із найактуальніших завдань у напрямі забезпечення ефективного функціонування та
фінансової стійкості вітчизняних підприємств є суттєве вдосконалення механізму управління
оборотними активами та принципів їх організації [4, с. 43].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню оборотних активів як
невід’ємної складової фінансів будь-якого підприємства, зокрема принципів їх організації
присвячені праці багатьох науковців: Головченко Т. М., Іваньчука О. Й., Кваші Ю. В.,
Крамзіної Н. О., Мисловської А. В., Нестеренко С. С., Пельтек Л. В., Писаренко С. M.,
Поважного О. С., Шурпенкової Р. К. та інших.
Виклад основного матеріалу. Безперервність процесу виробничої та комерційної
діяльності потребує постійного інвестування коштів у ці елементи для здійснення
розширеного їхнього відтворення. На відміну від основних виробничих фондів оборотні
фонди споживаються в одному виробничому циклі і їхня вартість повністю переноситься на
вартість виготовленої продукції. При цьому одна їхня частина в речовій формі входить у
створений продукт і набирає товарної форми, в якій її буде використано споживачем. Інша
частина також повністю споживається в процесі виробництва, але, втрачаючи свою
споживну вартість, у речовій формі в продукт праці не входить (наприклад, паливо).
Поняття оборотні активи зустрічається в економічній літературі приблизно з початку
минулого століття. Термін “оборотні активи” трактувався по-різному, в залежності від етапів
розвитку економіки. В умовах адміністративно-командної системи поширеним було досить
вузьке поняття “оборотні кошти”. Основною функцією вважалось розрахунково-платіжне
обслуговування кругообігу коштів, фінансування поточних витрат підприємства. До складу
оборотних коштів включали грошові суми, які необхідні на покупку матеріалів, сировини, на
заробітну плату виробничому і адміністративному персоналу, на сплату податків і інших
витрат підприємства, оплачених у поточному періоді.
У сучасній економічній літературі використовується досить велика кількість понять,
серед яких можна виділити такі: «оборотні кошти», «оборотні активи», «оборотні засоби»,
«поточні активи», «оборотні фонди і фонди обігу» та «оборотний капітал». Більшість
економістів розглядає їх як синоніми, проте деякі науковці вважають недопустимим їх
ототожнення (Поважний О. С., Крамзіна Н. О., Кваша Ю. В. та ін.).
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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. Виходячи з цього визначення, бачимо, що оборотні активи підприємства
займають вагоме місце у системі управління та потребують значної уваги.
Висновки. Розглядаючи оборотні кошти важливо розрізняти їх склад і структуру. Під
складом оборотних коштів розуміють сукупність елементів, що утворюють оборотні кошти.
Розмір оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному тривалістю
виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технології
й організації праці. Сума засобів обігу залежить головним чином від умов реалізації
продукції і рівня організації системи постачання і збуту продукції.
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ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ДІАГНОСТИКИ СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
THE MAIN METHODS OF DIAGNOSIS OF ENVIRONMENT OF ACTIVITY OF THE
ENTERPRISE
Анотація. Визначено сутність теоретичних аспектів стратегічного управління
підприємством. Досліджено найбільш розповсюджені методи стратегічного аналізу
підприємства. Обґрунтовано важливість та необхідність стратегічного аналізу зовнішнього
середовища підприємств. Розглянуто основні елементи зовнішнього середовища. Приділено
увагу системі методів та прийомів аналізу макросередовища підприємства.
Ключові слова: стратегічне управління, стратегія, стратегічний аналіз, середовище
підприємства, метод стратегічного аналізу
Abstract. It defines the essence of the theoretical aspects of strategic management. Analyzed
the most common methods of strategic analysis of the company. Explains the importance and the
need for a strategic analysis of external environment of enterprises. Describes the main elements of
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the external environment. Attention is paid to the system of methods and receptions of analysis of
macro environment of the enterprise.
Keywords: strategic management, strategy, strategic analysis, enterprise environment, a
method of strategic analysis
Постановка проблеми. Сьогодні на функціонування підприємств суттєво впливає стан
зовнішнього середовища, яке, в свою чергу, характеризується значним ступенем
невизначеності та непередбачуваності. Трансформаційні процеси, що відбуваються в
економіці України, потребують переосмислення підходів до управління вітчизняними
підприємствами. Жорстка конкуренція між суб’єктами ринку, глобалізаційні процеси,
низький технологічний рівень більшості вітчизняних підприємств та інше – це чинники, які
впливають на економічний розвиток суб’єктів підприємницької діяльності. В таких умовах
використання стратегічного аналізу як інструментарію для прийняття управлінських рішень
дозволяє адаптуватись підприємствам до представлених економічних умов й забезпечити їх
стратегічний розвиток.
Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у теорію дослідження теоретичних
аспектів стратегічного аналізу підприємств та проблеми вибору найбільш ефективних
методів його здійснення зробили такі відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, як
П. Л. Гордієнко, Л. Г. Дідковська, І. А. Ігнатьєва, І. В. Жалінська, Г. В. Осовська,
І. М. Парасій-Вергуненко, М. Портер, К. І. Редченко, М. Г. Саєнко, А. Стрікленд,
А. Томпсон, Р. Фатхутдінов, О. Л. Фіщук, Н. В. Яшкіна та інші.
Метою дослідження є аналіз та виявлення найбільш ефективних сучасних методів та
інструментів стратегічного управління підприємствами.
Виклад основного матеріалу. Базисом стратегічного управління є діагностика
середовища підприємства, яка забезпечує основу для формування місії та цілей
підприємства, а також для вибору відповідної стратегічної поведінки. При діагностиці
відбувається оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства шляхом
формулювання основних факторів впливу і вибір з них таких, які дійсно мають значення для
організації. Методологічним апаратом проведення діагностики виступають нижченаведені
методи.
Найпоширенішим та, мабуть, найпростішим методом стратегічного аналізу є SWOTаналіз. SWOT-аналіз – це процес встановлення зв’язків між найхарактернішими для
підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями,
результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору
стратегій підприємства.
SWOT-аналіз проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої
системи у певному ринковому середовищі. SWOT-аналіз – це своєрідний інструмент; він не
містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу
впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних
думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій
підприємства з урахуванням їхніх особливостей – адаптації до середовища або формування
впливу на нього. Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що
стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати,
обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та
застосування методів організації такої роботи.
Наступним за популярністю методом стратегічного аналізу є метод БКГ. Даний метод
дозволяє визначити стратегічну позицію підприємства з кожного напрямку його діяльності, і
на основі аналізу цієї позиції вибрати правильну стратегію дій підприємства на ринку і
оптимальну стратегію перерозподілу фінансових потоків між різними напрямками
діяльності. За результатами аналізу підприємство може зайняти одну із чотирьох позицій:
«зірка», «дійна корова», «дика кішка», «собака». Залежно від позиції і обирається певна
стратегія поведінки.
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Так, «зірка» – це ідеальна ситуація, яка сполучає високі перспективи росту ринку з
сильними позиціями підприємства на цьому ринку. «Дійна корова» – ситуація, коли
підприємство має сильні позиції на зрілому ринку. Ці напрямки діяльності приносять
підприємству високий стабільний прибуток, хоча ріст тут не передбачається. «Дика кішка» –
це ситуація, коли позиції підприємства є досить слабкими (невпевненими), але перспективи
розвитку ринку достатньо привабливі. Їх інколи називають також «знаками питання» або
«важкими дітьми». «Собака» – ситуація, коли слабкі позиції підприємства сполучаються з
низькими темпами ринку.
Модель Портера формалізує вплив п’яти визначених факторів на позицію
підприємства: рівень суперництва між продавцями всередині галузі, наявність товарів
замінників, можливість появи нових конкурентів, здатність постачальників сировини,
матеріалів і комплектуючих, які використовуються фірмою, диктувати свої умови, а також
здатність споживачів продукції фірми диктувати свої умови.
Тобто дана методика стратегічного аналізу зосереджує свою увагу на конкурентній силі
підприємства та рівню взаємовідносин підприємства із постачальниками і споживачами та
дозволяє визначити найкращу відповідність між внутрішнім станом організації і дією сил у її
зовнішньому оточенні.
Застосування для аналізу моделі п’яти конкурентних сил М. Портера дозволяє
визначити структуру цих сил, оцінити кожну силу і приступити до формування конкурентної
стратегії діяльності підприємства.
Метод SPACE являє собою комплексний метод, призначений для аналізу позиції на
ринку і вибору оптимальної стратегії підприємства. Алгоритм застосування даного методу
полягає в тому, що передбачено виокремлення чотирьох груп критеріїв оцінки діяльності
підприємства: фінансова сила підприємства, конкурентоспроможність підприємства та його
положення на рику, привабливість галузі функціонування підприємства та стабільність
галузі функціонування підприємства.
Сутність PEST-аналізу полягає у виявленні й оцінці впливу факторів макросередовища
на результати поточної й майбутньої діяльності підприємства. Метою PEST-аналізу є
відстеження змін макросередовища за чотирма ключовими напрямками і виявлення
тенденцій непідконтрольних підприємству, але здійснюючих вплив на прийняття
стратегічних рішень.
Першим таким фактором є політичний фактор. Даний фактор вивчається, в першу
чергу, для того, щоб мати чітке уявлення про наміри органів державної влади відносно
розвитку суспільства й про засоби, за допомогою яких держава припускає запроваджувати в
життя свою політику. Наступним аналізується економічний фактор, що дозволяє зрозуміти,
як на рівні держави формуються й розподіляються економічні ресурси. Далі вивчається
соціальний фактор, вивчення якого спрямоване на те, щоб усвідомити й оцінити вплив на
підприємство таких соціальних явищ, як рівень життя людей, відношення людей до праці і
якості життя, мобільність людей, активність споживачів тощо. Останнім аналізується
технологічний фактор, що дозволяє передбачати можливості, пов’язані з розвитком науки й
техніки.
Висновки. Наведено всі основні методики стратегічного аналізу, але варто зазначити,
що жодна з цих методик не дає стовідсоткового результату. Лише їх комплексне
застосування, в поєднанні із глибоким фінансово-економічним аналізом дасть змогу
підприємству вірно визначити ціль та інструменти завдяки яким, дана ціль буде досягатися.
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MODERN REQUIREMENTS FOR INFORMATION PROVISION
ASSESSMENT OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE
Анотація. У статті розглядається сутність інформаційного забезпечення фінансового
аналізу. Визначається механізм формуванні інформаційної бази оцінки фінансового стану
підприємства. Досліджуються вимоги до інформаційного забезпечення фінансового аналіз.
Виявляються сучасні можливості розширення інформаційної бази підприємства.
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Abstract. The article discusses the nature of information support of financial analysis.
Defines a mechanism for the formation of an information base for evaluating the financial condition
of the company. Researched requirements to information support of financial analysis. Determined
modern possibilities of expanding the knowledge base of the enterprise.
Keywords: information, information management, accountability, financial analysis,
financial condition of the enterprise
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання аналіз фінансового стану –
необхідна складова процесу управління підприємством. Головним напрямком його
практичної реалізації є виявлення можливостей підвищення ефективності функціонування
підприємства, визначення перспектив його розвитку. Актуальність теми даної статті поягає в
тому, що адекватна інформаційно-методична база є необхідною умовою якісного проведення
аналізу фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед відомих науковців, роботи яких
присвячені розвитку теорії та практики оцінки фінансового стану підприємства та його
інформаційного забезпечення варто відзначити таких, як: Грабовецький Б. Є. [1],
Кіндрацька Г. І., Крамаренко Г. О., Кремень В. М. [2], Максимова С. В. [3], Міронова Л. О.
[3], Мних Є. В., Пілецька С. Т. [4], Савицька Г. В., Тігова Т. М., Цал-Цалко С. Ю. та інші.
Метою дослідження є визначення сутності інформаційного забезпечення фінансової
оцінки підприємства, визначення основних вимог до організації інформаційної бази та
визначення шляхів їх розширення.
Виклад основного матеріалу. В будь-яких управлінських процесах підприємства
інформаційне забезпечення відіграє важливу роль. Економічна ефективність діяльності
підприємства базується на наявності дієвої стратегії фінансової незалежності, формуванні та
управлінні фінансовими потоками, максимально повному та ефективному використанні
власного і позикового капіталу й управлінні його структурою, фінансовому регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності.
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Ці завдання покликана вирішити система інформаційного забезпечення фінансової
незалежності підприємств, що базується на своєчасному отриманні і аналізі аналітичної
інформації і ухваленні адекватних управлінських рішень. Обґрунтованість ухвалених рішень
багато в чому залежить від інформації, на якій вони базуються, а ціна помилок постійно
росте, оскільки ситуація в якій знаходиться підприємство постійно змінюється [4, c. 290291].
Одним з найважливіших факторів, котрі впливають на ефективність управлінських
рішень, є інформаційне забезпечення. Хоча цінність інформації є загальновідомим фактом,
як показує аналіз, на практиці цьому не приділяється достатньо уваги.
Про це свідчить той факт, що більшість українських підприємств, які зазнали
банкрутства в минулі роки, не мали збалансованої системи інформаційного забезпечення.
Отже, інформаційне забезпечення прийняття фінансових рішень – дуже актуальне питання
сьогодення [3, c.128].
Інформаційне забезпечення – це система одержання, оцінки, зберігання та переробки
даних, створена з метою вироблення управлінських рішень. Це стосується різних видів
діяльності, наприклад виробничої і збутової, сервісного обслуговування, включаючи
підвищення технологічності виробництва, якості вироблюваної продукції, зниження її
собівартості, рекламу, інформацію про асортимент продукції, ціни, форми організації сервісу
тощо [1, с. 80].
Отже, інформація для оцінки фінансового стану підприємства – це зібрані, оброблені і
розподілені дані щодо фінансових ресурсів підприємства та їх потоків, фінансового стану й
основних результатів фінансової діяльності підприємства.
Формування інформаційної бази фінансового аналізу і менеджменту на підприємстві
являє собою процес цілеспрямованого підбору відповідних інформативних показників для
використання в процесі аналізу, планування і прийняття управлінських рішень. Ці показники
формуються за рахунок зовнішніх (що знаходяться поза підприємством) і внутрішніх джерел
інформації.
Формування системи інформативних показників фінансового аналізу за рахунок
зовнішніх і внутрішніх джерел інформації зв'язано з галузевими особливостями підприємств,
їхньою організаційно-правовою формою, обсягом і ступенем диверсифікованості
господарської діяльності і поруч інших умов. При цьому вся сукупність показників, що
включаються в інформаційну базу фінансового менеджменту, вимагає проведення
попередньої класифікації.
До організації інформаційного забезпечення фінансового аналізу висувається ряд
вимог:
1) ефективність: мінімум затрат на збирання, обробку, зберігання та використання
даних;
2) об'єктивність: інформація повинна адекватно відповідати дійсному стану справ, бути
достовірною;
3) повнота: необхідно володіти інформацією за всіма об'єктами, показниками;
4) оперативність: інформація для проведення аналізу в будь-який момент повинна бути
готовою для використання;
5) єдність: інформація може надходити з різних джерел, тому необхідно усунути
відокремленість та дублювання джерел інформації;
6) порівнянність: інформація повинна бути порівнянною щодо показників плану та
минулих років;
7) перспективність: для аналізу потрібна прогнозна інформація з урахуванням
можливої перспективи регулювання господарського процесу [2, с. 107-115].
Інформацію, яка використовується для аналізу фінансовою стану підприємств, за
доступністю можна поділити на відкриту та закриту (таємну). Інформація, яка міститься в
бухгалтерській та статистичній звітності, виходить за межі підприємства, а отже є відкритою.
Інформація, що може становити комерційну таємницю – це власні планові та прогнозні
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показники, норми, нормативи, тарифи та ліміти підприємства, система їх оцінки та
регулювання фінансової діяльності. Також для аналізу фінансового стану можуть залучатись
нормативна, планова інформація, дані інвестиційних та фінансових програм і проектів,
зведених і окремих кошторисів, калькуляцій. Саме вони дають змогу виявити відхилення
фактично досягнутих значень фінансових показників від запланованого рівня.
При формуванні аналітичних висновків для внутрішніх користувачів виникає потреба в
залученні до розрахунків даних за центрами відповідальності в межах управлінського обліку.
Це дає змогу виявляти внутрішньовиробничі фактори, які впливають на фінансовий стан
підприємства. Всі ці документи містять більш деталізовану інформацію ніж фінансова
звітність, що, в свою чергу, дозволяє одержати додаткові аналітичні дані і підготувати більш
обґрунтовані висновки, значно розширити межі дослідження. Ще однією перевагою
використання внутрішньої звітності для проведення аналізу фінансового стану є
оперативність, яка виявляється в можливості його проведення щомісяця [5].
Дані фінансової звітності є підставою не тільки для оцінки результатів звітного
періоду, а й для їх прогнозування. Так, інформація щодо фінансового стану та результатів
діяльності часто використовується як підстава для прогнозування майбутнього фінансового
стану.
Висновки. Таким чином, інформаційне забезпечення є важливим етапом та необхідною
умовою організації, проведення економічного аналізу, а також передумовою прийняття
управлінських рішень. При цьому сучасні технології фінансового аналізу потребують
суттєвого розширення інформаційної бази та створення комплексних автоматизованих
інформаційних систем комерційної інформації з регулярним оновленням даних,
використання можливостей Internet. Окрім стандартних форм фінансової та статистичної
звітності, все більше використовуються позаоблікові (зовнішні щодо підприємства) джерела
інформації, що характеризують стан зовнішнього економічного середовища: ринків товарів і
послуг (періодичні видання прайс-листів), внутрішнього та міжнародного фінансових ринків,
систем оподаткування тощо.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
THEORETICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF
ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Анотація. У роботі розглядається сутність економічної ефективності діяльності
підприємства. Досліджуються основні види економічної ефективності. Визначаються
фактори впливу на ефективність діяльності підприємства та основні показники, що її
характеризують.
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Abstract. The article considers the essence of economic efficiency of the enterprise. The
basic types of economic efficiency are investigated. The factors of influence on efficiency of
activity of the enterprise and it’s basic indexes are determined.
Keywords: efficiency, effectiveness, economic effect, economic efficiency, profitability,
unprofitableness
Постановка проблеми. Питання розвитку та економічного зростання українських
підприємств визнається сьогодні невід'ємною частиною усього процесу сприяння
піднесенню економічного розвитку та максимального використання потенціалу країни для
підвищення рівня її конкурентоспроможності. Відтак, розвиток загального механізму
ефективного росту економіки в цілому безпосередньо залежатиме від динаміки та рівня
ефективності кожного окремого підприємства як основного елемента національної
економіки. Тому, одним із пріоритетів раціонального господарювання є визначення рівня
економічної ефективності діяльності підприємств та виявлення шляхів її підвищення.
Актуальність проблеми визначення ефективності та результативності роботи суб’єкта
господарювання полягає в тому, що аналіз ефективності діяльності підприємства необхідний
не тільки його керівнику для оцінки фінансового становища, а й ряду осіб, які беруть
безпосередню участь у господарській практиці: інвесторам, кредиторам, аудиторам,
керівникам маркетингових та рекламних відділів тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти визначення
та аналізу системи показників ефективності діяльності підприємств посідають важливе місце
в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів, серед яких можна виділити
наступних: Беннет Р., Блейк Р., Волкова О. М., Гужава Ю. В., Іванієнко В. В., Іващенко Н. П.,
Ключка Ю. С., Ковальов В. В., Лямець В. І., Опікунова Н. В., Орлов П. А., Падерін І. Д.,
Прядко В. В., Савчур-Шекмар Н. А., Сурмін Ю. П., Тевяшев А. Д., Тищенко А. Н.,
Федулова Л. І.
Метою дослідження є теоретичні аспекти аналізу економічної ефективності діяльності
підприємства; розкриття її сутності як економічної категорії; дослідження основних видів
економічної ефективності, а також визначення факторів, що на неї впливають.
Виклад основного матеріалу. Термін «ефективність» універсальний, його застосовують
у всіх сферах людської діяльності: економіці, політиці, науці, техніці, культурі тощо. У
смисловому плані ефективність пов'язується, по-перше, з результативністю роботи або дії, а
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по-друге, з економічністю, тобто мінімальним обсягом витрат для виконання цієї роботи або
дії [2].
Одна результативність не в змозі всебічно характеризувати ефективність, оскільки
може бути досягнутий результат, але не кращий. Економічність також не характеризує
ефективність, оскільки можуть бути мінімальні витрати при невисоких результатах. Тому під
ефективністю розуміється рівень (ступінь) результативності роботи або дії у співставленні з
зробленими витратами.
Тлумачення поняття «економічна ефективність» різними авторами представлено у табл.
1.
Таблиця 1
Дефініція поняття «економічна ефективність» [4]
Дефініцію поняття «ефективність» різними авторами
Автор(и)
Економічна ефективність - це відносний показник, що порівнює Іванієнко В. В.,
отриманий ефект з витратами чи ресурсами, використаними для Ковальов В. В.,
досягнення цього ефекту.
Волкова О. М.
Економічна ефективність - це віддача у формі доходів різних
Іващенко Н. П.
ресурсів фірми, що знаходяться в її розпорядженні.
Економічна ефективність - це не просто властивість операцій
(процесу функціонування системи), що відбувається в її здатності давати
Лямець В. І.,
певний ефект, а дієвість такої здатності, тобто результативність, Тевяшев А. Д.
співвіднесена з ресурсними витратами.
Економічна ефективність - це співвідношення результату або ефекту
будь-якої діяльності і витрат,пов’язаних з її виконанням. Причому це може
Орлов П. А.
бути, як співвідношення результату і витрат, так і співвідношення витрат і
результатів діяльності.
Економічна ефективність - полягає в економії всіх питомих витрат
Падерін І. Д.
на виробництво продукції, що визначає його дохідність.
Економічна ефективність - це показник успішності функціонування
Сурмін Ю. П.
системи для досягнення встановлених цілей.
Економічна ефективність - це такий стан справ, за якого не можливо
здійснити жодної зміни, яка більш повно задовольняє бажання однієї Федулова Л. І.
людини. Не перешкоджаючи задоволенню бажань іншої людини.
Економічна ефективність – це результативність виробництва,
співвідношення між результатами господарської діяльності та витратами
Беннет Р.
праці.
Економічна ефективність – результативність економічної діяльності,
економічних програм і заходів, що характеризується відношенням
отриманого економічного ефекту, результату до витрат чинників, ресурсів,
Блейк Р.
що зумовило отримання цього результату, досягнення найбільшого обсягу
виробництва із застосуванням ресурсів певної вартості.
Отже, економічна ефективність – це складна категорія економічної науки. Вона
пронизує всі сфери практичної діяльності людини, всі стадії суспільного виробництва, є
основою побудови кількісних критеріїв цінності прийнятих рішень, використовується для
формування матеріально-структурної, функціональної та системної характеристики
господарської діяльності [3].
Ефективність діяльності підприємства залежить від продуктивного (раціонального,
ефективного) використання ресурсів (праці, капіталу, матеріалів, інформації тощо) при
виробництві товарів, виконанні робіт або наданні послуг [5].
Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства здійснюється за допомогою
певних кількісних характеристик, які відображають відповідність результатів і витрат
підприємства цілям діяльності, а також деяких якісних характеристик.
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Прямі показники оцінки рівня ефективності визначаються як співвідношення
результатів діяльності та витрат і охоплюють такі групи:
1) показники ефективності використання ресурсів (продуктивність праці та темпи її
зростання, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, оборотність оборотних коштів
тощо);
2) узагальнюючи показники (загальна рентабельність виробництва, економічна,
фінансова та комерційна рентабельність тощо).
Аналіз загальної ефективність господарської діяльності є вищою ланкою управлінських
структур організації [1]. Ефективність, як міра отриманих підприємством результатів,
віднесених до витрачених для їх отримання ресурсів, застосовується для різноманітних
аналітичних оцінок та обґрунтування господарських рішень, то з огляду на це, можуть бути
виділені окремі види ефективності для певних практичних потреб діяльності підприємства.
Можна виділити три різні види ефективності:
1. Ефективність господарської діяльності підприємства визначається отриманими
результатами які відображають досягнення цілей розвитку і конкурентним успіхом на ринку
представленим у вигляді обсягу реалізованої продукції або ефекту і співвіднесеним з
величиною сукупних, застосованих і спожитих ресурсів.
2. Ефективність використання окремих видів ресурсів характеризується
співвідношенням обсягу випуску продукції або прибутку від господарсько-фінансової
діяльності з відповідною величиною ресурсів.
3. Ефективність виробництва товарів полягає у використанні мінімальної кількості
ресурсів для виробництва даного обсягу товарів і надання послуг і в зниженні витрат на
одиницю продукції.
Основними завданнями аналізу економічної ефективності є: оцінка господарської
ситуації; виявлення факторів і причин досягнутого стану; підготовка та обґрунтування
прийнятих управлінських рішень; виявлення і мобілізація резервів підвищення ефективності
господарської діяльності.
Результати аналізу сприяють зростанню інформованості адміністрації підприємства та
інших користувачів економічної інформації про діяльність суб'єкта господарювання та є
базою для виявлення шляхів підвищення економічної ефективності діяльності підприємства
[5]. У національній економіці є можливості отримати додаткові виграші за рахунок
структурних змін в економіці; використовуваних ресурсів; впровадження нових технологій;
поліпшення якості сировини, матеріалів, нових видів палива та інших факторів.
Висновки. Дослідження теоретичних аспектів аналізу економічної ефективності
діяльності показало, що сьогодні для всіх підприємств актуальною є проблема використання
наявних можливостей (при даному рівні розвитку) у справі підвищення ефективності
господарювання, розподілу та обміну ресурсів і споживання готової продукції (товарів і
послуг).
При цьому вірно оцінити досягнутий рівень ефективності покликана система
показників ефективності господарської діяльності, яка має: відображати витрати всіх видів
ресурсів, що споживаються на підприємстві; створювати передумови для виявлення резервів
підвищення ефективності виробництва; стимулювати використання всіх резервів, наявних на
підприємстві; забезпечувати інформацією стосовно ефективності виробництва всі ланки
управлінської ієрархії.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДЕБІТОРСЬКОЇ І КРЕДИТОРСЬКОЇ
ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
THEORETICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF ACCOUNTS RECEIVABLE AND
ACCOUNTS PAYABLE OF THE ENTERPRISE
Анотація. У статті розглянуто причини виникнення дебіторської та кредиторської
заборгованості. Досліджено методику аналізу заборгованості підприємства. Визначено
основні показники дебіторської та кредиторської заборгованості.
Ключові слова: заборгованість, дебіторська заборгованість, кредиторська
заборгованість, оборотність заборгованості, період погашення заборгованості
Abstract. The article considers the causes of accounts receivable and accounts payable.
Methodology of analysis of debt of enterprise is investigational. The main indicators of accounts
receivable and accounts payable are certain.
Keywords: debt, account receivable, account payable, circulating of debt, period of debt
liquidation
Постановка проблеми. Питання аналізу заборгованості підприємства є актуальним
напрямком економічної науки, оскільки кожне підприємство в процесі своєї господарської
діяльності вступає в ділові відносини з іншими підприємствами, організаціями. В процесі
цих відносин можуть виникати взаємні грошові та матеріальні обов’язки, що поділяються на
дебіторську та кредиторську заборгованості. В умовах існуючої кризи неплатежів в Україні
безконтрольне зростання дебіторської і кредиторської заборгованості стає поширеним
явищем. Розрахунки з дебіторами та кредиторами на підприємствах мають не зовсім
позитивну характеристику, оскільки мають місце значні суми заборгованості та тривалі
терміни її погашення. Одним з найбільш складних та суперечливих питань, які зумовлені
проблемою неплатежів є постановка правильно організованого аналізу та контролю
дебіторської і кредиторської заборгованості, яка перш за все, повинна сприяти недопущенню
прострочення термінів платежу і доведення заборгованості до стану безнадійної.
Аналіз
останніх
досліджень і публікацій. Проблемі аналізу дебіторської та
кредиторської заборгованості присвячеіні роботи таких вітчизняних та іноземних вчених, як:
А. Апчерч, І. О. Бланк, М. Д. Білик, М. А. Болюх, Ф. Ф. Бутинець, Р. Каплан, Є. В. Мних,
Д. Нортон, Г. В. Савицька, Дон Р. Хенсен, М. Г. Чумаченко та ін.
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Метою дослідження є розгляд сучасної теоретичної бази методів аналізу дебіторської
та кредиторської заборгованості підприємства, визначення основних недоліків та проблем в
управлінні заборгованістю та пошук шляхів її оптимізації.
Виклад основного матеріалу. Дебіторська і кредиторська заборгованість виникає
внаслідок розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, фінорганами,
підрядчиками, робітниками і службовцями, органами соцстрахування, депонентами,
підзвітними особами тощо.
Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає
на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо
зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже
невигідною.
Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті
«Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги», яка має найбільшу питому вагу в
загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами
бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою
реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та
безнадійних боргів [3].
За даними бухгалтерської звітності (ф. 1, ф. 2) можна визначити низку показників, що
характеризують стан дебіторської заборгованості. До цих показників належать:
 коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: вказує на збільшення або
зниження комерційного кредиту, яке підприємство надає;
 період погашення дебіторської заборгованості: характеризує середній строк
погашення дебіторської заборгованості.
 частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів;
 відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виручки від реалізації
 коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості [2].
Методика аналізу показників оборотності дебіторської заборгованості полягає в тому,
що дані за звітний період порівнюють з даними за минулий рік (або інший звітний період),
визначають зміни і вивчають причини цих змін, їхню якісну характеристику.
Якщо порівняти показники дебіторської заборгованості, можна зробити висновок щодо
того, поліпшився чи погіршав стан розрахунків з покупцями проти минулого року. Якщо на
підприємстві зросла сумнівна дебіторська заборгованість, а також загальна частка
дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних коштів, то можна зробити
висновок про зниження ліквідності поточних активів у цілому, а отже, про погіршання
фінансового стану підприємства. Важливим у процесі аналізу дебіторської заборгованості є
контроль за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.
Значне перевищення дебіторської заборгованості завжди загрожує фінансовій стійкості
підприємства і потребує залучення додаткових джерел фінансування [1].
Розглядаючи питання аналізу дебіторської заборгованості (розрахунку з покупцями й
замовниками), слід ознайомитися з одним із методів розрахунку з покупцями, що широко
використовується в країнах з розвинутими ринковими відносинами, – методом надання
знижок за дострокової оплати. Відомо, що за умов інфляції будь-яка відстрочка платежу
призводить до того, що підприємство-виробник реально одержує лише частину вартості
реалізованої продукції. Тому підприємству інколи вигідніше зробити знижку на реалізований
товар за умови швидкої оплати рахунка (наприклад, у десятиденний строк), ніж втратити
більшу суму в результаті інфляції [3].
Кредиторська заборгованість по товарних операціях оцінюється аналогічно
дебіторській заборгованості з використанням процедури приведення майбутніх платежів до
поточної вартості з урахуванням термінів можливих платежів і ставки дисконтування.
Передовсім треба перевірити достовірність інформації щодо видів і строків
кредиторської заборгованості. Для цього користуються прямим підтвердженням
контрагентів, вивченням контрактів і договорів, особистими бесідами з працівниками, які
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мають інформацію про борги і зобов’язання підприємства. У процесі аналізу необхідно дати
оцінку умов заборгованості, звернути увагу на строки, обмеження використання ресурсів,
можливості залучення додаткових джерел фінансування.
Аналіз власне кредиторської заборгованості починається з вивчення складу і структури
кредиторської заборгованості за даними форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)».
Для цього розраховують питому вагу кожного виду кредиторської заборгованості в загальній
сумі. Такі показники розраховуються за звітом і за планом, а порівнюючи їх, визначають
відхилення в структурі кредиторської заборгованості, встановлюють причини змін її окремих
складових і розробляють заходи для регулювання заборгованості, особливо тих її складових,
які негативно впливають на діяльність підприємства. Як правило, основною причиною змін
структури кредиторської заборгованості є взаємні неплатежі. Це може підтвердити
порівняльний аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості [3].
Деталізація аналізу кредиторської заборгованості може проводитись з використанням
запропонованої вище методики аналізу дебіторської заборгованості.
Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
передбачає також її порівняльний аналіз [3]. Результатом такого аналізу може бути
виявлення: збільшення або зменшення дебіторської заборгованості; збільшення або
зменшення кредиторської заборгованості.
Висновки. Отже, основними напрямками аналізу дебіторської та кредиторської
заборгованості є аналіз складу та структури, динаміки, аналіз за строками погашення
заборгованості, аналіз ефективності управління, порівняльний аналіз стану дебіторської та
кредиторської заборгованості та визначення його впливу на фінансовий стан. На
сьогоднішній день методика аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості не є
усталеною – вона постійно доповнюється та розширюється, оскільки змінюються та
удосконалюються форми та способи розрахунків між підприємствами та організаціями.
Аналізуючи дані дебіторської і кредиторської заборгованості, необхідно також вивчати перш
за все причини виникнення кожного виду заборгованості, виходячи з конкретної виробничої
ситуації на підприємстві.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА
THE MECHANISM OF FORMING OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF THE
ENTERPRISE
Анотація. У статті визначено сутність ліквідності та платоспроможності. Визначено
фактори, що формують ліквідність та платоспроможність підприємства. Розглянуто механізм
формування ліквідності та плато-спроможності як елементу забезпечення фінансової
стійкості підприємства.
Ключові слова: ліквідність, платоспроможність, фінансовий стан, фінансова стійкість,
грошові кошти
Abstract. In the article is certain essence of liquidity and solvency. Factors that form liquidity
and solvency of the enterprise are certain. The mechanism of forming of liquidity and solvency is
considered as to the element of providing of financial stability of the enterprise.
Keywords: liquidity, solvency, financial state, financial stability, monetary resources
Постановка проблеми. Сучасна нестабільна економічна та політична ситуація
обумовлює то, що фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання
розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і
залучених коштів, фінансової стійкості з метою досягнення стабільності та ефективності
функціонування суб’єкта господарювання. Саме цим зумовлюється актуальність
дослідження механізму формування ліквідності та платоспроможності підприємства, якому
належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання теоретичного та методологічного
обґрунтування понять «ліквідність» і «платоспроможність» та механізму їх формування й
оцінки розглядались у працях як зарубіжних, так і вітчизняних науковців та практиків,
зокрема: П. Ревентлоу, Е. Нікбахта, Й. Ворста, А. Гропеллі, М. М. Бердара, І. О. Бланка,
В. В. Ковальова, М. М. Крейніної, Г. В. Савицької, А. М. Поддєрьогіна, А. Д. Шеремета,
Н. О. Власової, Т. С. Пічугіної, П. В. Смірнової, Т. М. Тігової, Л. С. Селівестрової,
Т. Б. Процюк та інших.
Метою дослідження є визначення сутності ліквідності та платоспроможності, розгляду
факторів, що на них впливають, а також дослідження механізму формування ліквідності та
платоспроможності як елементу забезпечення фінансової стійкості підприємства.
Виклад основного матеріалу. Фінансовий стан підприємства прийнято оцінювати з
короткострокової (ліквідності та платоспроможності) і довгострокової (фінансової стійкості)
перспективи.
Ліквідність підприємства – це його здатність швидко продати активи й одержати гроші
для оплати своїх зобов'язань. Вона характеризується співвідношенням величини його
високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, дебіторська
заборгованість) і короткострокової заборгованості [3, с. 45-46].
Платоспроможність – здатність підприємства платити по своїм, зовнішнім
зобов'язанням, що характеризується достатньою кількістю оборотних активів підприємства
24

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017
для погашення своїх зобов'язань протягом року. Іншими словами це спроможність
підприємства виконувати свої короткострокові та довгострокові зобов'язання за рахунок
власних активів. Показники платоспроможності вимірюють рівень фінансового ризику
підприємства, тобто ймовірність її банкрутства. У загальному випадку підприємство
вважається платоспроможним, якщо його загальні активи перевищують його загальні
зобов'язання [3, с. 48].
Аналіз ліквідності припускає облік майбутніх змін ліквідності, ретельного аналізу
структури кредиторської заборгованості підприємства. Аналіз ліквідності доповнюється
показником платоспроможності. Аналіз платоспроможності підприємства доцільно
здійснювати як за поточний, так і на прогнозований періоди. Поточну платоспроможність
доцільно оцінювати на підставі звітного балансу, порівнюючи платіжні засоби з терміновими
зобов’язаннями з використанням платіжного календаря. Індикатором платоспроможності
підприємства є співвідношення суми надходжень коштів і постійних витрат [1, с. 274].
Ліквідність та платоспроможність підприємства визначаються співвідношенням
поточних активів і короткострокових пасивів підприємства та їх складом. Спираючись на це,
можна виділити такі групи факторів, що впливають на їх формування: фактори, що
визначають розмір і склад поточних активів (наприклад, розмір та динаміка прибутку,
розподіл та використання прибутку), і фактори, що визначають розмір і склад
короткострокових пасивів (наприклад, дотримання термінів розрахунків з кредиторами) [2, с.
25-26].
Платоспроможність підприємства, перш за все, залежить від рівня ліквідності і,
відповідно, тих факторів, які визначають останню. Але є і цілий ряд специфічних факторів,
властивих формуванню власне платоспроможності.
До них слід віднести:
 тривалість операційного і фінансового циклів;
 дотримання платіжної дисципліни самим підприємством та його контрагентами;
 обґрунтованість фінансового планування і повнота та ефективність його виконання;
 швидкість обороту грошових ресурсів [2, с. 35].
Отже, поняття «ліквідність підприємства» більше ємне, ніж поняття
«платоспроможність
підприємства»,
оскільки
значною
мірою
визначає
його
платоспроможність за умови наявності в складі поточних активів високоліквідних елементів.
Стан ліквідності підприємства визначається рухом фінансових потоків, а його
платоспроможність залежить від руху грошових потоків. Платоспроможність формується
під впливом всіх видів економічної діяльності підприємства, але кількісне відбиття вона
знаходить у русі коштів [2, с. 11].
Механізм формування потоків грошових коштів як основи формування ліквідності та
платоспроможності підприємства має таку послідовність:
1) на першому етапі господарської діяльності підприємства здійснюється залучення
платіжних засобів, джерелом яких можуть бути ринки капіталів та грошових засобів. Ці
ліквідні засоби відображаються як збільшення майна підприємства у вигляді коштів і як
збільшення капіталу;
2) на другому етапі платіжні засоби використовуються (інвестуються) у закупівлі
необхідних виробничих ресурсів. Отримані ззовні платіжні засоби витрачаються на у
статкування, сировину, товари та послуги. При цьому відбувається перегру пування у
структурі майна: відтіканню грошових засобів (номінальних благ) протистоїть приток
матеріальних, нематеріальних (реальних) цінностей;
3) на третьому етапі придбані виробничі ресурси використовуються для виготовлення
продукції чи надання послуг;
4) на четвертому етапі відбувається вивільнення платіжних засобів за рахунок
реалізації вироблених благ на ринках збуту. У результаті відтікання готових (реальних)
продуктів забезпечується приток ліквідних засобів у формі виручки від реалізації, валового
доходу;
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5) на п'ятому етапі, інвесторам повинні бути перераховані отримані у результаті
обороту грошові надходження, включаючи первинне фінансування на грошовому ринку або
ринку довгострокового кредиту. Відтікання фінансових коштів на користь кредиторів
(погашення боргів) і власників капіталу (розподіл дивідендів) відображаються як зменшення
вартості майна і капіталу підприємства [2, с. 21-22].
Висновки. Ліквідність та платоспроможність підприємства – це складні економічні
категорії, які формуються під впливом великої кількості факторів. В економічній літературі
достатньо широко розроблені питання, пов'язані з виявленням та оцінкою факторів, які
обумовлюють формування фінансової стійкості підприємства. Що стосується формування
ліквідності та платоспроможності підприємства, то цим явищам не приділяється достатньо
уваги. Таким чином, ліквідність та платоспроможність підприємства, будучи
найважливішими фінансовими характеристиками підприємства, широко використовуються у
діагностиці фінансового стану, прогнозуванні кризи підприємств, визначення ймовірності
банкрутства, що цілком логічно, оскільки вони відображають значну частину різноманітних
процесів, які відбуваються на підприємстві.
Список використаних джерел
1. Бердар М. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / М. М. Бердар. - К. : Центр учбової
літератури, 2010. – 352 с.
2. Власова Н. О. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємств роздрібної
торгівлі: монографія / Н. О. Власова, Т. С. Пічугіна, П. В. Смірнова; Харк. держ. ун-т
харчування та торгівлі. – Харків, 2010. – 222 с.
3. Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б. Аналіз фінансової звітності: навч.
посібник. / Т. М. Тігова, Л. С. Селівестрова, Т. Б. Процюк. – К. : Центр навчальної
літератури, 2012. – 268 с.
Ніколова І.В., здобувач вищї освіти,
спеціальності «Фінанси і кредит»,
Вінницький інститут Університету «Україна»
АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
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Анотація. У статті проаналізовано сутність та принципи антикризового фінансового
менеджменту на підприємстві та системи управляння фінансами, спрямованої на виведення
підприємства з кризи.
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Abstract. The article analyzes the essence and principles of financial management crisis at the
enterprise and financial management system, aimed at removing the company from the crisis.
Keywords: financial management, crisis management, financial crisis management, financial
management enterprise
Постановка проблеми. Основою управління підприємством є особливий вид
інтелектуальної діяльності, що застосовує різноманітні засоби і методи впливу на процеси,
пов’язані з ефективним функціонуванням підприємств.
Фінансове управління підприємством має особливе значення, тому що від наявності
або нестачі фінансів залежить існування будь-якого підприємства. А оскільки багато
підприємств зараз перебувають у кризовому або перед кризовому стані, то особливої
актуальності та важливості система антикризового управління, яка передбачає їх фінансововиробниче оздоровлення і розвиток в оптимальному режимі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання антикризового фінансового
управління досліджували і досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Вагомий внесок
у вирішальні проблеми антикризового фінансового управління підприємством зробили такі
відомі вчені як: Василенко В. О., Ткаченко Т. І., Василик О. Д., Лігоненко О. Л.,
Поддєрьогін А. М., Слав’юк Р. А., Терещенко О. О., Павловська О. І., Покропивний С. Ф.,
Вихрущ В. П., Тирпак І. В., Марченко О. І., Цал-Цалко Ю. С., Шевцова О. Й.,
Шелудько В. М. та багато інших вчених. [2, с.317]
Виклад основного матеріалу. Антикризовий фінансовий менеджменту є складовим
процесу управління підприємства, який необхідно впроваджувати на постійній основі у
зв'язку з тим, що його спрямування націлене на профілактику, попередження, подолання
фінансової кризи та ліквідацію її наслідків за допомогою всього потенціалу фінансової
підсистеми підприємства.
Під принципами управління прийнято розуміти об'єктивні правила управлінської
поведінки, що випливають з потреб об'єкта управління і повертаються до нього у вигляді
наукового знання, за допомогою якого реалізуються завдання управління, забезпечується
підвищення ефективності його потенціалу, більш досконала організація відносин об'єкта
управління з середовищем.
Специфічні принципи антикризового управління диференціюються щодо механізму,
процесу та системи управління. Під механізмом антикризового управління слід розуміти
сукупність засобів та методів впливу на об'єкт управління – кризові явища. Основними
принципами, на яких ґрунтується механізм антикризового управління, визнаються:
1) принцип опори на антикризову свідомість – розуміння негативних наслідків
виникнення та поглиблення кризи для усіх суб'єктів антикризового процесу;
найважливішими характеристиками свідомості є інтереси, цінності та мотиви діяльності, від
яких залежить досягнення поставленої мети;
2) принцип антикризової мотивації діяльності – його суть полягає в переважному
використанні засобів мотивації, спрямованих на розв'язання кризових проблем;
адміністративні або організаційні заходи не підкріплені економічною та морально-етичною
мотивацією, як правило, неефективні;
3) принцип упередженості в розв'язанні проблем – швидкість поглиблення кризових
явищ на певному етапі виходить з-під контролю, зміни стають незворотними, тому механізм
антикризового управління має бути орієнтованим насамперед на запобігання виникненню та
поглибленню кризових явищ;
4) принцип багатоваріантності розробки можливих антикризових процедур з
врахуванням фактора невизначеності і ризику реалізації окремих планових заходів,
необхідність розробки альтернативних заходів обумовлюється, по-перше, їх можливою
нерезультативністю, по-друге, ймовірністю змін у зовнішньому оточенні, внутрішньому
потенціалі, цілевизначенні власників підприємства, внаслідок чого розроблений варіант
антикризових дій буде визнаний як недоцільний або неможливий для реалізації;
5) принцип реалістичності в оцінці ситуації, успіхів або невдач, які мають місце;
оцінюючи можливість подолання кризи необхідно спиратися на об'єктивну реальність.
Інформація про будь-які позитивні зрушення, які мають місце і є результатом антикризових
заходів, має розповсюджуватися серед персоналу.
Процес управління прийнято визначати як послідовність дій, які мають бути здійснені і
які формують управлінський вплив. Головним в організації процесу антикризового
управління є дотримання таких принципів:
1) стратегічності (цілеспрямованості) - антикризове управління не може бути
ефективним, якщо воно здійснюється без певної мети або чітких завдань, коли відсутня
антикризова стратегія управління;
2) послідовності розв'язання проблем - у перебігу антикризового управління необхідно
ранжувати завдання та проблеми за ступенем їх важливості для досягнення кінцевої мети,
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враховуючи їхній вплив на розв'язання подальших завдань та швидкість антикризових
перетворень;
3) своєчасності прийняття управлінських рішень, реалізація якого потребує постійного
моніторингу стану господарської системи, раннього виявлення ознак кризового стану,
швидкого реагування на них відповідними антикризовими заходами; ігнорування цього
принципу може мати фатальні наслідки, оскільки загальновідомо, що виведення системи з
глибокої кризи потребує значно більших зусиль та витрат, ніж попередження та запобігання
її виникненню;
4) гнучкості, маневреності, пристосування до швидких змін у внутрішньому та
зовнішньому середовищі підприємства; незважаючи на доцільність розробки типової схеми
антикризового процесу, специфіка конкретного підприємства може уточнювати зміст та
інструментарій роботи, яка має бути здійснена на кожному етапі, ранжувати їх значущість,
змінювати порядок проведення;
5) оцінки позитивних та негативних наслідків рішень, що приймаються, врахування
їхнього впливу на життєдіяльність підприємства в короткостроковому та довгостроковому
періодах. [4, с.51]
Визначені принципи антикризового управління, доповнюючи та конкретизуючи один
одного, можуть та повинні діяти тільки в системі.
Слід відмітити, що розробка конкретної політики антикризового управління базується
на таких принципах, як:
 необхідність запобіжного управління кризовими явищами у фінансовій діяльності
підприємства шляхом ранньої їх діагностики та розробки системи превентивних заходів;
 диференційований підхід до кризових явищ (факторів виникнення, виду кризи та
стадії її розвитку) залежно від рівня небезпеки для фінансового розвитку підприємства;
 своєчасне та адекватне реагування на окремі кризові явища у фінансовому розвитку
підприємства;
 першочергова реалізація внутрішніх можливостей фінансової стабілізації;
 фінансова санація з метою уникнення банкрутства [5, с. 48].
Відповідно до зазначених принципів обов'язковими етапами формування і реалізації
політики антикризового фінансового управління є:
 постійний моніторинг фінансового стану підприємства з метою своєчасного
виявлення ознак кризових явищ;
 ідентифікація основних факторів, що зумовили кризовий стан підприємства;
 виявлення масштабів фінансової кризи;
 формування мети антикризової політики;
 вибір адекватних інструментів антикризового управління і розробка комплексу
антикризових заходів;
 контроль за своєчасністю та ефективністю впроваджених заходів;
 внесення коректив у антикризову політику з урахуванням досягнутих результатів та
зміни факторів зовнішнього і внутрішнього середовища [3, с.22].
Висновки. Антикризове управління підприємством має базуватися також на
ситуаційному підході до управління. Цей підхід акцентує увагу на потребі застосування
специфічних прийомів та методів управління з урахуванням ситуацій конкретного
підприємства.
Необхідність антикризового фінансового управління зумовлена тим, що в умовах
ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансово-господарську діяльність
знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників, які
можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства.
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РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ЯК ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ПІДПРИЄМСТВА
PROFITABILITY AS AN INDICATOR OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE
ENTERPRISE
Анотація. У статті розглядається сутність рентабельності як показника ефективності
діяльності підприємства. Досліджуються основні групи та види рентабельності.
Визначаються фактори впливу на підвищення рентабельності підприємства.
Ключові слова: ефективність, результат, результативність, прибуток, витрати,
рентабельність, збитковість.
Abstract. In the article is examined essence of profitability as an indikator of efficiency of
activity of enterprise. The basic groups and types of profitability are investigated. The factors of
influence on the increase of profitability of enterprise are determined/
Keywords: efficiency, result, effectiveness, profits, expenses, profitability, unprofitableness.
Постановка проблеми. На даний час в економіці спостерігаються складні кризові
процеси. В таких умовах дуже важливо шукати доступні резерви підвищення рентабельності,
які дозволи б суб'єктам господарювання проводити стабільну діяльність, здійснювати просте
та розширене відтворення. Висока вартість позикових коштів, стрімке знецінення вартості
національної валюти, малий внутрішній ринок - усі ці фактори сприяють підвищенню
актуальності дослідження аспектів визначення та управління рентабельністю підприємства з
метою забезпечення ефективності його функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема визначення сутності рентабельності
та її видів, пошуку шляхів підвищення рентабельності знайшли своє відображення в працях
багатьох вчених-економістів. Зокрема це такі автори, як: Ф. Ф. Бутинець, В. Я. Горфінкель,
А. Ю. Дронова, Г. І. Кіндрацька, М. Я. Коробов, А. М. Лебедєва, С. Ф. Покропивний, Г. В.
Савицька, П. Самуельсон, М. Ю. Танцюра, А. Д. Шеремет, С. П. Ярошенко та багато інших.
Метою дослідження є необхідність розглянути економічну сутність рентабельності як
показника ефективності функціонування підприємства та її значимість.
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Виклад основного матеріалу. Саме поняття «рентабельність» походить від слова
«rentabel» – тобто, прибутковий, дохідний. Виходячи з цього, рентабельність це
прибутковість. Раніше, термін «рентабельність» означав саме ступінь віддачі від
використання факторів виробництва. Зокрема, відомий американський вчений-економіст П.
Самуельсон вказує, що рентабельність є безумовним доходом від чинників виробництва, як
винагорода за підприємницьку діяльність, технічні нововведення та удосконалення, за
вміння ризикувати в умовах невизначеності, як монопольний дохід, як етичну категорію [4,
с. 135].
Рентабельність доцільно розглядати з двох позицій - як об'єктивну економічну
категорію і як показник. Як об'єктивна економічна категорія, рентабельність характеризує
прибутковість, фінансовий результат господарської діяльності [2, c. 59].
Рентабельність – це індикатор, який характеризує ефективність фінансовоекономічного механізму та прибутковість діяльності підприємства в умовах жорсткої
ринкової конкуренції, а також економічної кризи. Він відображає адекватність системи
управління та доцільність управлінських заходів у процесі функціонування торгового
підприємства [1, c. 140].
Суть рентабельності, полягає в тому, що це критерій, який містить в собі вплив усіх
факторів роботи суб'єкта господарювання. Тому саме цей показник і є найкращим
вимірником рівня менеджменту, правильності рішень, які були прийняті керівниками
протягом досліджуваного періоду тощо.
В економічній теорії застосовується кілька визначень категорії рентабельності:
прибутковість; відношення корисного результату діяльності у вигляді прибутку до вартості
сукупних витрат на її отримання; зіставлення результатів господарської діяльності з
витратами або ресурсами, обчисленими у вартісній формі; інтегральний показник,
узагальнюючий інші показники ефективності.
У будь-якому визначенні рентабельність – це відносний показник, який буде означати
відношення суми отриманого (очікуваного) результату до одного з показників (виручки,
витрат, середньої вартості основних і оборотних коштів, фонду заробітної плати і т. п.).
Загалом усі показники рентабельності за своєю структурою можна розділити на три
групи:
1) витратні показники рентабельності, які характеризують дохідність понесених витрат;
2) ресурсні показники рентабельності, які визначаються як відношення чистого
прибутку, прибутку від звичайної діяльності до оподаткування до вартості активів (капіталу)
або їх складових;
3) дохідні показники рентабельності, які розраховуються як відношення валового
прибутку, прибутку від операційної діяльності, чистого прибутку до чистого доходу від
реалізації [3, c. 33].
Крім того, показники рентабельності в залежності від аналізованого періоду можуть
бути моментні, статичні та динамічні. За критерієм узагальнення вони можуть як
характеризувати ефективність усієї роботи підприємства як системи, так і характеризувати
якість роботи окремої структурної частини підприємства.
Загалом у систему показників рентабельності найчастіше включають рентабельність
активів (майна), рентабельність власного капіталу, рентабельність реалізації продукції,
рентабельність інвестованого капіталу, рентабельність виробництва, рентабельність фондів,
рентабельність поточних витрат.
Рентабельність підприємства формується під впливом великої кількості
взаємопов'язаних факторів, які впливають на результати діяльності підприємства по-різному:
одні – позитивно, інші – негативно.
Виходячи з того, що будь-який господарюючий суб'єкт є одночасно і суб'єктом, і
об'єктом економічних відносин, то в першу чергу необхідно розглянути розподіл на фактори
зовнішнього середовища (незаплановані) і фактори внутрішнього середовища (плановані).
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Загалом виділяють такі групи чинників, що впливають на формування стратегії підвищення
рентабельності суб'єкта господарювання (табл.1):
Таблиця 1
Фактори впливу на підвищення рентабельності підприємства [5, c. 115]
Чинники
Характеристика
1. Внутрішні чинники
- матеріально-технічні
проведення модернізації та реконструкції матеріальночинники
технічної бази підприємства
- організаційнорозробка стратегії і тактики діяльності та розвитку
управлінські чинники
підприємства, інформаційне забезпечення процесу прийняття
рішення
- фінансові чинники
фінансове планування діяльності підприємства, аналіз і пошук
внутрішніх резервів зростання прибутку, податкове
планування
- кадрові чинники
підвищення кваліфікації працівників, поліпшення умов праці,
організація оздоровлення і відпочинку працівників
2. Зовнішні чинники
- ринкові чинники
підвищення конкурентоспроможності у наданні послуг,
організація ефективної реклами нових видів товарів
- адміністративні
оподаткування, правові акти, постанови і положення, що
чинники
регламентують діяльність, організації, державне регулювання
тарифів і цін
- зовнішньо-економічні
зміна тарифів і цін продукцію та послуги в результаті інфляції
чинники
Вплив зовнішніх факторів не може бути значно зміненим, проте підприємства можуть
розробити заходи адаптації для максимально ефективного використання сформованої
ситуації. На противагу їм вплив внутрішніх факторів піддається корегуванню і може бути
зміненим управлінськими рішеннями. Тому важливо розуміти, які наявні інструменти та які
шляхи досягнення підвищення рентабельності підприємства.
Висновки. Безпосереднім результатом комерційної діяльності підприємства служить
прибуток, але він відображає ефективність господарської діяльності в абсолютному
значенні. Більш точну оцінку функціонування організацій дає рентабельність, як відносний
показник, що дозволяє порівнювати досягненні результати діяльності із ресурсами,
витраченими на їх досягнення.
Таким чином, рентабельність - це інтегральний показник, що відображає ефективність
роботи підприємства, що націлене на отримання прибутку та який вказує на якість
управлінських рішень, що стосуються фінансової, операційної та інвестиційної діяльності
підприємства. Тобто, рентабельність є критерієм економічної ефективності діяльності
підприємства, а різні види показників рентабельності дозволяють визначити рівень
ефективності різних ділянок роботи менеджменту підприємства.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПРИРОДИ ОБОРОТНИХ
КОШТІВ
THE THEORETICAL JUSTIFICATION ECONOMIC NATURE OF WORKING CAPITAL
Анотація. У статті проведено теоретичне дослідження поняття «капітал». Надано
порівняльну характеристику трактувань поняття «оборотний капітал» вітчизняними та
закордонними авторами. Встановлено спільні та від’ємні характеристики у використанні
категорій «оборотні кошти» та «оборотний капітал».
Ключові слова: капітал, оборотний капітал, оборотні виробничі фонди, оборотні
кошти.
Abstract. This article presents the theoretical study of the concept of "capital." Courtesy
comparative description interpretations term "working capital" domestic and foreign authors.
Established and negative characteristics common to use the categories of "working capital" and
"working capital".
Keywords: capital, working capital, current operating assets, working capital.
Постановка проблеми. Останнім часом в умовах становлення ринкових відносин в
незалежній Україні загальний фінансовий стан та інвестиційна діяльність як приватизованих,
так і державних підприємств значно погіршилися. Лише за минуле десятиріччя обсяг
матеріальних запасів на вітчизняних промислових підприємствах зменшився більше, ніж на
1/3, грошових коштів та відвантаженої продукції – на 6 і 11% відповідно, величина
дебіторської заборгованості зросла більше, ніж в 1,5 рази.
Зростання обсягів дебіторської заборгованості нібито свідчить про поліпшення збуту
продукції, прискорення обертання оборотних активів, але це відбувається на фоні
скорочення матеріальних запасів, тобто на фоні зменшення обсягів виробництва продукції.
Скорочення залишків коштів свідчить не стільки про високий рівень управління грошовими
потоками, скільки про гострий дефіцит цих коштів, зумовлений інфляцією, кризою
неплатежів, недосконалою податковою політикою.
Вагомим резервом в напрямку покращення діяльності підприємств є підвищення
ефективності використання їх оборотного капіталу, який займає значну питому вагу в
структурі активів підприємств. Важлива роль у реалізації поставлених завдань належить
економічному аналізу як одній із функцій управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням аналізу і управління оборотним
капіталом підприємства, які завжди відрізнялися великою кількістю проблем, в спеціальній
науковій літературі приділено багато уваги. Певний внесок у вирішення окремих проблем,
пов’язаних з розробкою методологічних, організаційних, інформаційних аспектів розвитку
економічного аналізу у цілому, і аналізу оборотного капіталу зокрема, зробили такі вчені як
М. І. Баканов, С. Б. Барнгольц, О. М. Бірман, П. І. Верба, П. М. Жевтяк, І. І. Каракоз,
А. М. Кузьмінський, Н. С. Лісіциан, Б. І. Майданчик, В. Л. Перламутров, М. А. Пессель,
В. І. Самборський,
В. В. Сопко,
В. І. Стражев,
В. М. Суторміна,
В. М. Федосов,
М. Г. Чумаченко, А. Д. Шеремет, В. В. Шокун. Однак теоретичні положення, викладені у цих
роботах, і практичні висновки, зроблені в них на основі узагальнення фактичного матеріалу,
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показують, що ряд теоретичних питань у галузі аналізу оборотного капіталу підприємств
окремих галузей економіки і практики управління ними в сучасних ринкових умовах ще
недостатньо досліджені і потребують додаткового вивчення.
Мета статті полягає в здійсненні економіко-теоретичного аналізу сутності
управління оборотним капіталом підприємства, виявленні внутрішніх резервів підвищення
ефективності цього процесу та розробці пропозицій щодо оптимізації системи управління
оборотних активів підприємства та поліпшення їх використання
Виклад основного матеріалу. Термін «капітал» має неоднозначне трактування у
вітчизняній і закордонній літературі. За деякої умовності можна говорити про існування двох
підходів: вважається, що перший більш широко розповсюджений серед бухгалтерів, другий
– економістів. Відповідно до першого, капітал – це інтерес власників підприємства,
формально представлений у балансі у вигляді акціонерного капіталу, емісійного доходу й
нерозподіленого прибутку. Відповідно до другого, під терміном «капітал» розуміють
матеріальні активи підприємства (оборотні кошти, інвентар).
На думку В. Шеремета [4, с.92]: капітал – це основні види фінансових ресурсів
(інвестиційних ресурсів) у формі матеріальних і коштів, різних видів фінансових
інструментів. Капітал підприємства, з одного боку, є джерелом, а з іншого боку –
результатом діяльності підприємства.
Що стосується оборотного капіталу, то багато визначень цього терміну являють собою
непогодженість з боку фінансової й класичної економічної науки. Так, відповідно до першої,
капіталом вважають всі активи фірми й джерела їхнього формування, у той час як у чисто
економічному аспекті капітал – це реальне майно, тобто засоби виробництва та предмети
праці. Завдяки такому розмежуванню, у літературі по економіці категорія «оборотний
капітал» стала тотожної категорії «оборотні виробничі фонди», а в літературі по фінансам –
тотожної всім «оборотним коштам».
З точки зору Ковальова В., термін «оборотний капітал» належить до мобільних активів
підприємства, що є грошовими засобами або можуть бути перетворені в них протягом
одного року або одного виробничого циклу [3, с.248]. Тобто відзначається лише здатність
оборотного капіталу швидко трансформуватися в грошові засоби, не виділяючи ні
матеріально-речову складову, ні вартісну.
Але багато вчених сходяться на думці, що більш правильний підхід той, який
освітлений у фінансовій літературі. Ще А. Сміт виділяв у складі оборотного капіталу
грошові кошти. Відповідно до сучасної класифікації цей елемент входить у фонди обігу, а
виходить, не можна погодитися з тим, що він не є частиною оборотного капіталу. Причиною
такого протиріччя може служити визначення К. Маркса: «Рух капіталу завжди починається із
грошей..., але самі по собі гроші не є капіталом. Вони перетворюються в капітал в особливих
умовах – у випадку їхнього використання з метою одержання додаткових грошей». Тому що
кошти підприємств можуть бути розміщені на розрахунковому рахунку, вкладені в цінні
папери, і на їхню суму відбувається нарахування відсотків, то буде вірним говорити про
доходи, які приносять гроші їхньому власникові. Іншими словами, кошти підприємства є
елементом оборотного капіталу [2, с. 213].
Що стосується суміжних понять: «оборотні кошти», «оборотні фонди», то різниця між
ними та категорією «оборотний капітал» є істотною.
Оборотні кошти не слід ототожнювати з матеріальними цінностями, в які вони
вкладені, тобто оборотними засобами і засобами обігу. Оборотні засоби і засоби обігу
виступають у вигляді засобів виробництва (сировина, матеріали, напівфабрикати тощо) і
лише не в значній частині гроші (каса, розрахунковий рахунок, кошти в розрахунках тощо).
Оборотні кошти обслуговують економічний обіг оборотних засобів і засобів обігу
підприємства. Оборотні кошти вкладаються у грошовій формі в сировину, матеріали,
напівфабрикати, тару і в процесі виробництва продукції переходять у незавершене
виробництво, потім у вигляді готової продукції зберігаються на складі, після чого
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відвантажуються покупцям і лише після надходження виручки від реалізації продукції знову
повертаються у грошову форму.
Об'єктивна необхідність оборотних коштів обумовлена тим, що підприємства тільки
після реалізації продукції можуть покрити витрати на їхнє виробництво. Тому, щоб почати
виробництво, необхідно авансувати певні ресурси на здійснення витрат, а потім перенести їх
на вартість виготовленої продукції, робіт, послуг. Цей процес здійснюють за допомогою
оборотних коштів.
Отже, оборотні кошти – це грошові ресурси, які вкладено в оборотні виробничі фонди
та фонди обігу для забезпечення безперервного виробництва та реалізації продукції.
Багато дослідників вживають також поняття «оборотні виробничі фонди» та «фонди
обігу». Це пов'язано з тим, що в умовах товарно-грошових відносин матеріальні засоби
підприємства виступають не лише в натуральній, але й у вартісній формі: «...предмети праці
в грошовій формі складають виробничі оборотні фонди. До них на промислових
підприємствах відносяться: сировина, матеріали, паливо, запаси, частини та інші матеріальні
цінності» [1, с. 102].
Висновки. У статті розглянуто сутність оборотного капіталу з позиції різних вчених.
Завдяки цьому розкрито економічну природу оборотного капіталу підприємства.
У більшості визначень, оборотний капітал представлений як синтетичне явище,
різноманітне у грошово-матеріальному складі та динамічне по економічній суті. Отже,
оборотний капітал необхідно досліджувати як постійний рух грошово-матеріальних фондів
підприємства в їх двоаспектному вираженні (джерела фінансування й напрямки
використання), які переходять із однієї форми в іншу, роблять процес циклічного обороту.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
FINANCIAL ASPECTS OF SYSTEM MODERNIZATION HIGHER EDUCATION IN
UKRAINE
Анотація. Висвітлено фінансові аспекти системної модернізації вищої освіти в
Україні. Досліджено сучасний стан системи вищої освіти, окреслено основні проблеми та
напрями удосконалення фінансового забезпечення вищих навчальних закладів України.
Ключові слова: вищі навчальні заклади, фінансове забезпечення, бюджетні
асигнування, вища освіта
Abstract. Lit financial aspects of system modernization of higher education in Ukraine.
Studies the modern state system of higher education, the basic problems and directions of
improvement of financial provision of higher educational establishments of Ukraine.
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Постановка проблеми. Динамічні зміни у сучасному глобалізованому світі, які
детермінували нові вимоги до рівня освіти, професійної підготовки і компетентностей
фахівців, нині на державну вищу освіту покладається завдання формування національної
еліти, здатної забезпечити відтворення та розвиток інноваційного потенціалу економіки та
демократизації суспільства. Орієнтиром в суспільстві постає гуманізація та інтелектуалізація
соціальних відносин, а першочергове значення належить знанням та інформації.
Актуальність проблеми обумовлена перетворенням освіти на один з вирішальних
соціокультурних чинників інформаційного суспільства.
Вступ України в Болонський процес з метою покращення вітчизняної системи вищої
освіти, пошуку і нововведення найкращих світових здобутків в освіті та науці зобов’язує
проводити модернізацію освітньої сфери, включаючи фінансове забезпечення вищих
навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню фінансових аспектів системної
модернізації вищої освіти в Україні присвячені праці багатьох вітчизняних вчених:
В. Андрущенка, Й. Бескида, Є. Бойко, Т. Боголіб, О. Василика, Д. Грішнової, Б. Данилишина,
В.Євтушевського, В. Куценко, О. Навроцького, С. Ніколаєнка, К. Павлюк, О. Сидоренка,
А. Чухно, В. Юхименка тощо. Однак вказані вище питання і надалі залишаються
актуальними та обумовлюють вибір теми.
Виклад основного матеріалу. Провідним національним соціально-економічним
пріоритетом ХХІ століття має стати розвиток оновленої моделі вищої освіти, орієнтованої на
перспективу. Зміни в суспільно-економічному та політичному розвитку України зумовлюють
стратегічні завдання держави та визначають головні напрями оновлення і модернізації
національної системи вищої освіти, включаючи фінансове забезпечення вищих навчальних
закладів, спрямовані на підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення суспільних
потреб у висококваліфікованих фахівцях, здатних адекватно реагувати на глобалізаційні
виклики часу.
При дослідженні вищої освіти науковці використовують логічні методи пізнання, але
більшість з них користується системним підходом. Саме такий підхід «зосереджується на
організаційно-структурних формах, у яких здійснюється управлінська діяльність та
розглядає організацію як цілісне явище, всі складові якої взаємопов’язані цілями, функціями,
принципами, методами, структурами, процесами, кадрами і ресурсним забезпеченням [3].
Відмітимо, що системний підхід найкраще розкриває сутність системи освіти та її
функціональність. Завдяки чому можна дослідити взаємодію керованої та керуючої систем, в
основі якої суб’єкт в умовах змін, самозмінюючись, намагається пристосуватися до об’єкту.
В цьому випадку об’єкт залишається незміннім. Це особливо стосується сучасних
модернізаційних змін, які відбуваються у вищій освіті. Ми погоджуємося з твердженням
О. Картач, що «системний підхід до управління освітою – це пізнавальний метод (інструмент
пізнання) і засіб перетворення (зміни) в цій галузі [3]». Вочевидь, системний підхід дозволяє
розглядати систему освіти в цілому й вищої освіти зокрема як цілісну систему, яка
знаходиться у постійній взаємодії підсистем як на мікрорівні (всередині системи), так і на
макрорівні (взаємодія із зовнішнім середовищем).
Як об’єкт державного управління освіта відповідно вітчизняному законодавству
представлена системою, яку складають: навчальні заклади, наукові, науково-методичні і
методичні установи, науково-виробничі підприємства, державні і місцеві органи управління
освітою та самоврядування. Разом з тим галузь вищої освіти згідно Закону України «Про
вищу освіту» представлена вищими навчальними закладами всіх форм власності; іншими
юридичними особами, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; органами, які
здійснюють управління у цій галузі.
35

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017
Система  це «сукупність вибірково залучених елементів, у яких взаємодія та
взаємовідносини набувають характеру взаємосприяння діяльності елементів на отримання
визначеного корисного результату (мети або цілей функціонування системи) [3]». Тобто,
головне у системі – зв’язки елементів. Кожний із авторів, які досліджують освіту як систему
управління, визначають елементи, що взаємодіють між собою з метою досягнення певного
результату. Наприклад, Н. Мачко [2], досліджуючи освіту як господарську систему, визначає
такі елементи суспільного багатства як знання, навички та особисті якості робочої сили.
Саме від цих елементів залежить соціально-економічний рівень країни.
Реалії економіки України характеризується кардинальними змінами в усіх сферах
діяльності, у тому числі й системі вищої освіти. Необхідність дослідження проблематики
ефективності системи вищих начальних закладів в Україні підсилюється рядом чинників,
серед яких: низька ефективність організації діяльності розпорядників бюджетних коштів,
невиконання
учасниками
бюджетної
програми
передбачених
законодавством
функціональних обов’язків, низька ефективність систем внутрішнього контролю освітніх
установ, слабка фінансова дисципліна, що спричиняє нецільове використання бюджетних
коштів, спрямованих на виконання бюджетних програм та недоліки в організації їх
виконання, що не сприяє досягненню запланованих цілей у вищій освіті. У зв’язку з цим,
найбільший інтерес для суспільства становить модернізація вищої освіти, враховуючи
фінансове забезпечення державних вищих навчальних закладів, що потребує системних
перетворень.
Назва «модернізація» походить від англійських слів «modern»  сучасний, «modernity»
 сучасність, сучасний характер, а також «to modernize» - оновлювати, осучаснювати,
надавати сучасного характеру тощо. У західній науковій літературі «модернізація»
тлумачиться як процес оновлення, осучаснення та вдосконалення всіх сфер суспільного
життя, зокрема, економічного, соціального, політичного, духовного [2].
Модернізація системи вищої освіти – комплексний процес, який охоплює всі сторони
функціонування галузі. Вона забезпечується постійним перегрупуванням ресурсів усередині
та між ланками, етапами та рівнями вищої освіти для використання ефективних і найменш
витратних рішень з урахуванням вимог у освітніх послугах.
Перспективний розвиток системи вищої освіти спрямовано на:
 раціональне використання ресурсів галузі;
 солідарний принцип фінансування;
 підвищення якості та ефективності освітніх послуг.
Існує необхідність зміни акцентів на основі специфічних методів регулювання цієї
системи, враховуючи внутрішню закономірну її еволюцію, визначену ступенем протиріч у
рамках дії об’єктивних соціально-економічних і інших законів. У такому контексті
приділимо увагу проблемам фінансового забезпечення вищих навчальних закладів, які
вказують на необхідність пошуку напрямів реформування освітньої галузі:
 нестача ресурсного забезпечення сфери вищої освіти, зокрема низька частка витрат на
освіту відносно ВВП;
 недоліки механізмів державного фінансування сфери вищої освіти;
 нераціональне використання наявних ресурсів;
 недосконалість структурно-організаційної моделі системи вищої освіти;
 недосконалість законодавства, що регламентує діяльність вищої освіти, це в свою
чергу відзначається неузгодженістю нормативно-правової бази, яка визначає та регулює
механізми її фінансування.
Висновки. З позицій проблематики, можна констатувати, що сучасні вимоги до системи
вищої освіти і потреба вирішення ключових проблем визначають вузлові завдання, які в
першу чергу, полягають у комплексній перебудові її фінансування. Системний підхід при
вирішенні питань, пов’язаних із фінансовими аспектами системної модернізації вищої
освіти, орієнтує на: розгляд вищої освіти як цілісної системи, що складається із
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взаємопов’язаних елементів; встановлення взаємозв’язків та взаємодії цих елементів на
мікро- і макро- рівні та їх вплив на визначений корисний результат.
Побудова стратегії розвитку вищої освіти в Україні має бути покладена в основу
наукових стратегічних досліджень, які б забезпечували інтегральний системний підхід до
аналізу процесів, що відбуваються в цій системі, та наданих на цих методологічних засадах
практичних рекомендацій.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРИБУТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ
PROBLEM ASSESSMENT OF EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF FINANCIAL
COMPANIES
Анотація. У статті розглянуто основн теоретико-методологічні підходи до визначення
ефективності та прибутковості фінансової компанії. Досліджено поняття «прибуток банку».
Визначено основні проблеми при розрахунку показників прибутковості, на прикладі
комерційного банку. Встановлено розбіжності показників прибутковості за загального стану
фінансової компанії.
Ключові слова: прибуток, банк, управління прибутком, фактори впливу.
Abstract. The article describes the main theoretical and methodological approaches to
determine the effectiveness and profitability of financial companies. The concept of "profit of the
bank." The main problem in calculating profitability, the example of a commercial bank.
Established differences profitability for the overall financial condition of the company.
Keywords: profit, bank, profit management, influence.
Постановка проблеми. Головним орієнтиром діяльності банку є отримання прибутку,
як необхідної умови його функціонування та подальшого розвитку. Прибуток повинен бути
достатній для збільшення в заданих розмірах власного капіталу, технічного оснащення,
формування резервів банку. В цих умовах прибуток є однією із стратегічних цілей його
формування та найважливішим об’єктом обліку, аналізу і прогнозування діяльності банку.
Але динаміка доходів, витрат і прибутку вітчизняних комерційних банків протягом останніх
років характеризується стійкою тенденцією випереджаючого зростання витрат порівняно з
доходами, що призвело до зменшення витратовіддачі і обумовило зниження рентабельності
банківської діяльності. Загальним погіршенням ситуації банки завдячують не тільки
негативному впливу зовнішніх загальноекономічних та правових чинників, але, значною
мірою, і вадам управління фінансовими результатами окремих банків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання отримання прибутку і
підвищення ефективності банківського бізнесу були розглянуті в роботах таких вітчизняних
вчених, як І. А. Бланк, О. О. Примостка, О. О. Рибалка, О. В. Петраковська, І. Бушуєва та ін.
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Питання банківського менеджменту та банківської діяльності розглядаються в роботах
російських
авторів:
Є. Ф. Жукова,
М. З. Бора,
В. В. Пятенко,
Ю. І. Коробова,
Ю. С. Масленченкова, Е. А. Уткіна та інших, а також в роботах таких відомих західних
економістів, як Дж. К. Ван Хорн, П. С. Роуз, Дж. Ф. Сінкі, Е. Дж. Долан, К. Р. Макконел та
С. Л. Брю.
Метою статті визначено проведення оцінки сучасних досліджень щодо управління
прибутком банку та виявлення основних сегментів проблеми, що розглядаються в аспекті
сучасної фінансової кризи. Вдосконалення методики аналізу дохідності і прибутковості
банку, і запропонування на цій основі заходів для збільшення дохідності банку.
Виклад основного матеріалу. Основна ціль діяльності комерційного банку – отримання
максимального прибутку для забезпечення стійкості довготривалого функціонування і
міцності позиції на ринку [4, с. 184]. Але, питання сутності категорії прибуток та його
економічного значення носить багатогранний характер в аспекті визначення науковцями
відповідних галузей науки.
Досліджуючи сутність поняття «прибуток банку», яке досить часто використовується в
економічній літературі для відображення якості банківської діяльності, можна зробити
висновок про те, що більшість вітчизняних науковців трактують його саме з точки зору
бухгалтерського підходу. Це значно спрощує розуміння даної категорії.
У результаті опрацювання теоретичного матеріалу щодо визначення сутності прибутку
як економічної категорії, так і з позиції банківської діяльності, сформулювати визначення
прибутку можна так: прибуток – це виражений у грошовій формі дохід власника на
вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення комерційної діяльності, який є різницею
між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.
Показники прибутковості відіграють важливу роль у діяльності банку, оскільки
досягнення задовільного рівня прибутку дозволяє поповнювати капітал, формує основу
життєдіяльності та зростання банку, а також забезпечує прийнятний рівень дивідендних
виплат акціонерам. Завдання максимізації банківських прибутків розглядається як ключовий
напрямок роботи керівництва банку. Проте сфера управління прибутковістю не є
автономною, а тому рішення щодо максимізації прибутків мають прийматися у
взаємозв’язку з допустимими рівнями ризиків.
Показник прибутковості не є нормативним, оскільки зацікавленість у його розрахунку
виникає в основному у керівників банківських установ та їх клієнтів, а не у державних
регулюючих органів. Важливість вивчення цього показника доведена зарубіжною теорією та
практикою. Наприклад, західні вчені використовують так звану систему фінансового аналізу
Дюпона (The DuPont System of Analysis), мета якої ґрунтовне обстеження діяльності
компаній. Ця система складається з п’яти показників: нетто-прибутковість власного капіталу,
нетто-прибутковість продаж, оборотність активів, нетто-прибутковість активів, коефіцієнт
капіталізації. Як бачимо, трьома з п’яти коефіцієнтів цієї системи є показники
рентабельності [3, с. 189].
Для більш детального вивчення оцінки прибутковості фінансових установ, в ході
дослідження, проведено оцінку ефективності та прибутковості діяльності ПАТ
«Укрсоцбанк» за 2013-2015 рр.
Аналіз показників прибутковості та ефективності ПАТ «Украсоцбанк» показав
збитковість роботи банку. Доходи банку протягом 2013-2015 рр. постійно знижуються, а
витрати мають тенденцію до зростання, в наслідок чого постійно зростає і збиток банку.
Розрахунок відносних показників прибутковості ґрунтується на коефіцієнтному аналізі, в
основі якого лежить показник чистого прибутку, який має від’ємне значення в ПАТ
«Укрсоцбанк» протягом аналізованого періоду. Тому маємо і показники, що не відповідають
нормативним значенням. Але всі ці показники не можуть говорити лише про банкрутство та
негативну роботу банку. Взяти хоча б до уваги банківські рейтинги на офіційних сайтах
Міністерства фінансів – ПАТ «Укрсоцбанк» стабільно посідає шосте місце, що говорить про
його сталість та довіру клієнтів. У чому ж тоді полягає сутність таких негативних
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показників? Відповідь на це питання можна отримати вивчивши більш детально річні звіту
банку Про прибутки та збитки, які показують нам, що банк стабільно отримує процентні,
комісійні та інші види доходів, витрати по яких абсолютно їх не перевищують. А проблема
збитковості криється у наявності таких показників як «Результат від переоцінки іноземної
валюти» та «Відрахування до резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів та
інших фінансових зобов’язань», значення цих показників постійно зростають і не дають
змогу банку вийти із скрутного становища та необхідності розраховувати від’ємне значення
чистого прибутку.
Висновки. Проблема управління ефективністю і прибутковістю комерційного банку
полягає у недосконалості методики розрахунку показників прибутковості, в основі яких
лежить показник чистого прибутку, а також політики Національного банку України, що
змушує банки формувати величезні резерви.
Таким чином, формування шляхів удосконалення прибутковості ПАТ «Укрсоцбанк»
має ґрунтуватись на вдосконаленні методики аналізу показників ефективності та
прибутковості. Також має місце класичні рекомендації по підвищенню процентних та
комісійних доходів, підвищення яких зможе покрити всі витрати банку пов’язані із
резервуванням та операціями з іноземною валютою.
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ЕКОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
ENVIRONMENTAL COSTS AS AN OBJECT OF MANAGEMENT ACCOUNTING
Анотація. Розглянуто екологічні витрати як об’єкт управлінського обліку.
Встановлено, що система управлінського обліку екологічних витрат є важливою складовою
ефективного екологічного управління на підприємствах, має забезпечувати керівництво
інформацією для прийняття управлінських рішень, які б гарантували існування підприємства
в довгостроковій перспективі, що передбачає зниження або запобігання екологічним
ризикам.
Ключові слова: екологічні витрати, управлінський облік, національна екологічна
політика
Abstract. Considers the environmental costs as object of management accounting.
Established that the system of management accounting of environmental costs is an important
component of effective environmental management in enterprises, should provide the user with
information for making management decisions, which would guarantee the existence of the
business in the long term, which provides for the reduction or prevention of environmental risks.
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Постановка проблеми. Національна екологічна політика України до 2020 року
спрямована на досягнення стратегічних цілей, однією з яких є інтеграція екологічної
політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління [1]. Одним з
основних завдань для досягнення цієї цілі є розроблення і впровадження на державному рівні
законодавчо обґрунтованої системи стимулів
для суб'єктів
господарювання,
що
впроваджують систему екологічного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У фундаментальних працях вітчизняних
вчених О. Ф. Балацького, І. К. Бистрякова, О. О. Веклич, С. І. Дорогунцова, І. В.Замула,
Л. Г. Мельника, С. К. Харічкова та інших знайшли своє вирішення питання планування й
обліку екологічних витрат, надання звітності з екологічної діяльності підприємств, індексації
екологічних платежів підприємств, формування і використання коштів екологічних фондів,
визначення ставок екологічного страхування тощо.
Проте недостатньо вивчено науково-методичне забезпечення системи управлінського
обліку екологічних витрат. Така система є важливою складовою ефективного екологічного
управління на підприємствах, має забезпечувати керівництво інформацією для прийняття
управлінських рішень, які б гарантували існування підприємства в довгостроковій
перспективі, що передбачає зниження або запобігання екологічним ризикам.
Виклад основного матеріалу. У практиці господарювання відсутній поділ витрат на
охорону природи і природокористування, що призводить до відсутності інформації щодо цих
двох видів діяльності. Наслідком різноманітності підходів до трактування пов’язаних з
екологічною діяльністю підприємства, є застосування понять «екологічні витрати» і
природоохоронні витрати» як синонімів [2, с.87].
Екологічні витрати – це сукупність живої та уречевленої праці, яка витрачається на
відтворення природних ресурсів і природного довкілля, попередження і ліквідацію
забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення якості природних
ресурсів, а також майбутньої праці, яка буде витрачатися на усунення негативних
економічних, екологічних і соціальних наслідків, що викликані теперішнім забрудненням і
нераціональним використанням природних ресурсів [3, с.105].
Ідея відображення екологічних витрат у собівартості продукції вперше була висловлена
проф. Ю. Ю. Туницею ще у 1977 році. Він запропонував ввести для галузей матеріального
виробництва спеціальні відрахування у фонд охорони природи за нормативами, які б
враховували їх негативний вплив на довкілля.
Донині немає спільної думки відносно структури екологічних витрат, проте цей чинник
є важливою складовою управлінського обліку як підсистеми екологічного управління.
Зарахування тих чи інших витрат до екологічних на підприємствах сьогодні
здійснюється згідно інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі" [4]. Форма N 1-екологічні витрати
заповнюється на основі даних первинного обліку фактичних екологічних витрат. Однак
норми цієї інструкції не в повній мірі відповідають вимогам управлінського обліку.
Крім того, екологічні витрати у вітчизняному обліку і звітності не відображаються
окремо, а повністю відносяться до собівартості виробленої продукції; облік та списання
екологічних витрат ведеться безсистемно та за загальною методикою без врахування їх
особливостей; відсутнє врахування у обліковій політиці підприємства особливостей його
господарської діяльності при визначенні екологічних витрат; при здійсненні інвестиційної
діяльності відсутня мотивація щодо здійснення врахування екологічних витрат.
Висновки. Відсутність достовірної та своєчасної інформації про склад і розмір
екологічних витрат, які відрізняються від інших витрат підприємства та залежать від сфери
його діяльності й ступеню впливу на навколишнє природне середовище, зумовлює
неефективне управління ними та зростання негативного впливу на довкілля.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА
FEATURES OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF SMALL BUSINESS
Анотація. У статті розглядається сутність та риси фінансових ресурсів малого
підприємництва. Визначаються склад та джерела формування фінансових ресурсів малого
підприємства. Досліджуються принципи та механізм формування фінансових ресурсів
малого підприємництва.
Ключові слова: фінанси, фінанси малого підприємництва, фінансові ресурси, власні
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Abstract. The article deals with the nature and features of the financial resources of small
businesses. Composition and sources of forming of financial resources of small enterprise are
determined. Principles and mechanism of forming of financial resources of small businesses are
investigated.
Keywords: finances, finances of small businesses, financial resources, own resources,
adopted resources, attracted resources.
Постановка проблеми. Розвиток малого бізнесу значно сприяє загальноекономічному
зростанню. Однак його активність стримується фінансовими бар'єрами. Основним джерелом
інвестицій залишаються власні фінансові ресурси суб'єктів малого бізнесу та позики.
Банківські кредити використовуються обмежено через великі процентні ставки та відсутність
гарантій для банків (у вигляді застав або високоліквідних активів). Тому актуальним
залишається дослідження особливостей механізму формування фінансових ресурсів малих
підприємницьких структур, що виступають складовою економічних відносин і пов'язані з
формуванням, розподілом та використанням грошових доходів і фондів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сутності, джерел формування
та напрямів використання фінансових ресурсів підприємства займались такі вченіекономісти, як: Білик М. Д., Бланк І. А., Буряк Л. Д., Варналій З. С., Василик О. Д.,
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Даниленко А. І., Загородній А. Г., Опарін В. М., Павлюк К. В., Поддєрьогін А. М.,
Романенко О. Р., Федосов В. М. та інші.
Метою дослідження є розгляд сутності фінансових ресурсів малого підприємництва,
визначення джерел, принципів та механізму їх формування.
Виклад основного матеріалу. Сучасні ринкові умови зумовлюють посилення ролі
фінансів підприємств у системі господарювання. Конкурентоспроможність та
платоспроможність підприємств визначаються раціональною організацією фінансів.
Фінанси малого підприємництва — це певна сукупність грошових фондів, що
забезпечують процес виробництва та відтворювання в рамках цього суб'єкта малого
підприємництва, а також сукупність форм і методів їх формування та використання [3, с. 72].
Незважаючи на відмінності у видах діяльності, фінанси суб'єктів малого
підприємництва мають однакові принципи організації:
1) жорстка централізація фінансових ресурсів, що забезпечує швидку маневреність
ними, їхню концентрацію на головних напрямах підприємницької діяльності;
2) фінансове планування, що визначає на перспективу всі надходження грошових
коштів суб'єктів господарювання та основні напрями використання їх;
3) формування фінансових резервів, що забезпечують сталу (стійку) роботу в умовах
можливих коливань ринкової кон'юнктури;
4) безумовне використання фінансових зобов'язань перед партнерами.
Фінансові ресурси суб’єктів малого підприємництва залежно від джерел формування
поділяються на власні, запозичені та залучені (табл. 1):
Таблиця 1
Склад фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва [2, с. 368]
Власні
Запозичені
Залучені
1. Особисті кошти
1. Банківські кредити
1. Кредиторська
2. Кошти партнерів та
2. Мікрокредити, міні- заборгованість за товари,
засновників
кредити
роботи, послуги
3. Прибуток, отриманий в 3. Приватні кредити
2. Заборгованість з оплати
результаті господарської
4. Іноземні кредити
праці
діяльності
5. Інші запозичення
3. Поточні зобов’язання за
4. Амортизаційні
розрахунками з бюджетом
відрахування
4. Поточні зобов’язання зі
5. Продаж активів
страхування
5. Інші поточні зобов’язання
Початкове формування ресурсів малого підприємництва відбувається під час
заснування підприємств, коли утворюється статутний фонд. Його джерелами, залежно від
організаційно-правових форм господарювання, є: пайові внески, акціонерний капітал,
надходження від асоціацій. Статутний фонд характеризує обсяг грошових коштів (основних і
оборотних), інвестованих у процес виробництва, де функціонують основні й оборотні фонди
[3, с. 72-78].
Тобто, формування фінансових ресурсів суб’єктів малого підприємництва здійснюється
за рахунок власних та прирівняних до них коштів, надходження грошових коштів від
фінансово-банківської системи у порядку перерозподілу валового внутрішнього продукту [2,
с. 367].
Однією з причин повільного розвитку малих підприємств в Україні в сучасних умовах є
недостатність фінансових ресурсів, основна частина яких формується із власних джерел
господарюючих суб’єктів. Бюджетна підтримка розвитку малих підприємств практично
відсутня. Для більшості вітчизняних малих підприємств основним джерелом фінансування
виробництва є їхні власні кошти. Особливо це стосується первісного капіталу малих
підприємств [4].
42

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017
Первісний капітал малого підприємства — це статутний капітал. За рахунок нього
формуються необоротні та оборотні активи в обмежених розмірах, необхідних для
організації процесу виробництва та реалізації продукції. Формується первісний капітал
малих підприємств насамперед за рахунок внесків засновників малого підприємства (рис. 1).
Формування первісного капіталу
малого підприємства

Мінімальна потреба в грошових
коштах для:

формування
необоротних активів

формування
оборотних активів

формування
фінансових активів

Рис. 1. Процес визначення мінімального первісного капіталу малого підприємства [1]
Для більш ефективної роботи малого підприємства, особливо на початковому етапі
його функціонування, можна залучати партнерів, які можуть стати засновниками, зробивши
свій грошовий вклад, наддавши обладнання та приміщення при створенні підприємства. Під
час розвитку малого підприємства з’явиться можливість використовувати такі власні
джерела, як частина прибутку, амортизаційні відрахування, або кошти від продажу активів
[4].
Висновки. У структурі фінансових взаємозв'язків ринкового господарства фінанси
підприємницьких структур, зокрема малого підприємництва, відіграють важливу роль, тому
що вони обслуговують головну ланку суспільного виробництва, де створюються матеріальні
та нематеріальні блага і формується визначальна маса фінансових ресурсів країни. При
цьому, фінансовим ресурсам суб'єктів малого підприємництва властиві такі риси:
1) дефіцит власних коштів у зазначеній сумі первісного капіталу;
2) обмежений доступ до кредитів комерційних банків на відміну від великих
підприємств;
3) підвищений рівень собівартості продукції, що обмежує можливість інвестування у
момент відсутності необхідних фінансових ресурсів;
4) нерегулярність реальних джерел інвестиційних ресурсів як для поточної операційної
діяльності, так і для перспективного розвитку.
Формування фінансових ресурсів малих підприємств здійснюється за рахунок власних
та прирівняних до них коштів, надходження грошових коштів від фінансово-банківської
системи у порядку перерозподілу. Конкретний склад джерел фінансових ресурсів є суто
індивідуальним для кожного суб'єкта малого підприємництва. Фінансові ресурси малих
підприємств залежно від джерел їх формування поділяються на власні та запозичені.
Таким чином, для суб'єктів малого підприємництва важливою умовою ефективної
діяльності є визначення оптимального розміру фінансових ресурсів.
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ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
FINANCIAL ACTIVITY OF SUBJECTS OF MENAGE: THEORETICAL ASPECTS
Анотація. Розглянуто теоретичні аспекти фінансової діяльності суб’єктів
господарювання. Встановлено, що фінансова діяльність суб’єктів господарювання є
складовою господарської діяльності з приводу використання належного суб’єктові
господарювання або чужого майна, що відображає рух грошової форми вартості в товарногрошових операціях і спрямовано на одержання певного фінансового результату.
Ключові слова: фінансова діяльність, суб’єкти господарювання, фінанси,
організаційна робота
Abstract. The theoretical aspects of financial activity of subjects of menage are considered. It
is set that financial activity of subjects of menage is the constituent of economic activity concerning
the use proper to the subject of menage or stranger property that represents motion of money form
of cost in commodity-money operations and it directionally on the receipt of certain financial result.
Keywords: financial activity, subjects of menage, finances, organizational work
Постановка проблеми. Ринкова економіка неможлива без підприємництва – форми
господарювання, котра позитивно впливає на соціально-економічний розвиток суспільства
саме через забезпечення зайнятості та добробуту значної частини населення. Нині ефективна
діяльність господарюючих одиниць практично неможлива при стовідсотковому фінансуванні
лише власними фінансовими ресурсами, та у більшості випадків економічно невигідна,
відповідно необхідною її складовою стають фінансові операції, тому суб’єкти
підприємництва можуть використовувати як позичені, так і залучені фінансові ресурси. У
цьому випадку актуальності набувають питання формування фінансових доходів та
проведення фінансових витрат, тобто здійснення фінансової діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у проблематику фінансової
діяльності суб’єктів підприємництва зробили вітчизняні дослідники Г. М. Азаренкова,
В. І. Аранчій, М. Д. Білик, Л. Д. Буряк, Т. М. Журавель, А. Г. Загородній, І. В. Зятковський,
О. М. Кравчук, Н. М. Любенко, Р. М. Михайленко, А. М. Поддєрьогін, О. Ю. Смолянська,
О. О. Терещенко, В. Д. Чумак та ін. Однак багато питань даної теми залишаються
відкритими, що обумовлює вибір теми.
Виклад основного матеріалу. Поняття фінансової діяльності суб’єктів господарювання
можна визначити, виходячи з положень ст. 333 Господарського Кодексу України, глава 35
Кодексу «Особливості правового регулювання фінансової діяльності». Фінансова діяльність
суб’єктів господарювання включає грошове та інше фінансове посередництво, страхування,
а також допоміжну діяльність у сфері фінансів і страхування [1].
Трактування фінансової діяльності слід визначати через поняття фінансів (від лат.
financia – готівка, дохід), під яким узагальнено розуміються як грошові кошти, фінансові
ресурси, що розглядаються при їх створенні і русі, розподілі і перерозподілі, використанні,
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так і економічні відносини, обумовлені взаємними розрахунками між господарськими
суб’єктами, рухом грошових коштів, грошовим зверненням, використанням грошей.
На нашу думку, фінансову діяльність суб’єктів господарювання можна визначити як
складову господарської діяльності з приводу використання належного суб’єктові
господарювання або чужого майна, що відображає рух грошової форми вартості в товарногрошових операціях і спрямовано на одержання певного фінансового результату. Водночас,
положення ст. 333 ГК дозволяють додатково віднести до сфери фінансової діяльності будьякі види відносин у сфері фінансових послуг, обороту коштів, ціноутворення, грошових
зобов’язань та інвестування, бухгалтерського обліку і звітності. По суті, розуміючи
неможливість розриву єдиних за економічною суттю виробничо-господарських відносин на
товарну і грошову (фінансову) складові, слід говорити про те, що практично будь-яка
господарська діяльність має своєю складовою фінансову діяльність.
Правова природа фінансової діяльності суб’єктів господарювання має складний
характер. По-перше, в процесі товарно-грошових відносин і супроводжуючого їх обороту
фінансів суб’єкти господарювання вступають у відносини один з одним, або з публічними
органами, але не у зв’язку з виконанням публічних обов’язків, а добровільно і у
відповідності з принципами економічної свободи. Тут йдеться про приватно-фінансову
діяльність.
По-друге, фінансова діяльність опосередковує публічні відносини із приводу
централізованого руху грошових фондів, переважно в бюджетних і податкових відносинах.
Тут виділяється публічно-фінансова діяльність.
Перша група відносин повинна розглядатися з позиції господарського права у зв’язку з
тим, що фінанси – це грошова оцінка господарської діяльності, здійснена в установленому
порядку. Очевидно, без урахування вимог господарського правопорядку, особливостей руху
товарів (робіт, послугу) в процесі господарювання не можна забезпечити правову
організацію фінансів підприємств і держави. Тобто, якщо регулювати діяльність
господарюючого суб'єкта, зважаючи лише на обіг грошових фондів, без урахування
виробничих чинників, інтересів трудового колективу, суспільства та інвесторів, проблем
соціально-економічного розвитку, то не уникнути помилок у регулюванні фінансової
діяльності.
Висновки. В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність
займає особливе місце. Саме від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота
фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства,
виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання.
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення таких основних завдань, а
саме: фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської діяльності; пошук резервів
збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності; виконання
фінансових зобов'язань перед суб'єктами господарювання, бюджетом, банками; мобілізація
фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого й соціального
розвитку, збільшення власного капіталу; контроль за ефективним, цільовим розподілом та
використанням фінансових ресурсів.
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ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
FINANCIAL PLANNING IN ENTERPRISES
Анотація. Розкрито економічну сутність фінансового планування та прогнозування
операційної діяльності підприємства. Досліджено необхідність фінансового планування.
Дано описання основних видів та особливостей розробки і реалізації фінансових планів, як
впорядкованої системи дій. Викладено основні принципи, підходи та методи планування
операційної діяльності підприємства, як елемента системи забезпечення його соціальноекономічної стійкості протягом довгострокового періоду діяльності.
Ключові слова: планування, фінансове планування, фінансовий план, мета
фінансового планування
Abstract. Considered the economic essence of financial planning and forecasting the
company's operating activities. Investigated the need for financial planning. Are the description of
the main types and characteristics of the development and implementation of financial plans as an
ordered system of action. Set out the basic principles, approaches and methods of planning the
company's operating activities, as part of the system to ensure its socio-economic sustainability over
a long period of activity.
Keywords: planning, financial planning, financial plan, financial planning
Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання кожне підприємство
керується принципами самоокупності та самофінансування. Обґрунтованість управлінських
рішень щодо формування фінансових планів та підвищення ефективності використання
фінансових ресурсів стає все більш актуальною проблемою. Саме тому, фінансове
управління, планування та прогнозування операційної діяльності підприємства втілює
встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими
ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції з одночасним створенням
необхідних передумов забезпечення соціального розвитку.
Аналіз останніх публікацій. Питання фінансового планування на підприємстві вивчали
чимало вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед них, зокрема, варто відзначити:
Р. Акофф, М. Білик, Р. Брейлі, А. М. Ковальова, М. Г. Лапуста, Г. О. Партіна та інших.
Відзначаючи вагомий внесок науковців у цій сфері, слід зауважити, що окремі аспекти
фінансового планування діяльності підприємств потребують подальшого дослідження.
Метою дослідження є розкриття сутності та призначення фінансового планування на
підприємствах, визначення і обґрунтування етапів процесу реалізації фінансового
планування на підприємстві.
Основні результати дослідження. Аналізуючи сутність фінансового планування,
необхідно, перш за все, звернутися до трактовки визначення фінансового планування
провідними авторами, які займалися дослідженням даного поняття. Отож вони зводяться до
наступних.
Фінансове планування являє собою процес розробки фінансових планів і планових
показників по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами й збільшенню
ефективності його діяльності на певному відрізку часу.
Фінансове планування – це діяльність із складання планів щодо формування, розподілу
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і використання фінансових ресурсів на рівні окремих суб’єктів господарювання, їх
об’єднань, галузевих структур, територіально-адміністративних одиниць та країни в цілому.
Фінансове планування – це планування фінансових ресурсів і напрямків їх
використання з метою забезпечення господарської та фінансової діяльності підприємства.
Фінансовий план – це план формування, розподілу і використання фінансових ресурсів,
з метою об’єктивної оцінки поточних і майбутніх фінансових потреб підприємства.
Фінансовий план – це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для
обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною та
стратегічною фінансовою діяльністю.
Якщо аналізувати мету фінансового планування, на думку тих самих авторів, то в
даному випадку їх думки дещо схожі, проте все залежить від рівня на якому розглядають
дане поняття автори.
Як приклад, можна взяти висловлювання Шваба з цього приводу: «Основна мета
складання фінансового плану полягає у взаємоузгодженні доходів і витрат у плановому
періоді». Він в даному контексті розглядав дві можливі ситуації, які могли утворитися на
підприємстві – це перевищення доходів над витратами за якого сума, на яку доходи
перевищували витрати, ставала частиною резервного фонду, або ж навпаки – це
перевищення витрат над доходами, в такому випадку обов’язково визначається сума
дефіциту фінансових ресурсів, який покривається за допомогою внутрішніх і зовнішніх
джерел фінансування.
На думку ж Ковальчук С. В., Форкун І. В. дане питання висвітлюється наступним
чином: «Метою фінансового планування є забезпечення оптимального розподілу та
використання валового внутрішнього продукту та на цій підставі досягнення підвищення
ефективності суспільного виробництва». Але це досить широке твердження і воно
характерне в більшій мірі для держави загалом, а не для окремих підприємств зокрема.
Пасічник В. Г., Акіліна О. В. вбачають мету фінансового планування у двох головних
на їх думку аспектах – це збалансування активів та пасивів і інвестиційна діяльність
підприємства, що видно з наступної цитати: «Метою фінансового планування є забезпечення
виробництва джерелами фінансування, а також вкладання коштів у прибуткові проекти».
Таким чином, планування направлене, з одного боку, на недопущення хибних дій в
сфері фінансів, а з другого боку – на зменшення невикористаних внутрішніх резервів. Тому
його результативність напряму залежить від компетентності особи, яка займалася
складанням даного плану, від ретельності досліджень і поетапності проходження всіх стадій
фінансового планування, а також від цілей, якими керувалися виконавці перш ніж проводити
фінансове планування. Фінансове планування втілює поставлені перед ним цілі у формі
конкретних фінансових показників, аналіз яких дає змогу зробити висновки про
ефективність або неефективність фінансового планування на підприємстві.
Ринкова економіка перевела фінансове планування на дещо інший рівень, воно стало
внутрішньофірмовим, тобто перестало носити елементи директивності. Саме з цієї
переорієнтації випливає значення фінансового планування у теперішній фазі розвитку
економіки, яке відображається в тому, що воно дає можливість визначити життєздатність
проекту компанії за умов наявності конкуренції на ринку, а також виступає у формі
інструменту для залучення фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів, так само воно дає
змогу визначити наскільки є перспективний той чи інший проект, або напрям діяльності.
Особливість, яка притаманна всім фінансовим планам – є те що всі вони складаються
лише у грошовій формі. В фінансовому плані підприємства конкретно зазначаються:
1. Мета діяльності підприємства в плановому періоді, кількісно визначена системою
встановлених показників.
2. Методи та строки ув’язки цілей та засобів їх реалізації.
3. Етапи і термін виконання робіт.
4. Особи, уповноважені виконувати план за термінами та видами робіт.
5. Засоби, методи та процедури контролю виконання плану.
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Призначення фінансового планування зводиться до визначення сукупної потреби
компанії в певній кількості фінансових ресурсів для забезпечення розширення виробництва
та виконання фінансово-кредитних зобов’язань перед банками, державою та іншими
контрагентами, вирішення соціальних питань та матеріального заохочення робітників
підприємства. Окрім цього, фінансове планування допомагає запобігти понаднормативних та
понадпланових витрат товарно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів.
Висновки.
Розвиток
фінансового
планування
є
одним
з
базисних
внутрішньоорганізаційних контекстів в управлінській системі господарюючого суб’єкта.
Багатогранність та неоднозначність наукових підходів щодо розуміння економічної сутності,
завдань, принципів та методів фінансового планування засвідчує те, що дана економічна
категорія потребує постійного переосмислення і доповнення.
Значення фінансового планування та прогнозування операційної діяльності полягає в
тому, що воно дає можливість визначити життєздатність проекту підприємства за умов
конкуренції і є інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.
Отже, можна сказати, що фінансове управління, планування та прогнозування операційної
діяльності підприємства сприяє виявленню внутрішніх резервів.
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ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА І САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
FINANCIAL ASPECTS OF BANKRUPTCY AND REMEDIATION ENTERPRISES
Анотація. У статті викладені теоретико–правові основи банкрутства, види банкрутства,
симптоми та ознаки банкрутства; описана технологія санації підприємства та порядок
проведення санаційного аналізу; проведено аналіз здійснення моніторингу банкрутства та
розпізнання кризового становища підприємства.
Ключові слова: банкрутство, санація, фінансовий стан
Abstract. The article presents the theoretical and legal framework bankruptcy, types of
bankruptcy, symptoms and signs of bankruptcy; the technology company reorganization and
procedure curative analysis; analyzes the monitoring of bankruptcy and to recognize the crisis
situation of the company.
Keywords: bankruptcy, reorganization, financial position
Постановка проблеми. Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком
незадовільного управління підприємством, нехтування впливу різноманітних факторів мікроі макросередовища, а тому правомірно розглядається як плата за економічну свободу у
виборі напрямку господарської діяльності, ринків збуту, у ціноутворенні, наймі робочої
сили.
Банкрутство і ліквідація підприємства це не тільки збитки для його акціонерів,
кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових
надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що, у свою чергу, є одним із факторів
макроекономічної нестабільності.
Загальновизнаними основними цілями інституту банкрутства в країнах з ринковою
економікою є: стимулювання розвитку підприємницької діяльності і зростання ефективності
економіки; контролювання господарських відносин між окремими суб’єктами ринку,
забезпечення рівності прав, обов'язків і відповідальності; очищення ринків від недієздатних
учасників; справедливий розподіл майна банкрута між його кредиторами; створення умов
для відтворення підприємницької діяльності у випадку доцільності і бажання власників.
Механізми попередження банкрутства дозволяють на ранніх етапах виявити кризові
явища, та провести необхідні санаційні заходи. Крім того, санація є важливою складовою в
керуванні підприємства, котре перебуває в кризовому стані. Знання і впровадження
економічних аспектів санації є невід'ємною складовою оздоровлення не тільки суб'єктів
господарської діяльності, але й економіки країни в цілому. Таким чином, ефективне
запровадження санаційних процедур набуває не тільки економічного, але її соціального
змісту.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській економічній літературі лише
окремі аспекти досліджуваної теми розглядали деякі автори, зокрема, М. Білик, Г. Бланк,
Н. Ушакова, М. Білуха, О. Терещенко, М. Козоріз; Є. Мних, П. Бєлєнький, Е. Уткін,
А, Чернявский, 3. Холод, В. Загорський та і інші.
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Актуальність і необхідність розв'язання проблем з розроблення заходів попередження
та уникнення банкрутства і будь-яких кризових ситуацій на вітчизняних підприємствах
визначили й обумовили потребу написання даної дипломної роботи.
Дослідження причин виникнення банкрутства, розпізнавання та оцінка його симптомів,
шляхи здійснення санації підприємства становлять предмет даної статті.
Метою дослідження є всебічне вивчення питання банкрутства, його ознак та
проведення санації на підприємстві.
Методологічною основою дослідження є Закон України «Про банкрутство», Закон
України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», що
набув чинності з 01.01.2000 року (із змінами та доповненнями), Цивільний кодекс України,
Господарський кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів № 1153 від 17.10.97 р.
«Примірної інструкції з діловодства» та інші.
Методи дослідження: системних підхід і системний аналіз, статистичні дані,
порівняльні дані, метод синтезу, спостереження, моделювання та інші.
Виклад основного матеріалу. У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі
ланки фінансової системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває
сьогодні багато підприємств, які не мають змоги вчасно виконувати свої зовнішні та
внутрішні зобов'язання. Суб'єктом банкрутства є боржник, неспроможність якого виконати
свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом.
Соціально-економічна система в будь-якому своєму вигляді і будь-якій формі, будь то
суспільна формація, фірма чи підприємство, має дві тенденції свого існування:
функціонування і розвиток. Функціонування – це підтримка життєдіяльності, збереження
функцій, що визначають її цілісність, якісну визначеність, сутнісні характеристики.
Розвиток – це придбання нової якості, що зміцнює життєдіяльність в умовах
середовища, що змінюється.
Функціонування і розвиток найтіснішим чином пов'язані між собою. Вони відбивають
діалектичну єдність основних тенденцій соціально-економічної системи. Цей зв'язок можна
бачити в її характеристиках і показниках.
Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком незадовільного управління
підприємством, нехтування впливу різноманітних факторів мікро- і макросередовища, а тому
правомірно розглядається як плата за економічну свободу у виборі напрямку господарської
Основні чинники банкрутства поділяються на зовнішні та внутрішні.
До зовнішніх чинників впливу належать: недосконалість законодавчої системи,
високий рівень інфляції, кризові явища в інвестиційній політиці, необґрунтована економічна
політика уряду, політична нестабільність суспільства, неефективне використання іноземних
інвестицій, несприятлива митна політика, нестабільний стан світової фінансової системи.
До внутрішніх чинників впливу відносять: недосконалість системи стратегічного
планування, нераціональне управління, недосконалість механізму цінотворення, недостатній
рівень організації виробництва і нераціональна організаційна структура, низький рівень
виробництва, прорахунки в організації праці (утримання зайвих робочих місць), збільшення
кредиторської та дебіторської заборгованості, дефіцит власних оборотних коштів, брак
довготермінового інвестування
У кризовому стані підприємство опиняється не відразу, рух до нього починається з
погіршення певних показників, які характеризують його зовнішнє і внутрішнє середовище,
тобто являються симптоми банкрутства. Усі ці симптоми можна поділити на дві групи: ті, що
характеризують тотальну заборгованість підприємства; ті, що характеризують повну
неплатоспроможність.
На своєму шляху до повної неплатоспроможності підприємство проходить такі стадії
погіршення економічного стану: приховане банкрутство, фінансова нестійкість, явне
(реальне) банкрутство.
Крім явного (реального) банкрутства, розрізняють такі види банкрутства, як умисне та
фіктивне.
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Існує багато підходів до прогнозування фінансової неспроможності суб'єктів
господарювання.
Особливого значення набуває процедура фінансового оздоровлення підприємства ще
до моменту порушення справи про банкрутство. Зазвичай ініціюють більшість справ про
банкрутство податкові органи, однак кошти, отримані внаслідок ліквідації підприємствборжників (банкрутів) становлять мізерну частку від вимог кредиторів.
Тому законодавство про банкрутство передбачає сприяння реабілітації підприємств, які
опинилися у фінансовій скруті, але мають значні резерви для успішної фінансовогосподарської діяльності в майбутньому. У цьому заінтересовані не лише боржники, а и
кредитори. Певні реформування, спрямовані на створення більш сприятливих можливостей
для санації боржника, були здійснені в законодавстві ряду зарубіжних країн.
У країні з розвинутою ринковою економікою механізм фінансового оздоровлення фірм
передбачає використання класичної моделі санації, що складається з таких етапів:
1. Причинно-наслідковий аналіз кризової ситуації
2. Рішення щодо ліквідації та санації
3. Визначення цілей санації
4. Програма санації
5. Проект санації
6. Бізнес-план санації
7. Реалізація санаційних заходів та вихід з кризи
Висновки. Механізм фінансового оздоровлення фірм передбачає використання
класичної моделі санації, що складається з таких етапів: причинно-наслідковий аналіз
кризової ситуації, рішення щодо ліквідації та санації, визначення цілей санації, програма
санації, проект санації, бізнес-план санації, реалізація санаційних заходів та вихід з кризи.
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РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
THE ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE ENTERPRISE
Анотація. Розглянуто роль інтелектуальної власності в діяльності підприємства.
Досліджено, що інтелектуальна власність створює матеріальне виробництво, зменшуючи
вміст матеріальних ресурсів у процесі виробництва товарів та поданню послуг. Встановлено,
що інтелектуальна власність у поєднанні з людською працею, основними засобам
підприємства, сировиною та енергією є визначною рушійною силою як економіки країни в
цілому, так і для підприємства.
Ключові слова: інтелектуальна власність, підприємство, інтелектуальний потенціал,
конкурентоспроможність
Abstract. The role of intellectual property in the enterprise. Researched that intellectual
property creates material production, reducing the content of material resources in the production of
goods and delivery of services. It is established that intellectual property in conjunction with human
labor, the fixed assets of the enterprise, raw materials and energy is the main driving force of the
economy of the country as a whole and for the enterprise.
Keywords: intellectual property, company, intellectual potential, competitiveness
Постановка проблеми. На початку XXІ століття суспільство зіткнулося з тим, що
лідерство почали займати такі поняття, як «інноваційний потенціал», «інноваційний
менеджмент», «інформаційне суспільство», «нова економіка» основою яких є інновації, ідеї,
людській інтелект, досвід, знання та інтелектуальна власність. Розвиток ринку і посилення
конкуренції в сучасних умовах диктує вимоги перед підприємством пошуку унікальних
конкурентних переваг. Провідним показником конкурентоспроможності сучасного
підприємства, його найвпливовішим стратегічним ресурсом є інтелектуальна власність і її
ефективне використання у господарській діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика інтелектуальної власності та
інтелектуального капіталу привертає увагу наукової спільноти, зокрема дослідженням цього
питання займались такі українські науковці, як: В. Геєць, В. Святоцький, В. Жаров,
С. Бондаренко, С. Довгий, В. Зайчук та інші. Серед іноземних авторів дослідження в сфері
інтелектуальної власності проводили А. Тоффлер, С. Хантінгтон, Ф. Фукуяма, Дж. Стігліц,
М. Тібері, Й. Фішер та інші.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах господарювання підприємству з
метою завоювання конкурентних позицій на ринку необхідним є застосування інновацій, які
неможливо відокремити від феномену – «інтелектуальна власність». Лідируючу позицію
займає власність на інтелектуальну діяльність (корисні моделі, товарні знаки, результати
науково-дослідних розробок, відкриття, винаходи тощо).
Згідно зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, інтелектуальна власність
означає творіння людського розуму: винаходи, літературні та художні твори, символіку,
назви і зображення, які використовуються в торгівлі. Інтелектуальна власність поділяється на
дві основні категорії: промислова власність і авторські та суміжні права [1].
Таким чином, автори Морозов. О., Маргащук С. [2, 22-26], відзначили, що значний
успіх діяльності підприємства забезпечує перш за все ефективне використання
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інтелектуального потенціалу. У всьому світі інтелектуальна власність служить джерелом
додаткового доходу в ході виконання проектів, дає підприємству можливість забезпечити
якість і конкурентоспроможність продукції, розширити ринкові можливості, а також
запобігти проблемам у результаті суперечок у разі порушення прав інтелектуальної власності
через відсутність стратегії їх вирішення.
Глобалізація та лібералізація світової економіки посилюють процеси взаємозалежності
країн світу. Відбувається зростання ролі і значення інтелектуальної діяльності для соціальноекономічного розвитку суспільства, що зумовлює необхідність належного ефективного
правового забезпечення цієї діяльності та її економічного обґрунтування. Бурхливе
зростання виробництва у всіх галузях промисловості і сільського господарства, розвиток
міжнародної торгівлі й обмін науково-технічними досягненнями вимагають більш високого
ступеня правового регулювання відносин відносно інтелектуальної власності. За наших часів
інтелектуальна власність становить підґрунтя сучасного якісного виробництва промислової
продукції, успішної роботи сільськогосподарських підприємств.
В цілому, у загальновживаному розумінні під терміном «інтелектуальна власність»
вважаються права на результати розумової діяльності людини в науковій, художній,
виробничій та інших сферах, які є об`єктом цивільно-правових відносин у частині права
кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної,
творчої діяльності. При цьому останні, будучи благом нематеріальним, зберігаються за його
творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними.
Майнові та особисті права утворюють нерозривну єдність, внаслідок чого з`являються
матеріальні об`єкти, про що свідчить право власності на них.
У світі, на сучасному рівні розвитку продуктивних сил, економічне зростання держави
все більшою мірою залежить від творчості та винахідливості населення. Завдяки розкриттю
людського потенціалу та використанню людського капіталу створюється ефективний
інструмент економічного розвитку – інтелектуальна власність, яка дозволяє спільне
використання творінь людського розуму у суспільно-корисних цілях.
Отже, як зазначає у своїй роботі «Нова роль інтелектуальної власності» автор
Федулова Л. [4, 17], що для розвитку українських підприємств та утвердження їх позицій на
ринку, необхідно здійснювати заходи у напряму поліпшення стану інтелектуальної
власності, а саме:
 здійснювати виробництво якісної, конкурентоспроможної продукції за допомогою
інтелектуального потенціалу;
 удосконалювати чинне законодавства та його дотримання стосовно гарантування
захисту прав споживачів, підвищення безпеки продовольчих товарів в зв'язку з
використанням штучних замінників;
 розроблювати нові нормативно-правові акти та удосконалювати існуючі із
використанням провідного зарубіжного досвіду, що спрямовані на захист вітчизняного
виробника.
Висновки. Таким чином, інтелектуальна власність у поєднанні з людською працею,
основними засобам підприємства, сировиною та енергією є визначною рушійною силою як
економіки країни в цілому, так і для підприємства зокрема. Інтелектуальна власність створює
матеріальне виробництво, зменшуючи вміст матеріальних ресурсів у процесі виробництва
товарів та поданню послуг. З точки зору ведення бізнесу вона відкриває нову ринкову нішу
або є загрозою – залежно від того, хто нею розпоряджається.
На наш погляд, інтелектуальна власність є тією рушійною силою, що дозволить
піднести економіку країни на світовий ринок поряд із провідними державами, водночас
дозволить досягнути економічної, політичної і соціальної стабільності.
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ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В
УКРАЇНІ
SPECIAL FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN UKRAINE
NOW
Анотація. В статті розглянуто сутність та процес антикризового управління
підприємством, методи та форми його здійснення, напрямки діяльності в рамках
антикризової програми та механізми здійснення антикризового управління. Зроблений
висновок щодо ефективності здійснення антикризового менеджменту.
Ключові слова: антикризове управління, антикризова програма управління
підприємством, фінансове і організаційне управління, управління персоналом, маркетингова
та інвестиційна політика.
Abstract. In this article considers the nature and process of anti-crisis management, methods
and forms of its implementation. Laid out directions for activity of enterprise in the scope of anticrisis program and mechanisms for implementation of anti-crisis management. Made conclusion
about effectiveness of anti-crisis management.
Keywords: anti-crisis management, anti-crisis management program, financial and
organizational management, personnel management, marketing and investment policy.
Постановка проблеми. В сучасних умовах підприємствам дуже складно планувати і
здійснювати свою діяльність у довгостроковій перспективі. Негативний вплив тенденцій
світової економіки на підприємства викликав потребу в застосуванні антикризового
управління підприємством і вибору найбільш ефективних форм його здійснення. Багато
дослідників говорять про кризу як нормальну стадію розвитку підприємства та одночасно
зазначають її катастрофічне значення для кожного окремого підприємства, а отже
дослідження питань антикризового управління підприємством є досить актуальним.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Світовий досвід показує, що питанню
антикризового управління підприємством приділяється значна увага, про що свідчать
ґрунтовні розробки теорії антикризового менеджменту Е. І. Альтмана, Ш. Л. Брауна,
І. Ансоффа, Р. Т. Таффлера, І. Адізеса, Д. Самсонова, Н. Ф. Арнольда, В. І. Балабанова І. Т.,
Баришннікова Н. Б., Бєляєва С. Г., Грязнової А. Г. та інших. Бєлєнький П., Бланк І. О.,
Богиня Д., Туніков В. А., Афонін А. С., Тюріна Н. М., Федулова Л. І., Чернявський А. Д.,
Пасічник В. Г., Колісник М. К., Овсак О. П. та ін.
Мета дослідження. Метою статті є дослідження питань антикризового управління
підприємством та визначення основних напрямків антикризового управління підприємством
на основі антикризової програми; розгляд проблем ефективності антикризового управління
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підприємством та механізмів підвищення ефективності управлінської діяльності в умовах
кризи.
Виклад основного матеріалу. Антикризове управління – спеціальним чином
організована система управління, яка має комплексний, системний характер, націлена на
найбільш оперативне виявлення проблем підприємства та створення відповідних передумов
для їх своєчасного подолання з метою забезпечення відновлення життєздатності суб'єкта
підприємницької діяльності, недопущення виникнення ситуації його банкрутства,
запобігання виникненню кризи в майбутньому [2, с. 301]. Сутність антикризового управління
виражається в наступних положеннях: кризи можна передбачати, очікувати і викликати;
кризи у визначеній мірі можна прискорювати, випереджати, відсувати; до кризи можна і
необхідно готуватися; кризи можна пом’якшувати; управління в умовах кризи вимагає
особливих підходів, спеціальних знань, досвіду і мистецтва; кризові процеси можуть бути до
визначеної межі керованими; управління процесами виходу з кризи здатне прискорювати ці
процеси і мінімізувати їхні наслідки [1, c. 23]. Необхідним перетворенням на українських
підприємствах є підвищення гнучкості: системи управління, технологій виробництва,
організаційного розвитку підприємства, персоналу та підвищення гнучкості виробничого
потенціалу. Це дозволить краще і швидше пристосовується до змін внутрішнього та
зовнішнього середовища та загроз, які можуть виникнути в процесі діяльності підприємства
та зберегти свою стійкість і конкурентоспроможність.
Основні напрямки антикризової програми:
1. Фінансове управління. Основною метою є швидке поновлення платоспроможності й
відновлення достатнього рівня фінансової стабільності підприємства. Діагностика
фінансового стану та оцінка перспектив розвитку бізнесу - одна з найважливіших процедур
фінансового оздоровлення підприємства. Фінансовий аналіз, який проводиться економістами
підприємства, повинен оцінити внутрішню структуру підприємства, чисті грошові потоки,
передбачити «слабкі місця», виявити ступінь залежності діяльності підприємства від
зовнішніх та внутрішніх чинників [4, с. 421-424]. Фінансову стабілізацію на українських
підприємствах під час загострення кризових ситуацій необхідно здійснювати за такими
етапами: усунення неплатоспроможності підприємства; відновлення фінансової стабільності
підприємства; зміна фінансової стратегії з метою прискорення економічного зростання
підприємства [3, c. 40-46].
2. Маркетингова політика. Не менш важливим елементом антикризової програми
підприємства є маркетингова стратегія, яка передбачає глибокий аналіз ринку,
прогнозування його подальшого розвитку, визначення власної позиції на ринку цінової й
асортиментної політики, оцінку комерційного ризику, пов'язаного зі зміною ринкової
ситуації, підготовку висококваліфікованих спеціалістів з маркетингу. Маркетингові
антикризові програми можуть бути частиною стратегічного і тактичного плану організації
виходу з кризи чи антикризового бізнес-плану [1, c. 216]. Основними в антикризовому
маркетингу українського підприємства мають бути стратегії просування товарів на нові
ринки, завоювання нових сегментів ринку, зміцнення становища на старих ринках,
диверсифікованості. Ключовою стратегією в рамках маркетингової політики на українських
підприємствах повинна бути продуктово-маркетингова стратегія, яка сприяє розробці
приватних стратегій організації.
3. Інвестиційна політика і управління інвестиціями. Важливе місце в розробці
антикризової програми займає інвестиційна політика як складова стратегічного планування.
Вона включає такі основні напрями: управління ризиком; програмно-цільове управління і
складання капітальних бюджетів; стратегічний аналіз; стратегічне управління, яке охоплює
три сфери прийняття рішень: інвестиції, фінансування, виробничу діяльність [4, с. 421-424].
В рамках інвестиційної політики на українських підприємствах необхідно провести оцінку
привабливості підприємства і оцінку інвестиційних проектів, які в майбутньому можуть
принести підприємству прибуток. На базі отриманих розрахунків розробити антикризову
інвестиційну політику (програму) підприємства.
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4. Управління персоналом. Управління персоналом являє собою сукупність
цілеспрямованих дій керівного складу організації і структурних підрозділів з управління
підлеглими, спрямованих на досягнення поставлених загальних і специфічних цілей
організації. Підвищити ефективність діяльності підприємства можливо шляхом ефективного
управління персоналом, що буде сприяти росту конкурентоспроможності виробленої
підприємством продукції. Процес управління персоналом повинен базуватися на принципах
формування якісного кадрового потенціалу, його оптимізації, орієнтації на професійне ядро,
подолання опору до змін з боку персоналу.
5. Організаційне управління і операційний менеджмент. Вихід підприємства з кризи
передбачає розробку стратегії організаційних заходів. Для цього необхідно проаналізувати
складові організаційної структури підприємства, а саме: рівень спеціалізації, концентрації,
кооперації, централізації виробництва; управлінські процеси, склад управлінських ланок та
їх взаємодію, ступінь централізації управління; рівень господарської самостійності
підприємства, його підрозділів і філіалів; рівень використання економічних, організаційних і
соціально-психологічних методів управління та інші [4, с. 421-424]. Керівництво українських
підприємств повинно переглянути ефективність виконання функцій антикризового
управління, а саме: цілевизначення, планування, організація, мотивація і контроль;
підвищення ефективності виконання функцій призведе до максимальної мінімізації наслідків
кризи і підвищення ефективності прийняття управлінських рішень.
Висновки. Кризові явища краще передбачити, ніж ліквідувати, так як ліквідувати їх
майже не можливо. Тому успіх діяльності підприємства залежить від завчасної підготовки
антикризового управління до майбутніх загроз. Завчасна підготовка програми антикризових
заходів допоможе значно мінімізувати негативний вплив кризових явищ на підприємство і
дозволить йому бути успішним і конкурентноздатним в умовах кризи.
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СУЧАСНИЙ СТАН IННOВАЦIЙНO-IНВЕСТИЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI В УКPАЇНI
THE CURRENT STATE OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITIES IN
UKRAINE
Анотація. Розглянуто сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні.
Досліджено, що для Укpаїни важливo не тiльки залучати iнвестицiї, а й кoнтpoлювати їх
цiльoве викopистання. Встановлено, що інвестицiї й iннoвацiї – двi неpoзpивнo пoв’язанi
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сфеpи екoнoмiчнoї дiяльнoстi, якi є найбiльш вpазливими пpи piзких змiнах екoнoмiчнoї
ситуацiї.
Ключові слова: інвестиції, інновації, інноваційно-інвестиційна діяльність,
інвестиційна привабливість
Abstract. Considers the current state of innovation and investment activity in Ukraine.
According to research, it is important for Ukraine not only to attract investments but also to control
their target use. Found that investment and innovation are two closely related areas of economic
activity that are most vulnerable to sharp changes in the economic situation.
Keywords: investments, innovations, innovation-investment activity, investment
attractiveness
Постановка проблеми. Передумовою формування потужної нацioнальної економіки є
ефективна iннoвацiйнo-iнвестицiйна діяльність суб`єктів господарювання. В умовах
сьогодення нацioнальна економіка пеpеживає кpизу, тoму як нiкoли неoбхiднo звеpтати увагу
на забезпечення безпеки інвестиційного потенціалу з метою подальшого його нарощення.
Крім захисту інвестиційного потенціалу, необхідно зосередити увагу на оновленні основних
засобів, вдoскoналеннi виpoбничих пpoцесiв, ствopеннi iннoвацiйнoї пpoдукцiї, oптимiзацiї
упpавлiнських пpoцесiв тoщo. Для Укpаїни важливo не тiльки залучати iнвестицiї, а й
кoнтpoлювати їх цiльoве викopистання, але на застаpiлiй виpoбничiй базi, знoшенoму
технiчнoму забезпеченнi пiдпpиємств навpяд чи мoжливo дoмoгтися пoбудoви ефективнoї та
сильнoї екoнoмiки. Саме тому актуальним залишається питання посилення iннoвацiйнoiнвестицiйнoї активності в Укpаїнi та запpoпoнувати шляхи забезпечення захисту даного
потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Piзнi аспекти iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї
дiяльнoстi в Укpаїнi дoслiджуються такими наукoвцями, як: А. В. Абpютiна, I. М. Вядpoва,
Л. С. Гаватюк, А. В. Кoсенкo, I. В. Лoбас, С. М. Пашoва, М. I. Сoкач, O. М. Тpидiд,
А. Л. Флегантoва, А. С. Цiкал та iншi. Пpoте забезпечення захисту iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї
дiяльнoстi в Укpаїнi залишається необхідним та актуальним.
Виклад основного матеріалу. Iнвестицiї й iннoвацiї – двi неpoзpивнo пoв’язанi сфеpи
екoнoмiчнoї дiяльнoстi, якi є найбiльш вpазливими пpи piзких змiнах екoнoмiчнoї та
пoлiтичнoї ситуацiї [2, c. 171].
Залишається лише уявити, яких змiн зазнала iннoвацiйнo-iнвестицiйна дiяльнiсть в
Укpаїнi з уpахуванням oстаннiх буpемних пoдiй в деpжавi. Якщo зoсеpедити увагу на
сучаснoму станi iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi, тo за пoказниками Мiнiстеpства
екoнoмiчнoгo poзвитку i тopгiвлi Укpаїни наpазi спoстеpiгається висoка iнвестицiйна
динамiка, яка за пiдсумкoм I пiвpiччя 2015 poку на piвнi 9,6 % (скopoчення на 2,13 % у I
пiвpiччi 2014 p.) [3].
Зниження iнвестицiй сталo наслiдкoм зниження iнвестицiйнoї активнoстi суб’єктiв
екoнoмiчнoї дiяльнoстi в умoвах зниження
вiднoснoї макpoфiнансoвoї стабiльнoстi,
зниження oбсягiв виpoбництва, зниження пpoцесiв pефopмування екoнoмiки Укpаїни.
Так, за пiдсумками 2015 poку пpитiк чистих пpямих iнoземних iнвестицiй станoвив
43371,4 млн. дoл. США пpoти 45916 млн. дoл. США у 2014 poку. У 2015 poку пopiвнянo з
вiдпoвiдним пеpioдoм 2014 p. oбсяг капiтальних іноземних інвестицій поступово
зменшується.
Аналiзуючи наведенi пoказники, вважаємo, щo загалoм негативна динамiка фopмується
пiд впливoм:
1. Зниження фiнансoвoгo станoвища пiдпpиємств, пеpеважнo, на тлi зменшення
збиткoвoстi їх дiяльнoстi;
2. Зниження дoвipи iнвестopiв та наpoщення пpитoку пpямих iнoземних iнвестицiй;
3. Зниження деpжавнoї iнвестицiйнoї пiдтpимки.
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Наpазi Укpаїна має хopoшi пеpспективи щoдo poзвитку та пoкpащення свoгo
iнвестицiйнoгo клiмату. Уpядoм пpoпoнуються нoвi закoнoпpoекти та pефopми, якi мають
пoкpащити ситуацiю в кpаїнi, пpoте вoни наспpавдi не мають бажаного ефекту, який чекали
вiд цих захoдiв укpаїнцi.
Для пoдальшoгo пoкpащення iнвестицiйнoї пpивабливoстi Укpаїни мoжна здiйснити
захoди щoдo пoкpащення пoдаткoвoгo клiмату та pефopмування системи пoдаткoвих
стимулiв.
Напpямки вдoскoналення iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi в Укpаїнi:
1. Стимулювати мoдеpнiзацiю виpoбничих фoндiв та впpoвадження нoвiтнiх
технoлoгiй;
2. Збiльшувати iнвестицiї в iннoвацiйнi пpoекти;
3. Пiдтpимувати деpжавними пpoгpамами iнвестицiйну активнiсть малoгo бiзнесу в
Укpаїнi;
4. Знизити пoдаткoвий тиск на бiзнес та вдoскoналити спpoщену систему
oпoдаткування та звiтнoстi тoщo.
Oдним iз наслiдкiв пoкpащення iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi в Укpаїнi є
пpискopення пiдписання Угoди пpo асoцiацiю з Євpoпейським Сoюзoм [1, c. 121].
Наpазi укpаїнцям залишається oчiкувати вiднoснoї макpoфiнансoвoї стабiльнoстi,
зpoстання фiнансoвих мoжливoстей бiзнесу в Укpаїнi та самoгo населення, яке наpазi
фiнансoвo «пpидушене».
Такoж pейтинг Укpаїни дo piвня «ССС-» за дoвгoстpoкoвими зoбoв’язаннями в
iнoземнiй валютi пiдвищилo агентствo Rating and Investment Information, Inc [4].
Висновки. Залишаються pизиками для iннoвацiйнo-iнвестицiйнoї дiяльнoстi в Укpаїнi:
анексiя АP Кpим, ведення АТO на Схoдi Укpаїни, щo вiдлякую iнoземних iнвестopiв.
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ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА В
УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ
FINANCIAL MECHANISM OF FORMATION OF ENTERPRISE INCOME
UNDER ECONOMIC CRISIS
Анотація. В статті розглянуто питання критеріїв оцінки фінансової безпеки
підприємства та визначено напрями протидії загрозам стійкому фінансовому стану
підприємства в умовах фінансової кризи
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Abstract. In the article the question criteria for assessing financial security company and the
directions of countering threats to sustainable financial situation of the company in the financial
crisis
Keywords: financial security, financial mechanism, incomes policy
Постановка проблеми. Проблема збитковості значної кількості промислових
підприємств, низький рівень рентабельності, значні обсяги дебіторської і кредиторської
заборгованостей, інші негативні явища в економічному житті країні роблять надзвичайно
актуальними пошуки шляхів удосконалення системи управління підприємством в напрямку
орієнтації системи на цілі підтримки достатнього рівня економічної безпеки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми економічної безпеки розглядаються
в роботах багатьох зарубіжних і вітчизняних дослідників. Аналіз літературних джерел
дозволяє зробити висновок, що в них суттєва увага приділяється питанням безпеки на
макроекономічному рівні. Розгляду різних аспектів державної економічної безпеки
присвячені праці В. Гейця [1, с.63-82], Б. Губського [2], А. Колосова [3, с.16-207, 369-427],
Г. Пастернака-Таранущенка [4] та багатьох інших. Ґрунтовний аналіз проблемних питань
розбудови системи управління станом економічної безпеки підприємства зроблено
Н. Лохановою [6]. Нею, зокрема, виділені дискусійні питання, які потребують невідкладного
розв’язання. Серед них: відсутність єдиного підходу до розуміння самої категорія
«економічна безпека підприємства», незавершеність розробки науково обґрунтованої
класифікації загроз економічній безпеці на мікроекономічному рівні, відсутність науково
обґрунтованих принципів управління станом економічної безпеки підприємств,
невизначеність завдання як усієї системи управління, так і окремих управлінських функцій з
точки зору їх орієнтації на цілі забезпечення стану економічної безпеки підприємства.
Отож, огляд літературних джерел свідчить про те, що хоча цілим рядом дослідників
уже отримані суттєві наукові результати, однак ще відсутня науково обґрунтована концепція
економічної безпеки підприємства, яка містила б системне викладення теоретичних основ і
методологічних напрямків, необхідних для створення умов стійкого і безпечного розвитку
підприємства. Зокрема, недостатньо розробленим є питання фінансової безпеки
підприємства.
Метою статті є визначення центрів виникнення загроз, критеріїв оцінки фінансової
безпеки підприємства і напрямків протидії загрозам фінансовій безпеці.
Виклад основного матеріалу. В системі економічної безпеки підприємства окремою
складовою є фінансова безпека, проблеми якої позначаються на будь-якій галузі
національного господарства і на будь-якому підприємстві.
На рівні підприємства загрози фінансовій безпеці постають як чинники, що
ускладнюють чи роблять неможливою реалізацію економічних інтересів підприємства,
перешкоджають досягненню цілей суб’єкта господарювання, здатні порушити його стійкість
і стабільний розвиток.
Необхідно чітко з’ясувати склад основних загроз економічній безпеці підприємства у
фінансовій сфері. У коло уваги мають потрапити як реальні, так і потенційні загрози. Усі
економічні загрози необхідно також згрупувати за можливими масштабами негативних
наслідків, виділивши загрози, що можуть спричинити особливо великі, значні чи незначні
втрати, а також за характером прояву в часі та ймовірними термінами настання. Не менш
важливим є розмежування загроз за природою і джерелами виникнення, зокрема визначення
складу зовнішніх і внутрішніх загроз. Зовнішні загрози пов’язані насамперед, з
недосконалістю законодавчо-правової бази господарювання, відкритістю внутрішнього
ринку для імпорту, жорстокістю конкуренції, загостренням кримінальної ситуації в тій чи
іншій галузі економіки. Внутрішні загрози пов’язані з відкритими і завуальованими
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розкраданнями, недосконалістю системи і методів управління тощо. Внутрішні й зовнішні
загрози потребують різних способів їх попередження чи подолання.
Серед найбільш загальних показників фінансової безпеки слід назвати результати
економічної діяльності (здатність підприємства досягати поставленої мети й виконувати
власну місію в стратегічному вимірі), продуктивність (співвідношення кількості виробленої
продукції до кількості витрачених ресурсів) та ін. При цьому найбільш конкретне уявлення
про стан економічної безпеки надають наступні характеристики: фінансова стабільність,
платоспроможність, маневреність, ліквідність.
Для кожного показника мають бути встановлені порогові значення, за межами яких
настає кризовий стан. Саме на підставі таких даних визначається так званий «коридор
безпеки», за дотриманням якого необхідно слідкувати в управлінській діяльності.
Фінансову стабільність ми пропонуємо визначати коефіцієнтом автономії і
коефіцієнтом ефективності підприємства. Коефіцієнт автономії – це відношення власного
капіталу до балансового підсумку капіталу. Чим ближчий він до 1,0, тим краще.
Коефіцієнт ефективності підприємства – співвідношення реального основного капіталу
і суми всіх активів підприємства. Цей показник характеризує ефективність використання
засобів, що є в розпорядженні підприємства, а також забезпечення умов функціонування
капіталу економічною інфраструктурою. Порогове значення пропонується не менше 0,5.
Платоспроможність може бути оцінена за допомогою коефіцієнта покриття, тобто
співвідношення мобільних засобів (готівка, цінні папери, дебіторська заборгованість, запаси
товарів, матеріалів тощо) і короткострокової заборгованості. Цей коефіцієнт характеризує
здатність підприємства виконувати власні зобов’язання перед кредиторами і забезпечувати
функціонування власного виробництва. Граничне значення пропонується – 2,0.
Платоспроможність характеризує також коефіцієнт абсолютної ліквідності: відношення
суми грошей і цінних паперів до короткострокової заборгованості. Нормальне значення – 0,2
– 0,5.
Крім цих показників, важливу інформацію надають й інші – загальний коефіцієнт
ліквідності, коефіцієнт стійкості, рентабельність виробництва, ефективність нагромадженого
капіталу та інші.
Загальна якість економічного і фінансового захисту на рівні підприємства формується,
насамперед, у таких напрямах:
 розробці і реалізації стратегії менеджменту, спрямованої на формування
ефективного виробництва;
 підвищенні ефективності використання активів підприємства, інвестиційної
політики;
 контролю політики доходів і витрат, забезпеченні платоспроможності.
 Гарантування фінансової безпеки підприємства може бути забезпечено шляхом
реалізації наступних заходів:
 ретельного аналізу можливих негативних впливів розвитку виробничої і
маркетингової структур щодо платоспроможності, рентабельності і прибутковості
підприємства;
 аналізу стану ринку цінних паперів з погляду їх привабливості, а також захисту від
придбання акцій конкурентами і можливого встановлення контролю над підприємством;
 аналізу інвестиційних проектів, обережного і зваженого використання залучених
коштів;
 аналізу ділових пропозицій підприємству з погляду ділової етики (участь у так
званому «відмиванні грошей», випадки шахрайства тощо).
Висновки. При розробці концепції фінансової безпеки підприємства повинні бути
враховані економічні інтереси і цілі підприємства, джерела загроз економічній безпеці,
обґрунтовані критерії оцінки фінансової безпеки, окреслені основні напрямки протидії
загрозам економічній і, зокрема, фінансовій безпеці. Політика економічної безпеки має
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визначати оптимальний спосіб використання всіх видів ресурсів підприємства, а також
процедури попередження порушень режиму безпеки та адекватного реагування на них.
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ВПЛИВ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
THE IMPACT OF THE TOOLS OF INTERNET MARKETING ON THE
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES
Анотація. Розглянуто вплив інтернет-маркетингу на конкуренто-спроможність
підприємства. Досліджено, Інтернет-маркетинг як процес використання сучасних
інформаційних Інтернет-технологій при проведені маркетингових досліджень, розробки
товару, встановлення ціни, доведення до споживача та впровадження нових підходів із
стимулювання збуту з метою максимального задоволення потреб споживачів через
інноваційну організацію матеріального та інформаційного обміну.
Ключові слова: Інтернет-маркетинг, Інтернет-технології, маркетингові дослідження,
контекстна реклама
Abstract. The influence of Internet marketing on the competitiveness of the enterprise.
Researched Internet marketing as the process of using modern information technologies when
conducting market research, product development, pricing, communication to consumers and the
introduction of new approaches to stimulate sales with the aim of maximum satisfaction of
consumer needs through the innovative organization of material and information exchange.
Keywords: Internet marketing, Internet technology, marketing research, contextual
advertising
Постановка проблеми. Стан сучасної економіки, що характеризується гострою
конкуренцією, вимагає від ТОП-менеджменту компаній удосконалення бізнес-процесів
підприємства та використання інноваційних технологій. Сучасні інструменти Інтернет61
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маркетингу дозволяють українським підприємствам швидко адаптувати бізнес-процеси під
вимоги ринку, автоматизувати процеси взаємовідносин з клієнтами, надавати індивідуальні
послуги обслуговування, ефективно організувати зворотний зв`язок, в режимі реального часу
отримувати маркетингову інформацію та приймати ефективні рішення, здійснювати
результативні рекламні кампанії. Саме тому, використання інструментів інноваційних
технологій Інтернет-маркетингу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості застосування Інтернеттехнологій в маркетинговій діяльності досліджувалися багатьма теоретиками та практиками,
серед яких: В. Д. Байков, В. А. Висоцька, Л. Вундерман, Р. Гавриш, Т. П. Данько,
С. М. Ілляшенко, С. Кадулін, Ю. С. Шипуліна, А. В. Юрасов та інші.
Виклад основного матеріалу. Інтернет-маркетингом вважається один із видів
маркетингу з використанням мережі Інтернет у дистанційному, інтерактивному режимі, що
включає традиційні елементи комплексу маркетингу (товар, розподіл, просування,
ціноутворення, маркетингові дослідження), забезпечує можливість прискорення,
здешевлення та більш якісного здійснення всіх маркетингових процесів.
Цікавим є перелік інструментів інтернет-маркетингу в 2008 році запропонований
Ральфом Уілсон [1]:
- сайт компанії;
- зовнішня активність компанії в Інтернет (поза власним сайтом);
- просування бренду;
- маркетинг співтовариств та маркетинг в соціальних медіа;
- віртуальні світи;
- експериментальні методи;
- пошуковий маркетинг.
Спираючись на концепцію маркетингу, яка передбачає, що вся діяльність організації
повинна мати за головну мету задоволення потреб користувачів через інструменти інтернетмаркетингу, оскільки це – найкращій шлях досягнення власних цілей росту та підвищення
рентабельності організації. Інтернет-маркетинг – це процес використання сучасних
інформаційних Інтернет-технологій при проведені маркетингових досліджень, розробки
товару, встановлення ціни, доведення до споживача та впровадження нових підходів із
стимулювання збуту з метою максимального задоволення потреб споживачів через
інноваційну організацію матеріального та інформаційного обміну. В інтернет-маркетингу
використовуються ті ж самі елементи комплексу маркетингу – 4Р (продукт - product, ціна price, канал розподілу - placement та просунення - promotion), але кожний елемент має свої
особливості. [4]
Інтернет-маркетинг має потужний вплив на бізнес і рекламу, особливо це сильно
помітно в сфері послуг і обслуговуванні споживачів. Online-продажі в інтернет-магазинах
стрімко «завойовують» ринок, набуваючи все більшої популярності, тому що процес
покупок є зручним та сучасним. Головна відмінність інтернет-маркетингу – це значний
внесок у рекламну індустрію. Дієвість Інтернет-реклами є невд’ємнаmв сучасному Onlineсвіті, практика свідчить, що частка реклами в інтернеті є вищою, в порівнянні із рекламою на
радіо. Посилюються і обсяги торговельних інтернет-майданчиків, людство поступово
занурюються в Online-ринок.
Інтернет-реклама завжди входить в рекламну компанію провідних компаній Інтернетмаркетинг є основною складовою електронної комерції. Реклама в інтернеті надає
споживачеві можливість отримати необхідну інформацію в будь-який час і є набагато
економніше інших видів реклами. Використовуючи методи інтернет-маркетингу можна
легко і швидко провести рекламну компанію в іншій країні. Інтернет-маркетинг дає чіткі
статистичні дані про ефективність маркетингової кампанії [3].
З метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку доцільно
виділити 5 бюджетних та найефективніших інструментів інтернет-маркетингу. Для того, щоб
сайт став прибутковим, його треба активно просувати, у результаті чого фахівці
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всеукраїнського торговельного центру в інтернеті prom.ua виокремили наступні інструменти
[2]:
1. E-mail-маркетинг допоможе нагадати про себе постійним клієнтам. в e-mailповідомленні варто розповісти про акції та новинки компанії.
2.Відгуки клієнтів про компанію, її товари та послуги. Понад 70% українських
інтернет-покупців обирають товари і компанію-продавця за відгуками. Щоб отримати більше
позитивних оцінок від клієнтів, їх можна додатково заохотити.
3. Контекстна реклама – стислі текстові оголошення.
4. Контент (відео, текст, опис товару чи послуги). Просувати інтернет-магазин можна і
за допомогою його контенту, для цього треба детально описати товари, додати фотографії у
різних ракурсах чи зняти відео про особливості конкретної моделі.
5. Розміщення товарів на торгових майданчиках.
Висновки. Таким чином, застосування наведених методів у комплексі дозволить значно
збільшити рівень продажів підприємства при мінімальних витратах, так як Інтернетмаркетинг є найдешевшим різновидом реклами. Також слід відмітити, що є необхідним
більш детально вивчати можливості використання мережі Інтернет для рекламної діяльності
підприємства, застосовуючи інноваційні методи.
Отже, систематизація інструментів Інтернет-маркетингу дозволить ефективніше вести
бізнес в мережі Інтернет знижуючи витрати виробництва.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Анотація. Розглянути питання конкурентоспроможності національної економіки
України та її вплив на процеси євроінтеграції. Вивчено досвід розвинутих країн світу на
шляху створення постіндустріального простору на основі інновацій та регіонального
інноваційного потенціалу країни. За результатами дослідження пропонується формування
Національної інноваційної системи та активна регіональної політики України.
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Abstract. Consider the competitiveness of the national economy of Ukraine and its impact
on the process of European integration. Studied the experience of developed countries to the
creation of the post-industrial space through innovation and regional innovation potential. The study
proposed the formation of National Innovation System and active regional policy of Ukraine.
Keywords: competitiveness, European integration, national economy, regional capacity,
intellectual capacity, national security, developed countries
Formulation of the problem. The concept of competitiveness of the national economy is great
practical importance in the development programs of the country's competitiveness and
development of its export base in the long term at the national level. A place that our country is
rankings of authoritative international organizations, clearly indicates its weak competitiveness.
Prerequisite Ukraine out of the crisis, EU integration and national security problems is the
development and implementation of global strategic architecture to improve its international
competitiveness. Only the high competitiveness of the national economy in both domestic and
global markets could be the basis for the growth of living standards of citizens of Ukraine.
Analysis of recent research and publications. Among the scientific works that explore
contemporary forms of international competition, the causes and conditions of the competitive
advantages and problems of ensuring high competitiveness of individual countries in the latest
forms of its achievements, research is necessary to allocate such foreign scientists as G. Gruber, H.
Johnson, R. Kanter, P. Kattsentsheyna, A. Marshall, J. Mile, R. Nelson, J. Sachs, A. Smith, R.
Solow, J. Schumpeter, E. Hekshera, local scientists - B. Gubsky, D. Lukyanenko, Yuri Pakhomov,
and many others.
The most considerable levels of international competition research and theory of competitive
advantages of the micro - and meso - levels reached American scientist Porter [1, p. 25].
Formulation of research objectives. However, many aspects of this scientific problem is not
solved and justified. Require further study and methodological basis and becoming competitive in
the global environment.
Presenting main material. Competitiveness in the general definition associated with certain
properties of the object of research that give it an opportunity to grow through innovation and
ultimately win the competitive struggle. If the object does not have them, he is unable to engage in
long-term competition in the relevant market. The main factor behind the high competitiveness of
international economic relations is their susceptibility to innovation. An important feature of the
country's competitiveness is the ability of the subjects to respond quickly to changes in global
demand and production structure. This requires that the country was favorable investment climate
and innovation as well as favorable conditions for the effective functioning of businesses. The high
competitiveness of the country is characterized by it terms of education, the problems of national
security, economic development and improve people lives. Country which has not only efficient
economy, but also to develop non-economic institutions that have a positive influence on economic
processes in the country can be considered competitive and has great potential, not only in terms of
competitive advantage, but also the benefits associated with the feature operation political, cultural
and social systems.
The high level of international competitiveness can be achieved through the active
involvement of state subsidies, but ultimately it reduces the quality of life and competitiveness and
are nominal. Real competitiveness is possible only when national companies are able to produce
quality products and successfully sell them at prices that meet both external and internal users
without direct subsidies.
It is legal to use the category and the country's competitiveness due to increase weight in the
international community intellectual potential of the state, which ensures high economic growth
through innovation. In theory, international economics is no clear justification for such categories as
"competitive status", although in the strategic management of the 80s used the term "competitive
status of the company." The concept of "competitive status" can be recognized as a state brand with
universal standards such as the development of political and economic stability, economic security.
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Competitive status considered high, as the conditions of its competitiveness on international
markets will increase, and due to the attractiveness of the internal environment of the country for
investors.
Using a large database of international statistics might constantly improve methods for
calculating the international competitiveness of countries, reflecting their potential and comparative
advantages. Particular attention is paid to the growth competitiveness index (the index increased
competitiveness - IIC), which is determined annually by the World Economic Forum (WEF) and
the ability of national economies in the medium term to ensure sustainable development based on
new knowledge and technologies. This index is also called the symbol of innovation receptivity,
which provides opportunities to realize sustainable economic growth and welfare through the use of
new technologies and production based on these new products. The proposed technology of
innovation susceptibility index of distinguishes countries in terms of the cluster.
The first cluster includes highly developed countries that are key innovators - Switzerland
(5.8), Singapore (5.7), USA (5.6) Germany-(5.5), Netherlands (5.5), Japan (5 5), Finland (5.5),
Sweden (5.4), Great Britain (5.4) and Norway (5.4). The average score is the total competitiveness
index - 5.54, the index of social institutions - 5.98 and the macroeconomic environment index 4.98. 2nd Cluster is the largest, covering a large number of highly developed countries. It also
joined post-socialist countries - China, Estonia, Thailand and the Czech Republic. By failing countries 7 and 8 clusters (number of South African and Latin American countries and Ukraine 4.0 - 2.8).
To maintain economic growth in developing innovative systems and appropriate strategies in
most parts of Europe, confirming the thesis that in today's active innovation is essential not only for
the highly developed regions, but also to all regions of the world. From the middle 90s, the
European Commission encourages and supports the development of regional innovation strategies
with special programs RITTS and RIS, of which more than 120 European regions have received
support from experienced consultants analyze innovation and development potential of regional
innovation strategies. With the help of regular competitions financed by European regional
innovation projects, with deprived areas received 75% of funds. The EU is making significant
efforts in creating a network for the exchange of information between regions. An example of this
can serve as a network of Innovative Region in Europe (IRE), which includes the different regions
of the EU.
Conclusions. Thus, an important step towards Ukraine's integration into the global innovation
space is building its own national innovation system and active regional policy. Today, Ukraine
availability of innovative progress is uncontested by ensuring international competitiveness. It
should develop a national strategy to improve the international competitiveness of the national
economy, which should transform Ukraine into a strong, economically developed state with
internationally accepted high competitive status.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ПРИРОДА ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕМІСІЇ ЦІННИХ
ПАПЕРІВ
FINANCIAL AND LEGAL RELATIONS IN THE NATURE OF ISSUE OF SECURITIES
Анотація. У статті досліджується фінансово-правова природа відносин у сфері емісії
цінних паперів. Емісійне право розглядається в суб’єктивному та об’єктивному сенсі.
Визначається місце інституту обігу цінних паперів у системі емісійного права.
Ключові слова: емісія, емісійне право, гроші, цінні папери, фінансово-правові
відносини.
Abstract. The article examines the financial and legal nature of relations in the securities
issue. Emission seen right in the subjective and objective sense. The place institute circulation of
securities in the system of emission rights.
Keywords: emissions, emission rights, money, securities, financial and legal relations.
Постановка проблеми. Визначення понять «емісія», «емісійні операції», «емісійна
система» та «емісійне право» тощо дає можливість з’ясувати специфіку зв’язків та взаємодії
таких структурних складових системи фінансового права, як право грошового обігу та
емісійне право.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з емісією, були предметом
наукових досліджень таких вчених, як А. Т. Ковальчук, О. В. Лещенко, В. П. Харицький,
М. В. Карасьова, Е. Е. Емірсултанова, К. В. Андріянов.
Мета даної статті полягає у дослідження власне фінансово-правової природи
відносин у сфері емісії цінних паперів.
Виклад основного матеріалу. Отже, Словник іншомовних слів за редакцією академіка
АН УРСР О. С. Мельничука (1985 р.) містить такі понятійні визначення термінів. Емісія (від
лат. Emissio – випуск, випромінювання) – це випуск банкнотів, паперових грошей та цінних
паперів державними установами та акціонерними товариствами. Емітент (від лат. emittens
(emittentis) – той, що випускає) – фірма, акціонерна компанія, банк, держава, що випускають
(емітують) в обіг цінні папери або банкноти. Емітувати (від лат. Emittio – випускаю,
висилаю) – випускати цінні папери або банкноти [1, с. 305].
За Радянським енциклопедичним словником 1985 р. емісія (від лат. Emissio – випуск) –
це випуск в обіг банківських і казначейських квитків, паперових грошей та цінних паперів.
Емісійні (центральні) банки наділені монопольним правом випуску банківських білетів
(банкнот) [2, с.1543].
У наведених вище джерел, ще за радянських часів у процесі емісії, по-перше,
здійснювалися операції з випуску в обіг: 1) банкнот; 2) паперових грошей; 3) цінних паперів;
4) банківських і казначейських квитків. По-друге, емітентами, що їх випускали в обіг, були
фірми, акціонерні компанії, банк, держава. По-третє, тільки емісійні (центральні) банки були
наділені монопольним правом випуску банківських білетів (банкнот).
Професор О. М. Козирін, визначаючи фінансово-правові засади грошового обігу та
емісійного права, розглядає його як: емісійне право в суб’єктивному сенсі так і в
об’єктивному сенсі [3, с. 280–281].
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Ілюструючи тенденцію реформування фінансово-правової доктрини, що склалася під
впливом принципів планової економіки та директивного управління нею, деякі науковці
стверджують, що емісійне право як підгалузь фінансового права у складі публічного
банківського права – це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у
галузі емісійної діяльності держави, спрямованої на випуск грошових знаків і організацію:
1) готівкового грошового обігу; 2) безготівкового грошового обігу; 3) ведення касових
операцій; 4) обігу цінних паперів; 5) обігу іноземної валюти. Основними суб’єктами
емісійної діяльності є Центральний банк та його структурні підрозділи на місцях, а також
кредитні (банківські) установи [4, с. 45–50].
Науковець О. В. Лещенко, визнаючи право грошового обігу підгалуззю, взагалі
відносить емісійне право до інституту Особливої частини фінансового права, зазначаючи, що
існування інституту емісійного права є спірним, оскільки він охоплюється інститутом
готівкового грошового обігу, однак його етимологічне походження не дає можливості
об’єднати їх в єдине ціле, адже норми права встановлюють саме порядок емісії (випуску)
готівкових грошових знаків, порядок їх обміну та вилучення з обігу, а не процесу їх
правового регулювання під час обігу в економіці [5, с. 94–95].
Таким чином, у складі емісійного права бачимо наявність окремого інституту, яким
охоплюються питання випуску та обігу цінних паперів. Проте виникають запитання: чи має
він охоплювати всі відносини з цінними паперами чи лише ті, які стосуються цінних паперів
держави взагалі; чи мають фінансово-правовий характер відносини з цінними паперами.
Свого часу професор С. Д. Ципкін наголошував на тому, що відносини, які виникають
під час випуску державних позик (в тому числі у вигляді облігацій як цінного паперу),
регулюються фінансовим правом і суттєво відрізняються від відносин, що виникають у
випадку договору позики в цивільно-правовому сенсі [6, с. 23]. Науковець Б. М. Іванов також
допускав наявність певного цивільно-правового елемента у цих відносинах, які мали, на його
думку, похідний від норм фінансового права характер [7, с. 64].
На наше переконання, відносини з приводу випуску та обігу цінних паперів держави
мають комплексну правову природу, їм також властивий фінансово-правовий характер, і
вони підлягають відповідному фінансово-правовому регулюванню. А це дає підстави для
включення цих відносин до складу інституту обігу цінних паперів.
Складнішим є питання віднесення до даного інституту відносин, якими регулюється
обіг інших (недержавних) цінних паперів. Так, з першого погляду дані відносини носять
переважно цивільно-правовий, ніж фінансовий характер, проте вони також мають одну
специфічну ознаку порівняно з іншими цивільними відносинами: впливають на обсяг
грошової маси, яка має бути емітована в державі. [10, с. 126].
Найбільш показовою у даному плані є дисертаційне дослідження Е. Е. Емірсултанової,
в якому вона зазначає, що ринок цінних паперів являє собою сукупність економічних
відносин, об’єктом яких є цінні папери як економічне явище – форма руху (акумулювання,
розподіл і використання) національного фінансового капіталу. Таким чином, об’єктом
фондових відносин, які регулюються нормами фінансового права, є цінний папір –
фінансовий інструмент, який використовується учасниками ринку цінних паперів
(державою, муніципальними утвореннями, організаціями і громадянами) [11, с. 54].
Вказується, що нормами фінансового права регулюються ті фондові відносини, які
складаються між учасниками, що мають взаємні права та обов’язки, та пов’язані з
утворенням, розподілом та використанням фінансових ресурсів за допомогою цінних
паперів, а також із здійсненням органами державної і муніципальної влади регулювання та
контролю за випуском і обігом цінних паперів [11, с. 55].
Також ч. 5 ст. 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» [12]
передбачено наявність іпотечних, похідних та товаророзпорядчих цінних паперів, які аж ніяк
не можуть бути пов’язані з емісією грошової маси, оскільки закріплюють права на вже
існуючі активи або активи, що будуть створені в майбутньому і на основі яких вже буде
емітовано цінні папери, що дійсно змінять обсяг коштів, необхідних в обігу за рахунок
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привнесення до нього додатково емітованих платіжних засобів, виражених у грошових
одиницях. Відповідно, обіг даних цінних паперів аж ніяк не може бути віднесено до складу
емісійного права.
Стосовно наведеного вище поділу на групи відносин, пов’язаних із обігом цінних
паперів, то ми цілком поділяємо даний підхід та вважаємо, що саме він може бути
покладений в основу побудови інституту обігу цінних паперів. Так, даний інститут містить
ряд різноманітних груп відносин, пов’язаних з обігом цінних паперів, тому вважаємо, що
його варто позиціонувати саме як субінститут у складі емісійного права. Щодо його
структури, то до його складу слід включити: 1) інститут емісії (випуску) цінних паперів, який
має включати норми про поняття, види, характеристику, порядок та умови випуску цінних
паперів; 2) інститут розповсюдження (реалізації) цінних паперів, нормами якого мають
врегульовуватися питання переходу прав на цінні папери в межах фінансової системи
держави та їхнє поширення на міжнародний рівень; 3) інститут регуляторного державного
впливу на обіг цінних паперів та фінансового контролю за їх обігом, що передбачає
унормування державного впливу та контрольних процедур по відношенню до учасників
фондового ринку та їх операцій з цінними паперами.
Висновки. Таким чином, загалом до емісійного права України мають входити два
субінститути: грошового обігу та обігу цінних паперів. Також припускаємо поділ емісійного
права на загальну та особливу частини з віднесення до кожної з них норм: загальна частина,
до якої належать норми про закріплення грошової одиниці України, поняття та видів
платіжних засобів, порядку емісії офіційних платіжних засобів (грошей та цінних паперів),
офіційного валютного курсу тощо. Особлива частина, яка складається із субінститутів:
1) грошового обігу, який у свою чергу включає інститути: грошово-кредитної політики;
готівкового грошового обігу; безготівкового грошового обігу; валютного готівкового та
безготівкового обігу; відповідальності за порушення у сфері грошового обігу; 2) обігу цінних
паперів, до якого належать інститути: емісії (випуску) цінних паперів; розповсюдження
(реалізації) цінних паперів; регуляторного державного впливу на обіг цінних паперів та
фінансового контролю за їх обігом.
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ОГЛЯД СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО
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REVIEW OF THE CURRENT SYSTEM OF INDICATORS TO MEASURE EFFICIENCY
OF INTERREGIONAL COOPERATION IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Анотація.
Доповідь
розкриває
питання
теоретико-понятійного
апарату
міжрегіонального співробітництва. Охарактеризовано точки зору українських вчених щодо
процесу оцінки міжрегіонального співробітництва в контексті сучасного інноваційного
розвитку країни. Визначено базові принципи результатів розвитку міжрегіонального
співробітництва та існуючі методичні підходи.
Ключові слова: міжрегіональне співробітництво, інноваційний розвиток, оцінка
ефективності, система показників, методичні підходи
Abstract. The report covers the following theoretical and conceptual apparatus of
interregional cooperation. Ukrainian scientist’s points of view regarding the evaluation process of
regional cooperation in the context of modern innovative development are revealed. Results
determined the basic principles of interregional cooperation, existing methodological approaches.
Keywords: interregional cooperation, innovative development, evaluation of measure
efficiency, methodological approaches
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки все
більшої актуальності набувають питання оцінки і прогнозування рівня економічного
розвитку конкретних територій. На сьогоднішній день, в умовах децентралізації,
актуалізувалося питання посилення ролі регіонів, а особливо їх співробітництва, у
забезпеченні розвитку всієї країни.
Активізація міжрегіонального співробітництва є однією із визначальних інноваційних
рис розвитку сучасної національної та міжнародної економіки. Використання європейських
форм та механізмів реалізації міжрегіонального співробітництва в українських умовах
виявилося малоефективним. Не останню роль у цьому відіграла відсутність науково
обґрунтованої методики оцінки ефективності міжрегіонального співробітництва як однієї зі
складових інноваційного розвитку України, використання якої може допомогти визначити
проблемні сторони та пріоритетні напрямки для його активізації. У зв’язку із цим
дослідження та систематизація існуючих методичних підходів, виокремлення головних
етапів оцінки ефективності реалізації міжрегіональних та інноваційних ініціатив є особливо
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актуальним.
Аналіз
останніх
публікацій.
Дослідженню
теоретико-понятійних
питань
міжрегіонального співробітництва присвячені праці таких відомих вітчизняних науковців, як
Н. Мікули, З. Герасимчук, Л. Корольчук, З. Варналія. Проблемою методології та оцінки
міжрегіонального співробітництва займалися такі вчені як І. Сторонянська, І. Студенніков,
О. Клімович, С. Наконечний, Г. Глінська [2-5] та інші. Проте, аналіз теоретичних
напрацювань провідних українських фахівців показує, що не існує єдиного підходу до
визначення оцінки розвитку міжрегіонального співробітництва крізь призму інноваційного
розвитку країни, що й обумовило мету написання даної доповіді.
Виклад основного матеріалу. Міжрегіональне співробітництво є складним та
багатогранним явищем розвитку сучасної світової економіки, що зумовлює необхідність
проведення систематизованої та багаторівневої оцінки ефективності його реалізації. Узв’язку
із цим Мікула Н. зазначає, що оцінка міжрегіонального (транскордонного) співробітництва
не може бути визначена прямими методами. Як непрямі методи оцінки ефективності можна
використати показники прикордонної торгівлі, взаємної зовнішньої торгівлі та інвестиційної
діяльності, обсяги фінансової підтримки з міжнародних фондів та структур, суспільні ефекти
від реалізації заходів та транскордонних проектів тощо
Визначення результатів розвитку міжрегіонального співробітництва, як одного з
елементів інноваційного розвитку країни, повинне ґрунтуватися на чотирьох базових
принципах:
 цільової спрямованості – узгодження здійснюваних проектів і заходів
міжрегіонального співробітництва з базовими цілями та завданнями, а також з відповідними
регіональними, галузевими, загальнодержавними стратегіями, програмами та пріоритетами;
 комплексності – визначення сукупного впливу міжрегіонального співробітництва на
соціально-економічний розвиток кожного регіону через оцінку економічних, соціальних,
екологічних, фінансово-бюджетних, інфраструктурних, культурно-освітніх показників
транскордонного співробітництва;
 ефективності – перевірка налагодження добросусідських взаємовідносин між
суб’єктами міжрегіональної діяльності; долання різного роду бар’єрів між регіонами;
вирішення проблем не лише адміністративно-територіальних одиниць, але й держави в
цілому;
 багаторівневості [1, с. 94].
В наукових працях Н. Мікули та О. Клімович [1; 6] зміст міжрегіонального
співробітництва розглядається з урахуванням факторів, що впливають на забезпечення
такого виду взаємодії, в тому числі й через показники інноваційного розвитку регіонів.
Більшість вітчизняних учених досліджують групи факторів, що впливають на розвиток
міжрегіонального (транскордонного) співробітництва, а також широке коло питань,
пов’язаних із впливом на інтеграційні процеси. В сучасній економічній літературі присутній
класичний розподіл чинників, що впливають на міжрегіональне співробітництво, на
внутрішні і зовнішні. Проте, зважаючи на міжрегіональні зв’язки, які можуть формуватися
як між регіонами різних країн, так і в межах однієї держави, фактори впливу теж будуть
мати різний характер на різних рівнях розвитку зв’язків між регіонами, так як процеси, які
відбуваються в зовнішньому та внутрішньому середовищі, дуже складні, взаємопов’язані та
містять багато суперечностей, що потребує систематичного їх розгляду. Варто відзначити,
що як зовнішні, так і внутрішні фактори, які впливають на процес формування
міжрегіональних зв’язків, є взаємозалежними. Тому їх слід розглядати більш ґрунтовно,
комплексно, як систему факторів, що впливають на міжрегіональне співробітництво [6, с.
185].
Висновки. Проаналізувавши існуючі методичні підходи щодо, слід зазначити, що аналіз
особливостей розвитку міжрегіональної співпраці слід здійснювати, враховуючи не тільки
рівень такого співробітництва, а й форми та показники інноваційного розвитку
70

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017
здійснюваного співробітництва, що забезпечить можливість визначення проблем та
подальших перспектив регіонів.
Розвиток міжрегіонального співробітництва безперервно підпадає під вплив чинників,
серед яких провідну роль відіграє економічний та інноваційний потенціал кожної конкретної
території: її стан, можливі кількісні та якісні перетворення тощо. Тому постійний розвиток
потенціалу міжрегіонального співробітництва може вважатися головною умовою вирішення
соціально-економічних проблем регіонів, а також забезпечення їх збалансованого розвитку,
для чого необхідно проведення всебічної оцінки соціально-економічної діяльності
адміністративних одиниць.
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
FINANCIAL RESOURCES ENTERPRISES
Анотація. У статті розглядаються основні теоретичні засади фінансових ресурсів. Ми
вивчаємо природу боргу і її формування запозиченими фінансовими ресурсами.
Аналізуються позитивні і негативні характеристики позикових коштів, а також система
аналітичних характеристик використання мобілізованих ресурсів.
Ключові слова: власний капітал, позиковий капітал, позикові фінансові ресурси, ефект
податкового щита, коефіцієнт заборгованості
Abstract. In the article the basic theoretical principles of financial resources. Studied the
nature of debt and its formation borrowed financial resources. Analyzes the positive and negative
characteristics of borrowed funds, and analytical performance using mobilized resources.
Keywords: equity, loan capital, borrowed financial resources, the effect of the tax shield,
debt ratio
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Постановка проблеми. Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої
форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо
залежить від фінансового капіталу та його структури.
Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності
управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби
в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення.
Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів
підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування
структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати
максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності
та платоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад в удосконалення аналізу
капіталу зробили вчені Воробйов Ю. М., Бутко А., Герасимчук З. В., Гурнак О. В.,
Дробчак З. С., Зборовська Ю. О., Квасницька Р., Клименко С. О., Кочкодан В. Б.,
Крамаренко В. І., Холод Б. І., Кучеренко Т. Є., Малік Л. М., Ревак І., Слав'юк Р. А.,
Спасів Н. Я., Телиженко А. М., Тиравська Г., Уздемова Ф., Шевчук Н., Шмигаль Н. М. та
інші. Незважаючи на їх значний науковий вклад у цій сфері, питання організації та методики
аналізу формування капіталу підприємств залишається найбільш дискусійним, вимагає
подальших досліджень, започаткування пошуку нових підходів і напрямів та вдосконалення
існуючих.
Виклад основного матеріалу. Діяльність підприємства в системі ринкової економіки
неможлива без періодичного використання різноманітних форм позикових фінансових
ресурсів.
Загальноекономічною причиною появи категорії позикових фінансових ресурсів є
товарне виробництво. Основою функціонування позикових ресурсів є рух вартості у сфері
товарного обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим
еквівалентом, відбувається відокремлення грошової форми вартості від товарної. Якщо рух
товарних потоків випереджає грошовий, то підприємства - споживачі товарів із настанням
моменту плати за них не завжди мають достатні кошти, що може зупинити нормальний
процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на підприємствах
нагромаджуються тимчасово вільні кошти. Виникає суперечність між безперервним
вивільненням грошей у кругообігу оборотних коштів і потребою в постійному використанні
матеріальних і грошових ресурсів.
Таким чином, виникнення і функціонування категорії позикових ресурсів пов'язане з
необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням
коштів у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. При цьому виникнення
відносин зумовлюється не самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і його оплати, а
узгодженням між суб'єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки платежу шляхом
укладання кредитної угоди. Але оборот товарів є не єдиною причиною появи кредитних
взаємовідносин. Нині кредитні відносини виникають за будь-якої економічної чи фінансової
операції, що пов'язана із заборгованістю одного з учасників такої операції.
Позикові фінансові ресурси характеризують кошти, що залучаються для фінансування
розвитку підприємства на умовах повернення або інші майнові цінності. Всі форми
позикових фінансових ресурсів, використовуваних підприємством, являють собою його
фінансові зобов'язання, і підлягають погашенню в передбачені терміни.
Позикові фінансові ресурси характеризуються такими позитивними особливостями:
1. Достатньо широкими можливостями залучення, особливо при високому кредитному
рейтингу підприємства, наявності застави або гарантії поручителя.
2. Забезпеченням росту фінансового потенціалу підприємства при необхідності
розширення його активів і зростання темпів росту обсягу його господарської діяльності.
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3. Більш низькою вартістю в порівнянні з власними фінансовими ресурсами за рахунок
забезпечення “ефекту податкового щита" (вилучення витрат по його обслуговуванню з
оподаткованої бази при сплаті податку з прибутку).
4. Спроможність генерувати приріст фінансової рентабельності (коефіцієнта
рентабельності власного капіталу).
У той же час використання позикових фінансових ресурсів має такі недоліки:
1. Використання їх генерує найбільше небезпечні фінансові ризики в господарській
діяльності підприємства - ризик зниження фінансової стійкості і втрати платоспроможності.
Рівень цих ризиків зростає пропорційно росту питомої ваги використання позикового
капіталу.
2. Активи, сформовані за рахунок позикових фінансових ресурсів, генерують меншу (за
інших рівних умов) норму прибутку, що знижується на суму виплачуваного позичкового
відсотка у всіх його формах (відсотка за банківський кредит; лізингової ставки; купонного
відсотка по облігаціях; вексельного відсотка за товарний кредит і т.п.).
3. Висока залежність вартості позикових фінансових ресурсів від коливань кон'юнктури
фінансового ринку. У ряді випадків при зниженні середньої ставки позичкового відсотка на
ринку використання раніше отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) стає
підприємству невигідним у зв'язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел
кредитних ресурсів.
4. Складність процедури залучення (особливо у великих розмірах), тому що надання
кредитних ресурсів залежить від рішення інших суб'єктів господарювання (кредиторів),
потребує в ряді випадків відповідних сторонніх гарантій або застави (при цьому гарантії
страхових компаній, банків або інших суб'єктів господарювання, надаються, як правило, на
платній основі).
Різні джерела й умови формування капіталу позичковими коштами обумовлюють
доцільність проведення порівняльної оцінки ефективності залучених коштів.
Основою такої оцінки може були розрахунок вартості залучених коштів за складовими.
Оцінка вартості залученого капіталу має ряд особливостей, а саме:
 залучення додаткового капіталу завжди супроводжується збільшенням вихідних
грошових потоків на підприємстві. Це збільшення пов’язане зі сплатою процентів за
обслуговування позичкового капіталу і з погашенням основного боргу. Крім того, це
пов’язано з кредитним і процентним ризиком;
 вартість позичкового капіталу пов’язана з оцінкою кредито-спроможності
позичальника з боку банку. Чим вища кредитоспроможність підприємства за оцінкою
кредиту, тим нижча вартість залученого капіталу, оскільки кредит під мінімальну заставу
процента надається тільки першокласним позичальникам;
 урахування впливу суми, пов’язаної з обслуговуванням боргу (проценти за кредит)
на розмір оподаткованого прибутку і податку на прибуток. Це пов’язано з тим, що виплати
на обслуговування боргу відносять на витрати виробництва і цим збільшують валові витрати
і зменшують податок на прибуток.
Для оцінки ефективності використання залучених коштів розраховується система
аналітичних показників. Найважливіші з них: коефіцієнт концентрації залученого капіталу;
коефіцієнт заборгованості (або коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів);
коефіцієнт співвідношення між довгостроковим і короткостроковим залученим капіталом;
коефіцієнт залучених коштів; коефіцієнт залучення коштів у частині покриття запасів;
середній період надання кредиту; узагальнюючий коефіцієнт фінансової стійкості
підприємства.
Висновки. Механізм управління діяльністю підприємства і складовими капіталу
повинен спиратися на категорії, які вибирає підприємство для себе, але при цьому останні
мають бути достатньо обґрунтованими, враховувати доходи власників підприємства, а також
джерела власних коштів як для фінансування програм розвитку, так і для виплати дивідендів.
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Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ
BALANCED OF INNOVATIVE-INVESTMENT CLIMATE IN UKRAINE
Анотація. У доповіді розглядаються соціально-економічні питання щодо сприяння
розвитку інноваційно-інвестиційного клімату в Україні на регіональному рівні. Сьогодні у
зв`язку з трансформаційними процесами в державі спостерігається значна кількість
невирішених проблем. Виявлення шляхів їх подолання призведе до покращення загального
добробуту країни. Головними завданнями України при цьому є відновлення збалансованості
регіонів у просторі, формування міцної законодавчої бази та сприяння розвитку освіти в
державі
Ключові слова: соціально-економічні питання, інноваційно-інвестиційний клімат,
збалансованість
регіонів у просторі, дезорганізація національної економіки,
капіталовкладення
Abstract. The socio-economic problems in relation to development of innovative-investment
climate on regional level in Ukraine are examined in this lecture. Today there are a lot of undecided
problems in connection of transformation processes in the state. The exposure ways of their
overcoming will result in the improvement of total welfare in country. The main tasks of Ukraine
here are proceeding in spatial balanced of regions, forming of strong legislative base, assistance to
development of education in the state
Keywords: socio-economic problems, innovative-investment climate, spatial balanced of
regions, disorganization of national economy, capital investment
Постановка проблеми. Сьогодні відтворення ефективного розвитку України можливе
лише за допомогою підтримки належного рівня взаємодії регіональних управлінських
структур, що досягається шляхом гармонізації просторових соціально-економічних
пропорцій. Дисбаланс регіонів всередині країни помітно перешкоджає реалізації політики
суспільних перетворень. При цьому спостерігається гальмування механізмів формування
загальнодержавного ринку товарів і послуг, що загострює існуючі регіональні кризи та
посилює дезорганізацію національної економіки країни, в цілому.
Аналіз останніх публікацій. Моніторинг сучасних досліджень показав, що значна
кількість вітчизняних наукових публікацій присвячена проблемам розвитку інноваційноінвестиційного клімату в Україні. Зокрема, таким питанням: пошуку шляхів ефективного
подолання існуючих просторових диспропорцій; використанню світового досвіду під час
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залучення інвестиційних ресурсів; соціалізації та екологізації конкурентоспроможного
інноваційного підприємництва; управлінню бізнесом в трансформаційний період; сучасному
стану розвитку інтелектуального забезпечення процесу управління бізнесом; впливу
науково-технічного прогресу на інновації; формуванню моральної економіки та соціальновідповідального бізнесу – у наукових працях авторів Захарченко В. І., Прутської О. О.,
Ткаченко І. С, Ткачук О. М., Хачатрян В. В., Недбалюка О. П., Шведа В. В., Назаренко Н. С.,
Тарасової І. І., Турчак В. В.
Мета дослідження. Виявлення та реалізація основних напрямків щодо покращення
інноваційно-інвестиційного клімату в Україні з урахуванням регіонального аспекту.
Необхідним при цьому є знаходження дійових шляхів ефективного вирішення визначеної
проблеми. Такий підхід у змозі забезпечити виникнення оптимальних умов щодо поліпшення
стану розвитку внутрішнього середовища та бути корисним під час заохочення
капіталовкладень як вітчизняних, так і закордонних інвесторів.
Виклад основного матеріалу. Формування просторового дисбалансу регіональних
господарств щодо структури існуючого потенціалу в Україні розпочалося під дією
історичних, природних, соціально-еокномічних, організаційних та геополітичних чинників.
В результаті, триває територіальний перерозподіл економічних потужностей із
нерівномірним їх зосередженням в окремих регіонах. Так, співвідношення районів України
за величиною валового регіонального продукту (ВРП) у розрахунку на одну особу є досить
цікавим. Наприклад, у м. Києві він в три рази перевищує середньоукраїнський показник,
найнижчий ВРП – в Тернопільській і Чернівецькій областях.
Останнім часом спостерігались негативні тенденції щодо надходження іноземних
інвестицій в економіку України, хоча протягом 2016 року відбулись певні позитивні
зрушення. Такий стан пов`язаний із загальною соціально-економічною нестабільністю,
недостатнім правовим регулюванням, періодичними змінами у податковій системі та
прихованим протекціонізмом внутрішнього ринку. Як результат, зрозуміло, що закордонні
інвестиції спрямовуються в галузі, які забезпечують швидкий оборот капіталу (торгівля,
харчова промисловість, сфера послуг). Проте, реструктуризація економіки вимагає,
насамперед, значних капіталовкладень в галузь машинобудування, легку промисловість,
сільське господарство. Проведення адміністративно-територіальної реформи, набуття
місцевими органами влади реальних повноважень, дійова та стабільна законодавча база
може сприяти розвитку і покращенню інноваційно-інвестиційного клімату в державі.
Для визначення рівня соціально-економічнго стану окремого регіону базовим фактором
слугує структура господарства. Так, наприклад, найвищі показники розвитку соціальної
сфери в країні спостерігаються у Львівській, Харківській, Чернівецькій областях та місті
Києві, в яких, одночасно, економічні досягнення у виробничому секторі є найчижчими.
Загалом, господарська структура української столиці за даною ознакою наближається до
постіндустріальних економік світу.
На сьогоднішній день стратегічним завданням української держави є відновлення
територіальної, економічної, в тому числі енергетичної безпеки. Загалом, у соціальноекономічному розвитку України спостерігаються негативні тенденції. Пильної уваги щодо
інвестування та інновацій потребують такі напрями як освіта, наука, медицина, дотримання
прав і свобод громадян, управлінська сфера.
Перспективним орієнтиром покращення соціально-економічного стану країни є
достатньо високі якісні показники у сфері надання освіти. Зокрема, про це свідчить бажання
іноземців навчатися в українських медичних та технічних вузах. До позитивних тенденцій
також можна віднести і розвиток інноваційних, комунікаційних технологій, засобів зв’язку,
що відкривають нові можливості. Необхідним сучасним спрямуванням державної
економічної політики є «утримання здорових тенденцій» стосовно розвитку підприємництва.
Дещо змінюються правила заснування бізнесу, відкриття власної справи - відбувається певне
спрощення та полегшення даної процедури, доступнішим стає використання інноваційних
технологій (можливостей Інтернету, мобільного зв`язку, програмних продуктів).
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Сьогодні на користь інвестицій в освіту і науку свідчать наступні ствердження:
1) процвітання держави поряд з розвитком нанотехнологій забезпечується високим
рівнем освіти населення (в якості підґрунтя). Останнім часом швидкість оновлення техніки
та технологій занадто зросла. Створення та впровадження інновацій в освіту (людський
капітал, інтелектуальна власність) потребує додаткових інвестицій;
2) освіта є необхідною передумовою адаптації робітників до нових умов праці. За
оцінками фахівців, збільшення тривалості освіти на 1 рік у США призвело до збільшення
ВВП на 5-15 %, а у країнах, що розвиваються, - таке зростання перевищує 20 %;
3) працівники освіти і науки залишаються потенційним резервом поповнення
середнього класу, кількісна перевага якого в суспільній структурі є необхідною запорукою
швидкого та стабільного розвитку країни;
4) можливість впливу системи знань на характер роботи органів державної влади з
урахуванням сучасних особливостей кон`юнктури ринку освіти.
Отже, суттєвим є не тільки збільшення обсягів фінансових ресурсів (інвестицій), а і
послідовна реалізація інноваційних навчальних технологій та сучасного науковометодичного забезпечення.
Висновки. З метою покращення внутрішнього інноваційно-інвестиційного клімату в
Україні, поліпшення добробуту населення необхідно зосередитись на визначенні та
застосуванні основних механізмів соціально-економічного розвитку держави та забезпечити
стабільність законодавчої бази. Такий підхід може сприяти надходженню інвестиційних
коштів для реалізації інноваційних проектів. Якісний рівень освіти при цьому впливатиме на
гармонійний розвиток просторових регіональних процесів. Очікуваним перспективним
наслідком може бути моральне і професійне зростання молодого покоління країни як її
майбутнього творчого потенціалу. Досягнення стану впровадження, реалізації зазначених
шляхів у життєдіяльність здатне забезпечити гармонічний розвиток України, збалансованість
взаємостосунків на всіх регіональних рівнях за допомогою сучасних інноваційноінвестиційних процесів.
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ФІНАНСОВИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
FINANCIAL DEFENCE OF POPULATION OF UKRAINE
Анотація. В статті відмічено, що вирішення проблем системи соціального захисту
населення, розвиненість соціальної сфери в першу чергу залежить від рівня економічного
розвитку країни. Досягнутий рівень розвитку продуктивних сил повинен бути достатнім і
для винагороди активних економічних суб'єктів і для підтримання належного рівня життя
пасивної частини населення. Ефективність соціального захисту залежить від правильно
обраного державою співвідношення між цими витратами, яке б не дозволило пригнічувати
стимули до праці; від правильно побудованої системи фінансування соціального захисту; від
вірних прогнозних розрахунків показників соціально-економічного розвитку у період
трансформації суспільства.
Ключові слова: соціальний захист, соціальна сфера, соціальна політика
Abstract. It is marked in the article, that decision of problems of the system of social defence
of population, the developed of social sphere above all things depends on the level of economic
development of country. The level of development of productive forces is attained must be
sufficient and for the reward of active economic subjects and for maintenance of the proper
standard of living of passive part of population. Efficiency of social defence depends on correctly
select the state correlation between these charges, which would not allow to repress stimuli to
labour; from the correctly built system of financing of social defence; from the faithful prognosis
calculations of indexes of socio-economic development in a period transformation of society.
Keywords: social defence, social sphere, social policy
Одним із актуальних питань сьогодні є створення ефективної системи соціального
захисту населення, яка повинна бути розрахована не тільки на категорії громадян, які
безпосередньо потребують захисту, але й на максимальний розвиток економіки,
стимулювання трудових зусиль кожного працездатного члена суспільства. Соціальна
політика повинна насамперед передбачати створення належних умов для довгострокового
збільшення доходів населення та підприємств як вихідних джерел забезпечення достатнього
рівня життя та соціального забезпечення громадян. З цією метою вона повинна бути
інтегрована у систему стратегії економічних реформ та відбуватися узгоджено із заходами
грошово-кредитної, фіскальної, промислової політики, заходами стимулювання
економічного зростання.
Однак на сьогоднішній день ще не відпрацьовано організаційно-правову сторону
поліпшення діяльності системи соціального захисту населення в Україні. Вимагають
особливої уваги фінансові аспекти соціального захисту населення: гострою с необхідність
визначення основних напрямів поліпшення фінансування системи соціального захисту,
підвищення ефективності роботи державних цільових фондів, потребує оптимізації
управління активами пенсійних фондів.
Визначення основних напрямів удосконалення системи соціального захисту населення
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в умовах ринкової економіки неможливе без оцінки сучасного стану національної системи
соціального захисту населення, визначення існуючих проблем в цій сфері.
Стан системи соціального захисту населення України сьогодні можна охарактеризувати
такими рисами:
 надзвичайно високим ступенем державної участі, слабою участю в її функціонуванні
інститутів громадянського суспільства і особливо самого населення;
 підвищенням вартості та погіршенням якості послуг закладів охорони здоров'я, освіти
та культури;
 великою кількістю та безсистемністю правових актів, що регулюють діяльність
системи соціального захисту населення;
 низьким рівнем пенсій та зрівняльним підходом у пенсійному забезпеченні;
 дефіцитом ресурсів в бюджетах всіх рівнів для фінансування заходів в сфері
соціального захисту;
 великою кількістю видів і форм соціальних допомог, а також категорій їх
отримувачів, розгалуженою системою пільг, переважанням безадресного порядку їх надання.
Вирішення проблем системи соціального захисту населення, розвиненість соціальної
сфери в першу чергу залежить від рівня економічного розвитку країни. Досягнутий рівень
розвитку продуктивних сил повинен бути достатнім і для винагороди активних економічних
суб'єктів і для підтримання належного рівня життя пасивної частини населення.
Ефективність соціального захисту залежить від правильно обраного державою
співвідношення між цими витратами, яке б не дозволило пригнічувати стимули до праці; від
правильно побудованої системи фінансування соціального захисту; від вірних прогнозних
розрахунків показників соціально-економічного розвитку у період трансформації
суспільства.
Сучасна система соціального захисту населення України фінансується за рахунок таких
джерел: кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, витрати, які фінансуються за
рахунок фондів соціального страхування, та витрати, які фінансуються з інших джерел.
Вітчизняний і світовий досвід у галузі соціального страхування підтверджує, що
порівняно з іншими формами колективного соціального забезпечення цей інститут має
істотні переваги, які полягають насамперед у тому, що організацією профілактики здоров'я,
грошовими виплатами займаються спеціалізовані установи, страхові платежі мають цільовий
характер, що захищає їх від довільних рішень страхувальника або державних органів.
Високий і надійний потенціал соціального забезпечення, який закладено в інститут
соціального страхування, є гарантом збереження та ефективного і цільового використання
фінансових страхових ресурсів. Арсенал таких гарантій охоплює правові, економічні та
організаційно-технічні аспекти.
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОШТОРИСНОГО ФІНАНСУВАННЯ
DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE ESTIMATE FINANCING
Анотація. В статті розглянуто історію розвитку кошторису. Досліджено наведені
визначення терміну «загальний фонд» науковцями. Зазначено, що принципових різниць у
них немає, більшість авторів ототожнюють їх з надходженнями фінансування з бюджетів.
Запропоноване визначення терміну «загальний фонд», як, державне фінансування установ в
межах затверджених планових показників та відповідно до прийнятих нормативів діяльності.
Розглянуто термін «спеціальний фонд», який провідними науковцями ототожнюється в
основному з госпрозрахунковою діяльністю установ, не вдаючись у її деталізацію.
Запропоновано перелік власних надходжень бюджетних установ та організацій доповнити
окремим розділом – «Гуманітарна допомога»
Ключові слова: кошторис, загальний фонд, спеціальний фонд
Abstract. History of development of estimate is considered in the article. Determinations of
term are probed resulted «general fund» by research workers. It is marked that they do not have of
principle differences, most authors equate them with the receipts of financing from budgets.
Determination of term is offered «general fund», as, state financing of establishments within the
limits of the ratified planned indexes and in accordance with the accepted norms of activity. A term
is considered the «special fund» which equates leading research workers mainly with selfsupporting activity of establishments, not succeeding in its working out in detail. The list of own
receipts of budgetary establishments and organizations is suggested to complement a separate
section is the «Humanitarian help»
Keywords: estimate, general fund, special fund
Перші згадування про кошторис, як про головний фінансовий документ, відбувались
ще у XVII ст. Починаючи з того часу, коли кошторис був тільки плановим документом лише
в тих установах, де головну роль відігравали гроші; їх назва формулювалася як Прикази –
центри адміністративної та фінансової діяльності органів державної влади того часу. Та на
сьогодення, він дуже стрімко модифікувався, але головна сутність кошторису, його
складових залишається незмінної дотепер.
Модифікування кошторису продовжувалось майже 355 років, а деталізація його на
складові загального та спеціального фондів відбулось аж у 2000 році та не змінювалось
дотепер (зі зміною в 2013 році тільки КЕКВ статей кошторису).
Аналізуючи наведені визначення терміну «загальний фонд» науковцями, можна
відзначити, що принципових різниць у них немає, всі перелічені автори ототожнюють їх з
надходженнями фінансування з бюджетів. І тому нами запропоноване визначення терміну
«загальний фонд», як, державне фінансування установ в межах затверджених планових
показників та відповідно до прийнятих нормативів діяльності.
Термін «спеціальний фонд» провідними науковцями ототожнюється в основному з
госпрозрахунковою діяльністю установ, не вдаючись у її деталізацію. Але, у зв’язку з тим,
що останнім часом широко розповсюджено одержання бюджетними установами благодійної
допомоги, добровільних пожертвувань і гуманітарної допомоги, пропонуємо перелік власних
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надходжень бюджетних установ та організацій доповнити окремим розділом – «Гуманітарна
допомога».
Особлива увага головних розпорядників коштів привертається до інформації відносно
граничних обсягів видатків до розпорядників нижчого рівня, а також розробці за
необхідністю та доведення до останніх необхідних окремих показників, суворому
визначенню термінів представлення проектів кошторисів та надання вказівок стосовно їх
складання, суворому забезпеченню складання проектів кошторисів на затверджені
держбюджетом програми, які надходять до виконання від головних розпорядники коштів.
В процесі формування спецфонду кошторису його планування здійснюється по групам
та підгрупам згідно із затвердженими правилами, що визначені законодавством відповідно
цієї категорії доходів. Спецфонд кошторису завбачає підсумовування показників по всіх
джерелах надходження коштів даного фонду та належними напрямками їх використання.
Реалізація процесу формування спецфонду на рівні доходів розробляється згідно проведених
розрахунків, які складаються по кожному джерелу доходів, запланованому на наступний рік.
При складанні даних розрахунків беруться до уваги наступні показники:
 динаміки та обсягу предоставлення платних послуг;
 розрахунку розміру оплати відповідно до одиниці показника, який повинен
встановлюватися згідно з законодавством;
 планового розрахунку прогнозних надходжень до спецфонду бюджету.
Підгрунтям побудови кошторису покладені ті ж самі принципи, що і при плануванні
його складових, а саме:
 обов’язкова наявність дохідної частини разом з видатковою;
 деталізація видатки в розрізі КЕКВ.
Процес реалізації фінансування установ у структурі загального та спецфонду,
документальне проведення ними видатків за обома напрямками можуть утілюватися у
реальність тільки при наявності затверджених кошторисів та планів асигнувань.
Розподіл кошторисів на три окремих типа було обумовлено відомчою
підпорядкованістю фінансуємих установ.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ СФЕРИ
INCREASE OF EFFICIENCY EXTERNAL ECONOMIC TO ACTIVITY OF
ENTERPRISES OF AUCTION SPHERE
Анотація. В статті відмічається, що останнім часом відбувається значне розширення
масштабів товарів і послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Спостерігається
зростання кількості суб’єктів ринку, демонополізація та розвиток конкурентних відносин, що
призводять до підвищення актуальності та значимості ролі зовнішньоекономічної діяльності
як інституціональної форми функціонування сфери обігу
Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, ринок товарів, торговельна галузь
Abstract. In the article marked, that lately takes a place considerable expansion of scales of
commodities and services in the field of foreign economic activity. There is growth of amount of
market subjects, demonopolization and development of competition relations which result in the
increase of actuality and meaningfulness of role of foreign economic activity as form of functioning
of sphere of appeal
Keywords: foreign economic activity, market of commodities, auction industry
Постановка проблеми. Для сучасного періоду розвитку економіки України
характерним є суттєве розширення торговельної галузі, де спостерігається посилення
конкуренції на ринку товарів, що пропонуються для продажу, ускладнення господарських
зв’язків між торговельними підприємствами, їх контрагентами та споживачами, поява
ефективних методів активізації продажу товарів. У цих умовах управління господарською
діяльністю суб’єктами торговельного сектору вимагає удосконаленого інформаційнометодичного забезпечення підтримки управлінських рішень системою менеджменту.
Аналіз
останніх
публікацій.
Фундаментальні
питання
менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності досліджували як вітчизняні науковці – Голошубова, Н. А.,
Деньга С. М., Дрозд І. К., Шевчук В. О., так і зарубіжні – Амітан В. Н, Апчерч А.,
Арийоши А., Хабермайер К., Лоренс Б., Эткер-Роб И., Каналес-Криленко Дж.-И.,
Асин Л. М., Кононова И. Я., Даненбург В.
Виклад основного матеріалу. В умовах перехідної трансформаційної економіки
України, вагоме місце належить торговельним відносинам. Адже саме торгівля виступає
найрозвинутішою формою ринкових відносин, а, отже, є найважливішою сферою економіки,
яка сприяє становленню і розвитку даної системи. Сучасне значення торгівлі вимагає її
чіткого правового забезпечення, розвиненої інституціональної, матеріально-технічної та
комунікативно-інформаційної інфраструктури.
Останнім часом відбувається значне розширення масштабів товарів і послуг у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, зростання кількості суб’єктів ринку, демонополізація та
розвиток конкурентних відносин, що призводять до підвищення актуальності та значимості
ролі зовнішньоекономічної діяльності як інституціональної форми функціонування сфери
обігу.
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Зовнішньоекономічна діяльність – це сфера підприємницької діяльності з придбання та
відповідної підготовки товарів для подальшої їх реалізації підприємствам роздрібної
торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності [1, с.85].
На вітчизняному ринку зовнішньоекономічну діяльність здійснюють:
 товаровиробники;
 оптові комерційні структури (організації, що здобувають товар для подальшого
перепродажу й інші);
 повноважні представники товаровиробників і оптових комерційних структур;
 експортери і імпортери продукції;
 посередники.
Система регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіону, що базується на
сучасних підходах до вибору інструментів, які забезпечують реалізацію його функцій в
заданих параметрах, що не суперечать інтересам держави. Ця система складається із
наступних підсистем: фінансової, інформаційної, кадрової, адміністративно-правової. До
елементів системи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків відносяться: товарні (товари)
та інвестиційні (інвестиції) потоки, рух яких регулюється шляхом застосування програмноцільового методу з урахуванням інструментів митного регулювання.
Активізація залучення прямих іноземних інвестицій в регіон припускає створення
сприятливого інвестиційного клімату на основі застосування пільг (податкових, непрямого
оподатковування, спеціальних пільг вільних економічних зон). Однак законодавче
забезпечення інвестиційного процесу не можна визнати обґрунтованим. Участь регіонів у
даному процесі припускає відповідне організаційно-методичне забезпечення: створення
мікрорегіонів як основи формування територіально-виробничих "кластерів" (технопарків,
експортно-орієнтованих зон) і стимулювання пріоритетних сфер інвестування; забезпечення
гарантій збереження капіталу; застосування негайних заходів по встановленню прозорих
процедур залучення іноземних інвестицій; підвищення ефективності залучення інвестицій в
регіон.
Висновки. Зовнішньоторговельний режим охоплює не тільки експорт-імпорт товарів,
але й майнові інвестиції, оскільки переміщення інвестицій (у вигляді рухомого майна,
цінностей) через митний кордон здійснюється на загальних підставах аналогічно
переміщенню товарів. На інвестиції, які завезені в Україну у вигляді рухомого майна,
поширюються митні пільги, що застосовані у практиці регулювання експорту-імпорту
товарів.
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БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ
ФІНАНСОВИХ ПЛАНІВ ПІДПРИЄМСТВА
BUDGETING AS THE INSTRUMENT OF CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION
OF FINANCIAL PLANS OF THE ENTERPRISE
Анотація. У роботі розглянуто сутність бюджетування в системі фінансового
планування на підприємстві. Визначено його роль та значення як інструменту контролю за
виконанням бюджетів підприємства. Досліджено рівні здійснення бюджетного контролю на
підприємстві.
Ключові слова: бюджет, бюджетування, фінанси, фінансове планування, контроль,
бюджетний контроль.
Abstract. This article examines the nature of the budgeting system of financial planning at the
enterprise. It is found out the role and the importance of budgeting as the instrument of control over
the implementation of of enterprise budgets. Тhe level of implementation of budgetary control at
the company is researched.
Keywords: budget, budgeting, finance, financial planning, control, budgetary control.
Постановка проблеми. Сучасні реалії господарювання, коли вітчизняним
підприємствам доводиться функціонувати в умовах економічної нестабільності, жорсткої
конкуренції та швидких змін у технологіях, вимагають запровадження та використання
ефективної системи управління фінансовою діяльністю, складовим елементом якої є
бюджетування.
Саме зміни в плануванні, обліку та контролі за виробничо-господарською та
комерційною діяльністю підприємств обумовлюють актуальність проблеми використання
бюджетування як інструменту контролю за виконанням фінансових планів підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасній літературі значна увага
приділяється питанням фінансового планування, контролю та бюджетуванню діяльності
підприємств. Дослідженням проблеми теорії та практики фінансового планування, контролю
та бюджетування як технології управління фінансами підприємства займались такі
вітчизняні та іноземні вчені, як: І. А. Бланк, Т. Е. Бєлялов [1], М. Д. Білик [1], М. В. Гунченко
[3], І. Є. Давидович [2], Р. С. Каплан, І. А. Маркіна [3], Д. П. Нортон, А. М. Поддєрьогін,
Т. Скоун, О. М. Таран-Лала [3], О. О. Терещенко, А. Хоскінг, К. М. Чумак [4].
Метою дослідження є бюджетування як інструмент контролю за виконанням
фінансових планів (бюджетів) підприємства; його сутності та значення в системі фінансового
планування, а також розгляд основних рівнів здійснення бюджетного контролю, що
застосовуються у сучасній практиці господарювання.
Виклад основного матеріалу. Бюджетування – це адаптований до нових умов
господарювання процес планування майбутньої діяльності підприємства та оформлення його
результатів шляхом розроблення системи взаємопов’язаних бюджетів, яка охоплює планові
та фактичні показники, оцінку та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності
підприємства, що використовуються як для планування та контролю поточних завдань, так і
для коригування стратегічних цілей підприємства.
Бюджети включаються у більшість контрольних систем. Вони спонукають планувати,
виробляти контрольні критерії та покращувати координацію роботи структурних підрозділів
підприємства.
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Бюджети – це плани діяльності підприємства чи його підрозділів у кількісному виразі.
Вони охоплюють усі сфери фінансово-господарської діяльності підприємства: постачання,
виробництво, реалізацію продукції, діяльність допоміжних підрозділів, управління потоками
[2].
Як метод управління фінансами, бюджетування здійснює функції планування
діяльності підприємства в цілому та за його підрозділами, дозволяє:
 підсумувати всі надані колективні пропозицій щодо розробки проектів бюджетів;
 розрахувати варіанти фінансових планів;
 внести необхідні корективи;
 здійснити кінцеве затвердження бюджетів;
 обліковувати умови діяльності, що змінюються;
 контролювати відхилення фактичних показників бюджетів від планових.
Фінансове планування діяльності підприємства передбачає відповідну систему
контролю за виконанням бюджету (фінансового плану), яка має бути своєрідним
моніторингом фінансового стану підприємства.
Контроль – це процес відстеження фактичного виконання планів або визначення того,
наскільки дії відповідають плану, тобто зіставлення фактичних даних об'єктів фінансового
планування з плановими на предмет виявлення відхилень [1, с. 297–342].
Виявлені у процесі контролю відхилення від запланованого фінансового стану
ліквідуються за допомогою оперативного регулювання. Для того щоб контролювати та
регулювати фінансовий план (бюджет), необхідна відповідна кількісна інформація про
діяльність підприємства, достатня для того, щоб уявити собі його реальний фінансовий стан
та господарські операції, а також система зворотного зв'язку, що надає потрібну
інформацію для виявлення причин та усунення відхилень фактичних показників від
бюджетних [1, с. 342].
Тому важливу роль у бюджетуванні слід надати контролю його виконання. Українські
підприємства вже почали впроваджувати в практику управління бюджетне планування і
контроль. Але, зазвичай, цей механізм управління використовується не на сто відсотків його
можливої ефективності. Аналіз відхилень фактичних показників від бюджетних та
визначення причин цих відхилень дає змогу здійснювати постійний періодичний контроль.
Така інформація є базою для здійснення впливу з боку керівництва на зміну способу
виконання бюджетів та перевірки правильності дій керівників окремих структурних
підрозділів [4, с. 336-337].
Сьогодні у світовій та вітчизняній практиці господарювання розрізняють декілька
рівнів бюджетного контролю:
 поверхневий рівень (нульовий);
 поглиблений рівень із застосуванням статичних та гнучких бюджетів.
Суть поверхневого методу бюджетного контролю полягає в тому, що кожний центр
відповідальності надає в бюджетний комітет звіт про виконання своїх основних показників
діяльності. Бюджетна комісія узагальнює всі показники роботи центрів відповідальності у
відповідній зведена таблиці, яка складається з двох розділів: основні техніко-економічні
показники та показники ефективності виробничої діяльності.
Поглиблений рівень бюджетного контролю передбачає складання та аналіз статичних
та гнучких бюджетів. Статичний бюджет відображає бюджетні обсяги продаж та
виробництва, бюджетні ціни, бюджетні витрати. Гнучкий бюджет це фактичні обсяги
реалізації та виготовлення продукції, бюджетні ціни, бюджетні витрати. Гнучкий бюджет
розраховується на підставі планових норм і нормативів витрат на змінні в межах
релевантного діапазону (в тому числі і фактичні обсяги виробництва). Гнучкий бюджет дає
відповідь на питання: а якими б були витрати та доходи за умови незмінних цін, тарифів,
норм і нормативів витрат, але зміни обсягів реалізації чи виробництва [3, с. 165].
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Таким чином, мета бюджетного контролю – забезпечити зворотній зв'язок,
привертаючи увагу фінансового менеджера до значних відхилень від очікуваних результатів,
що, в свою чергу, дає змогу здійснювати управління за відхиленнями [3, с. 166].
Управління за відхиленнями є періодичною процедурою ухвалення управлінських
рішень на підставі аналізу причин відхилення фактичних показників від планових. Це один з
найпростіших і найпоширеніших механізмів фінансового управління, що є достатнього
ефективним при контролі за виконанням фінансових планів підприємства.
Отже, на відміну від традиційних способів управління, бюджетування дозволяє
ефективно впливати на формування фінансових ресурсів, рух коштів та на фінансовоекономічні результати діяльності підприємства; оптимізувати відхилення фактичних
показників від планових та коригувати діяльність як підприємства в цілому, так і його
структурних підрозділів (центрів фінансової відповідальності) шляхом прийняття
відповідних управлінських рішень.
Висновки. Дослідження проблем контролю за виконанням фінансових планів
підприємства свідчить про те, що запровадження та використання бюджетування як
елементу системи управління його фінансами дасть змогу ефективно контролювати
реалізацію бюджетів підприємства через виявлення та усунення відхилень фактичних
показників від планових. Оскільки бюджетування - це не тільки ефективний спосіб
планування діяльності підприємства та його підрозділів, а також інструмент контролю, що
доповнює загальну систему фінансового планування на підприємстві та дає можливість
спрямовувати діяльність всіх його ланок для досягнення поставленої
виробничогосподарської мети через раціональне використання наявних фінансів та інших ресурсів.
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
THE ORGANIZATIONAL BASES OF FORMATION OF INCOMES OF LOCAL
BUDGETS
Анотація. У статті розглядається зміст місцевого бюджету. Визначається сутність
доходів місцевих бюджетів. Наводиться класифікації доходів місцевих бюджетів.
Досліджуються організаційні основи та система формування доходів місцевих бюджетів.
Ключові слова: місцевий бюджет, бюджетна система, доходи місцевих бюджетів,
місцеві податки і збори, органи місцевого самоврядування.
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Abstract. The article considers the essence of local budget. Essence of profits of local budgets
is determined. Led to classification of profits of local budgets. Organizational bases and system of
forming of profits of local budgets are investigated.
Keywords: local budgets, budgetary system, profits of local budgets, local taxes and fees,
local governments.
Постановка проблеми. Формування дохідної частини місцевих бюджетів відіграє
надзвичайно важливу роль для соціально-економічного розвитку держави в цілому. Система
формування доходів місцевих бюджетів існує у всіх країнах світу з розвинутою економікою,
при цьому вона залежить від ряду національних, економічних, політичних та багатьох інших
факторів. Соціально-економічний розвиток суспільства та фінансові можливості окремих
адміністративно територіальних одиниць і держави в цілому залежить від якісної організації
формування доходів місцевих бюджетів. Тому дослідження організаційних основ
формування місцевих бюджетів за доходами має актуальне значення як для розвитку
теоретичних аспектів бюджетного механізму, так і для вирішення практичних завдань
розвитку країни та регіонів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади у сфері
місцевих фінансів висвітлені у наукових працях таких провідних фахівців, як: С.
Буковинського, О. Василика, А. Даниленка, В. Зайчикова, О. Кириленко, В. Кравченко, І.
Луніної, І. Лютого, К. Павлюк, В. Опаріна, О. Романенко, В. Федосова, І. Чугунова, С. Юрія
та ін. Проте, більшість наукових праць з питань фінансової основи регіонального
самоврядування орієнтована на виявлення загальних тенденцій функціонування місцевих
бюджетів, формування та використання їх коштів.
Метою дослідження є розгляд змісту місцевого бюджету, визначення сутності та
класифікації доходів місцевих бюджетів, а також організаційних основ їх формування.
Виклад основного матеріалу. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування
акумулюються в бюджеті. За своєю формою місцевий бюджет – це основний фінансовий
план органів місцевого самоврядування, за матеріальним змістом – централізований фонд їх
фінансових ресурсів [4, с.7].
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів. Держава
бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує
місцеве самоврядування. Видатки є причиною утворення доходів.
Доходи місцевих бюджетів виражають сферу економічних відносин суспільства, яка
пов’язана з формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів регіонального
рівня і використовується місцевими органами влади для забезпечення поточних і
перспективних завдань розвитку регіону [2, с. 63].
Доходи місцевих органів влади класифікуються за джерелами й економічною сутністю.
За джерелами надходження розрізняють такі доходи місцевих органів влади: податкові
та неподаткові доходи (платежі, доходи від майна, що належить місцевій владі, та від
господарської діяльності підприємств комунальної власності, залучені місцевими органами
влади на ринку позикового капіталу), а також трансферти від центральної влади й органів
влади вищого територіального рівня.
За економічною сутністю виокремлюють власні, закріплені та регульовані доходи
місцевих органів влади.
Власні доходи – це доходи, мобілізовані місцевою владою самостійно на основі
власних рішень і за рахунок джерел, визначених місцевим органом влади (місцеві податки і
збори, доходи від майна, що належить місцевій владі та господарської діяльності
комунальних підприємств, комунальні платежі,доходи за рахунок комунальних кредитів і
позик).
Закріплені доходи – одна з форм переданих доходів місцевим органам влади на
стабільній, довготерміновій основі.
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Регульовані доходи – також одна із форм доходів, що передаються центральною
владою місцевим органам влади або з бюджетів територій вищого адміністративного рівня
до бюджетів територій нижчого адміністративного рівня [5].
Формування доходів місцевих бюджетів може здійснюватися з різних позицій,
відповідно до чого виділяють доходи бюджету та джерела його фінансування. Ті кошти, що
надходять державі у постійне користування на безповоротній основі є доходами бюджету.
Кошти, що надходять для тимчасового використання на поворотній основі державні
запозичення є джерелами фінансування місцевого бюджету.
Мобілізація дохідної частини місцевих бюджетів може проводитися як на податковій
так і не на податковій основі. Неподаткові доходи формуються від реалізації її майнових
прав та продуктивної діяльності держави. Доходи від майнових прав у вигляді доходів від
використання майна та угідь.
Податковий метод регламентується податковим законодавством та харакретизує
перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб на користь держави.
Прибуток державних підприємств і організацій, який належить їй на правах власника
засобів виробництва є доходом держави від підприємницької діяльності. Певна частина
цього прибутку залишається на потреби соціально-економічного розвитку підприємства,
тому не весь прибуток спрямовується у бюджет.
Процес формування дохідної частини місцевих бюджетів повинен відповідати
загальнодержавним стандартам формування бюджету, напрямам бюджетної політики
держави, враховуючи перспективи соціально-економічного розвитку та макроекономічну
ситуацію.
Для формування дохідної частини місцевих бюджетів можна виділити декілька
головних напрямів бюджетної політики держави:
 перелік захищених статей видатків бюджету;
 зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної
політики держави;
 питома вага обсягу міжбюджетних трансфертів у видатках Державного бюджету,
значення коефіцієнта вирівнювання для місцевих бюджетів;
 особливості взаємовідносин Державного та місцевих бюджетів в наступному
бюджетному періоді [1].
Система формування доходів місцевих бюджетів повинна розглядатися у системі
міжбюджетного регулювання, оскільки формування дохідної частини місцевих бюджетів
обумовлюється не тільки методами і засобами наповнення місцевих бюджетів, а й
відносинами між органами різних рівнів влади (міжбюджетні відносини) [3, c. 93].
Висновки. Отже, організаційні основи та система формування доходів місцевих
бюджетів являє собою сукупність форм і засобів мобілізації доходів до місцевих бюджетів, а
також відносин, які виникають у процесі організації системи фінансування місцевих
бюджетів, між органами управління, суб’єктами підприємницької діяльності та громадянами,
що є економічною сутністю системи. Доцільно виділити три методи формування доходів
місцевих бюджетів: податковий; від підприємницької діяльності; від державного майна, угідь
і послуг. Також, ефективність системи формування доходів місцевих бюджетів значною
мірою залежить від рівня економічного розвитку країни та її регіонів.
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РЕГУЛЯТОРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
A MANAGEMENT LABOUR RESOURCES IS ON AN ENTERPRISE
Анотація. В статті відмічено, що організація ефективного управління трудовими
ресурсами сьогодні – це головна проблема до будь-якого підприємства. У сучасній діловій
спільноті постає гостра нестача у професійних кадрах, що здатні співпрацювати один з
одним, запропоновувати нові ідеї, підтримувати стратегічні завдання розвитку підприємств
Ключові слова: трудові ресурси, трудовий потенціал, кадровий потенціал
Abstract. It is marked in the article, that organization of effective management labour
resources today is a main problem to any enterprise. In a modern business association the sharp
failing appears in professional shots which are able to co-operate with each other, offers new ideas,
to support strategic tasks development of enterprises
Keywords: labour resources, labour potential, skilled potential
Трансформаційні зміни, що відображаються на сучасному етапі економіки України,
викликані процесами глобалізації, інтеграції до світо-господарського простору,
обумовлюють необхідність у визначенні нових, прогресивних підходів до управління
трудовими ресурсами на підприємствах, що надає їм конкурентних переваг.
Одним із головним у застосуванні таких підходів є ефективне управління трудовими
ресурсами, що допоможе забезпечити високий рівень у задоволені вимог адміністративного
управління, реалізовування очікуваних сподівань управлінського персоналу, що є однією з
найважливіших передумов успішної діяльності підприємства. Оскільки, за сучасних умов
розвитку науково-економічної думки, проблемні питання управління трудовими ресурсами
вирішуються традиційними методами контролю з точки зору формування та використання,
то якість управління ними стає неефективною. І тому, основним дієвим інструментом, що
здатен забезпечити виконання якісного контролю трудових ресурсів, які б відповідали
положенням та вимогам міжнародних стандартів, і могли здійснювати успішну конкуренцію
не тільки на внутрішній, але й на зовнішній ланках контролю, є процес формування якості
управління трудовими ресурсами що базується на основі активізації фінансового контролю
трудового потенціалу підприємства.
За сучасних умов господарювання стрімко зростають значення таких важливих
елементів трудових ресурсів, як:
 наявності відповідної до профілю освіти;
 високого рівня кваліфікації та професіоналізму;
 досвіду практичного роботи;
 застосування творчого підходу;
 інноваційної активності у професійній діяльності;
 мотивованості праці;
 комунікабельності, що у певній сукупності формують показники якості трудових
ресурсів.
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Процес формування якості трудових ресурсів сьогоднішній день є однією з найменш
розвинених функцій управління діяльністю підприємства, що актуалізує необхідність
подальшого вирішення даної наукової проблематики.
Організація ефективного управління трудовими ресурсами сьогодні – це головна
проблема до будь-якого підприємства. У сучасній діловій спільноті постає гостра нестача у
професійних кадрах, що здатні співпрацювати один з одним, запропоновувати нові ідеї,
підтримувати стратегічні завдання розвитку підприємств.
Історичний досвід європейських держав засвідчує, що управлінська та адміністративна
діяльності відіграє першочергову роль у суспільно-економічних стосунках.
Управління трудовими ресурсами - одна з найважливіших та найважчих сфер
підприємницької діяльності, де рівень організації професійного виконання обов’язків
працівниками об'єднується виробничий процес.
Перебіг суттєвих перемін, що стався в соціально-економічній моделі розвитку нашої
країни, починаючи з розпаду радянської системи господарювання, та закінчуючи курсом до
європейсько-орієнтованого типу економічного розвитку української держави, спонукали до:
 необхідності запровадження інтеграційно-економічного типу ведення економічної
діяльності;
 взаємодії управління трудовими ресурсами з іншими ланками господарювання
підприємства;
 суттєвих перемін в видах господарювання та виконання підприємницької діяльності;
 трансформаціях процесів працевлаштування населення.
Дана система ґрунтується на концепції трудових ресурсів, яка визначається нагальною
необхідністю внесення капіталовкладень в процеси їх формування та розвитку, що у
кінцевому результаті виправдовує економічну доцільність здійснених підприємством витрат,
оскільки вони пов'язані із залученням до господарської діяльності якісної робочої сили,
спонукає до необхідності безперервного навчання працівників, економічною підтримкою
працездатного населення, а також, організації сприйнятних умов для найбільшого виявлення
професійних можливостей та здібностей трудових ресурсів у майбутньому їх розвитку.
Список використаних джерел
1. Тимофеев, А.В. Особенности организации оплаты труда руководителей
управляющей компании промышленного концерна [Текст] / А.В.Тимофеев // Менеджмент в
России и за рубежом. – 2008. – № 1. – C.1132. Труд и зарплата [Текст] // Библиотека главбуха. – 2008. – № 3. – С.18-21.
Гузарик О.С., магістрант 2 року підготовки
спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування»
Вінницький інститут Університету «Україна»
КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ
THE CORPORATE STRATEGY OF THE ENTERPRISE: THE NATURE AND
SIGNIFICANCE OF
Анотація. Розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій
підприємства. Проаналізовано зміст корпоративних стратегій, їх основні аспекти, завдання та
складові. Виокремлено основні принципи формування корпоративної стратегії. Визначено
доцільність впровадження стратегій: зростання, стабілізації, виживання.
Ключові слова: стратегія, корпоративна стратегія, конкурентна стратегія, стратегічна
альтернатива
Abstract. Discussed actual problems of development of corporate strategies for the company.
Analysing the content of corporate strategies, their basic aspects, objectives and components. The
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basic principles of formation of corporate strategy. Determined the feasibility of implementation
strategies: growth, stabilization and survival.
Keywords: strategy, corporate strategy, competitive strategy, strategic alternative.
Постановка проблеми. Питання розробки стратегії підприємства є по своїй суті
достатньо складним. Досягнення підприємства залежать від здатності змінювати структуру
виробництва і управління, впроваджувати у виробництво нові види продукції, правильно
планувати обсяги виробництва різних товарів, інвестиції та прибутки, щоб досягти
найбільшого ефекту і забезпечити існування підприємства в довгостроковій перспективі.
Так, правильно розроблена, обрана і обґрунтована корпоративна стратегія є запорукою
майбутнього успіху підприємства.
Аналіз останніх публікацій. Питання корпоративної стратегії підприємства
досліджували такі відомі закордонні й вітчизняні вчені й практики, як Р. Акофф, К. Боумен,
У. Кінг, Д. Кліланд, М. Портер, А. Стрікленд, А. Томпсон, А. Віханський, Н. Круглов,
А. Градов, Ю. Черняк, В. Герасимчук, Г. Дмитренко, Е. Панченко, Н. Мартиненко.
Метою дослідження є розкриття сутності та значення корпоративної стратегії, її
складових, принципів формування та процесу розробки.
Виклад основного матеріалу. Корпоративна або загальна стратегія підприємства
визначає загальний напрямок його діяльності, формується його вищим керівництвом і
передбачає три основні завдання:
 сформувати (вибрати) власне головний напрямок діяльності підприємства і його
стратегічних одиниць бізнесу (СОБ);
 визначити (встановити) конкретну роль кожної СОБ і кожного його підрозділу у
реалізації корпоративної стратегії;
 визначити розміри і способи розподілу ресурсів (інвестицій) між СОБ та іншими
підрозділами.
В диверсифікованих, тобто таких які мають декілька напрямів діяльності,
підприємствах корпоративну (загальну) стратегію називають ще портфельною.
Корпоративна стратегія тісно пов’язана з конкурентною (бізнесовою, діловою), яку власне
визначає, а остання забезпечує реалізацію першої.
В недиверсифікованих підприємствах ці два види стратегії об’єднуються –
корпоративна є одночасно і конкурентною (чи навпаки).
В сучасній економічній науці виділяють відповідні базові корпоративні стратегії.
Так, корпоративна стратегія на недиверсифікованому підприємстві (як і стратегія
кожної СОБ у диверсифікованому) втілюється в одному з наступних типів базових стратегій:
 стратегія зростання (розвитку);
 стратегія стабілізації (обмеженого зростання);
 стратегія виживання (скорочення);
 стратегія побудована на комбінаціях перерахованих стратегій (в диверсифікованому
підприємстві).
Стратегія зростання (розвитку) обирається базовою корпоративною стратегією в тому
разі, коли підприємство чи його стратегічна одиниця бізнесу намагаються використати
можливості зовнішнього середовища і власні сильні сторони для збільшення підприємства,
тобто нарощування обсягів продажів, переважно шляхом проникнення на нові ринки і їх
захоплення та підвищення показників ефективності виробництва.
Така стратегія найбільш ефективна в галузях, що динамічно розвиваються із
швидкозмінною технологією, коли продукція підприємства чи СОБ знаходиться на стадіях
виходу на ринок або розвитку у життєвому циклі товару.
Способи здійснення стратегії зростання:
 поглинання конкуруючих (і не тільки) фірм через придбання контрольного пакету
акцій;
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 злиття – об’єднання на приблизно рівних засадах в одне підприємство;
 створення спільного підприємства (СП) – об’єднання частини капіталів підприємств з
метою реалізації спільного взаємовигідного проекту.
Стратегія
стабілізації
(обмеженого
зростання)
застосовується
великими
підприємствами, які уже домінують на даному ринку, тобто в умовах стабільності обсягів
продаж і отримуваних прибутків і проводиться з метою підтримки існуючого стану
впродовж якомога довшого періоду.
Дану стратегію в якості базової корпоративної стратегії застосовують підприємства, що
знаходяться в галузях зі стабільною технологією, випускають товари, що перебувають на
стадії зрілості життєвого циклу товару, а власники та менеджери в цілому задоволені станом
свого підприємства. Обмежене зростання, як правило, спричинюється інфляцією.
Стратегія виживання (скорочення) використовується в умовах економічної кризи,
нестабільності, високої інфляції або коли товари перебувають в стадії насичення і спаду
життєвого циклу товару і полягає в спробах пристосуватися до важких ринкових умов
господарювання та існуючої ситуації.
До цієї стратегії вдаються, отже, коли фінансово-економічні показники діяльності
підприємства набирають стійкої тенденції до погіршення, коли саме існування підприємства
перебуває під загрозою з різних причин.
Способами реалізації стратегії виживання (скорочення) є застосування наступних
стратегій нижчого порядку:
 стратегія розвороту – коли підприємство працює неефективно, але ще не досягло
критичної точки, ще не все втрачено. Полягає стратегія у відмові від виробництва
нерентабельних товарів, скороченні надлишкової робочої сили, відмові від неефективних
каналів розподілу ресурсів (інвестицій) тощо;
 стратегія відокремлення – коли від найменш ефективної частини бізнесу
відмовляються – продають;
 стратегія ліквідації – коли підприємство досягло критичної точки – банкрутства –
вони ліквідуються, а активи продаються.
В процесі формування корпоративної стратегії, в рамках її трьох базових типів,
викристалізовуються різні варіанти стратегічного розвитку підприємства. Ці варіанти
називають стратегічними альтернативами, з яких і вибирається майбутня стратегія.
Стратегічні альтернативи – це можливі варіанти розвитку підприємства в рамках
кожної із трьох базових корпоративних стратегій: зростання, стабілізації, скорочення.
Слід відмітити, що відповідність стратегічних альтернатив базовій стратегії не потрібно
сприймати як незмінну, вони можуть, і мають змінюватися під взаємним впливом.
Тобто, кожна із базових корпоративних стратегій має безліч альтернативних варіантів
реалізації. В свою чергу, стратегічні альтернативи реалізуються через набір заходів, при
якому по кожному із заходів і в цілому по кожному напрямку доцільно визначати затрати
(обсяги інвестування) і очікуваний економічний ефект.
Висновки. Основними стратегіями підприємства є стратегія зростання, стратегія
стабілізації, стратегія виживання. Для кожного виду корпоративних стратегій існують
відповідні способи їх реалізації. Глобальні корпоративні стратегії реалізуються переважно
шляхом злиття і поглинання. Формування корпоративної стратегії є процесом обґрунтування
майбутнього положення підприємства залежно від зовнішніх умов з урахуванням специфіки
організації, особливостей стратегічної поведінки. Впровадження в практику діяльності
підприємств стратегічного управління дасть можливість удосконалити процес формування
цілей, спростити процес узгодження соціальних і фінансових інтересів.
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Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин сприяє певним змінам у системі
грошових розрахунків між підприємствами. Грошові розрахунки можуть набирати як
готівкової, так і безготівкової форми, останнім, як правило, віддають перевагу. Це
пояснюється тим, що за використання безготівкових розрахунків досягають значної економії
витрат на їх здійснення. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяють
банківські установи, у безготівковій формі розрахунків також зацікавлена й держава –
використання безготівкових розрахунків зменшує потребу в обороті грошових знаків
держави.
Стан безготівкових розрахунків їх своєчасне надходження від платників коштів
впливає на грошово-кредитну систему країни, фінансовий стан підприємств та банківських
установ, і, як підсумок соціальний стан населення.
Виходячи з вище зазначеного, дослідження розвитку безготівкових розрахунків в
Україні є актуальною темою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням теоретичних та практичні аспектів
розвитку безготівкових розрахунків займаються такі науковці як: Лагутін В. Д., Мороз А. М.,
Петрук О. М., Поддєрьогін А. М. та ін.
Виклад основного матеріалу. Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться
без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові розрахунки
поділяються на міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують, відповідно, відносини
між клієнтами банків та між банками [3, с 154].
Застосування тієї чи іншої форми розрахункових документів визначається
особливостями господарських взаємовідносин підприємств, спрямоване на зміцнення
договірної дисципліни, забезпечення безперебійних платежів і прискорення обігу грошових
коштів.
Важливо розрізняти такі складові даної системи:
 принципи безготівкових розрахунків;
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вимоги до організації розрахунків;
форми розрахунків;
розрахункові документи;
способи безготівкових розрахунків;
механізм контролю за станом розрахунків.
Основою організації безготівкових розрахунків у господарському обороті України є
Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» [2],
створена у відповідності з Законом України «Про банки і банківську діяльність» [1] та
іншими законодавчими і нормативними актами України [7, c.22]. Інструкція охоплює
організації, підприємства та установи всіх форм власності, установи банків, суб’єкти
підприємницької діяльності без створення юридичної особи і на фізичних осіб, які
здійснюють безготівкові розрахунки у національній валюті України.
Безготівкові розрахунки в господарському обороті України здійснюються за такими
формами розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогамидорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими
дорученнями [7, c.23]. Розрахунки між організаціями проводяться в безготівковій формі
шляхом переказу коштів з банківських рахунків однієї юридичної особи на рахунки іншого
на підставі розрахункових документів. Підприємства як учасники розрахунків, самостійно
визначають форми зазначених документів з обов'язковими реквізитами. Для оплати товарів,
послуг, перерахування коштів та інших операцій з грошовими коштами в сучасних умовах
широко використовується спеціальний засіб платежу у вигляді банківської платіжної картки.
Платіжна картка – це спеціальний платіжний засіб у вигляді виготовленої і виданої
пластикової або іншого виду картки для оплати товарів та послуг, перерахування коштів зі
своїх рахунків на рахунки інших осіб, одержання готівки у касах банків, у банкоматах та
інших розрахункових операцій за договором між банком і клієнтом [6, с. 52].
Перехід України на розрахунки з використанням пластикових карток є необхідною
умовою розвитку економіки нашої країни. У світовій практиці вже досить довго вдало
використовується даний вид платіжних інструментів і в даний час йде процес пошуку нових
типів платіжних систем, які максимально задовольняли б усі сторони, що беруть участь у
грошовому обігу. Позитивні тенденції, що складаються на ринку пластикових карт,
незважаючи на наявні проблеми, дозволяють будувати оптимістичні прогнози на найближчу
перспективу, як за кількісними показниками, так і за якісними характеристиками. [5, с. 118].
Подальше збереження активної маркетингової політики кредитних організацій і
платіжних систем, розширення функціональності банківських продуктів з використанням
пластикових карток підвищить популярність цього платіжного інструменту серед населення,
отже, інтенсивність його застосування у повсякденному житті, дозволить збільшити обсяги
безготівкових розрахунків у сфері роздрібних платежів в Україні.
Висновки. Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов'язана з
реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний
кругообіг коштів господарських суб'єктів і, як результат, розвиватиметься та якісно
вдосконалюватиметься виробництво.
Нормалізація системи безготівкових розрахунків сприятиме становленню нормальних
ринкових відносин. Проблема органічного зв'язку системи безготівкових розрахунків з
ринковим середовищем, що формуються у вітчизняному народному господарстві, набуває
сьогодні особливої актуальності.
Висновки. Як свідчить практика, вибір форми безготівкових розрахунків орієнтований
на розвиток бізнесу кожного учасника ринку. Застосування безготівкових форм розрахунків
дозволить зробити успішну економічну діяльність, підвищити платоспроможність
підприємств і їх фінансову стійкість.
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ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЙОГО РОЗВИТКУ
EVALUATION OF STATE BANK AS A FINANCIAL INSTRUMENT DEFINITION OF ITS
DEVELOPMENT
Анотація. У статті визначено значення діагностики фінансового стану банківської
установи, розглядаються питання сутності і необхідності комплексної діагностики фінансового
стану банку. Розглянуто етапи проведення діагностики. Визначено роль діагностики
фінансового стану в оцінці рівня його розвитку та фінансової безпеки.
Ключові слова: діагностика фінансового стану, фінансова безпека, фінансова стійкість,
ділова активність, ліквідність.
Abstract. In the article the diagnostic value of the financial condition of the banking institution,
addresses the nature and necessity of complex diagnosis financial condition. The stages of diagnosis.
The role of diagnosis in the evaluation of the financial condition of its development and financial
security.
Keywords: diagnosis financial condition, financial security, financial stability, business activity,
liquidity.
Постановка проблеми. В умовах кризових явищ в економіці країни виникає об’єктивна
потреба в розробці практичного інструментарію проведення діагностики фінансового стану
суб’єктів господарювання в тому числі й банківських установ, яка б дозволяла розрахувати
рівень ризику виникнення банківської кризи та, залежно від нього, прийняти рішення щодо
застосування антикризових інструментів, спрямованих на його мінімізацію.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням дослідження комплексної оцінки
діяльності банку займалися як вітчизняні так і зарубіжні вчені, а саме: Афанасенко М. В,
Батковський В. А., Гумен І. М., Готовчіков І. Ф., Коваленко В., Кузьменко Є. С., Матвієнко П.,
Микитчин І. І., Михайлюк Р., Незнамова А., Семенов С., Суворов А. В., Шелудько Н.,
Шеремет А., Юрчук О. М. та інші.
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Інформаційну базу роботи склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів,
статистичні збірники, посібники, підручники, періодичні видання та ресурси мережі Інтернет.
Метою дослідження є визначення сутності, етапів та напрямів проведення діагностики
фінансового стану банківської установи як інструменту визначення рівня його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Аналіз діяльності банку є системою спеціальних знань,
необхідних для дослідження тенденцій його розвитку, науковим обґрунтуванням планів і
управлінських рішень, контролем за їх виконанням, оцінкою результатів, а також пошуком
резервів підвищення ефективності фінансових показників діяльності банку. Дослідження
методик аналізу банківської діяльності свідчить, що на сьогодні єдина система показників, які в
узагальнюючому вигляді характеризують їх фінансовий стан, остаточно ще не склалася.
Кожний банк використовує свої самостійно розроблені методики, що включають різні
показники, які часто суттєво різняться.
Більшість методик поєднує чотири групи показників, що дають можливість оцінити
фінансовий стан банку виходячи із:
1) оцінки фінансової стійкості;
2) оцінки ділової активності;
3) оцінки ліквідності;
Оціночні показники являють собою коефіцієнти, що розраховуються на основі даних
балансу комерційного банку та звіту про прибутки і збитки.
При виборі методики діагностики фінансового стану банку слід враховувати мету та
дотримуватися певного алгоритму, який включає наступні етапи.
На першому етапі визначається інформаційна база для проведення дослідження. Ця
інформація потрібна для вироблення рішень щодо змін в оперативній або стратегічній
діяльності банку.
На другому етапі серед показників, які характеризують діяльність банку, визначаються ті,
які систематизуються за функціональними складовими банку, а також здійснюється їх
розрахунок.
Показники фінансового стану банку мають входити до складу системи показників, які
характеризують умовну структуру. Слід використовувати дві групи показників банку:
1) яка характеризує фінансовий стан банку на певний час,
2) яка характеризує сукупність чинників, котрі впливають на фінансовий стан банку за
певний період часу.
На третьому етапі нормативні (порогові) значення показників порівнюються з
фактичними чи плановими значеннями. Це один із найважливіших етапів, тому що від
правильності встановлених нормативних значень показників залежить значення комплексного
показника фінансової безпеки.
На четвертому етапі отримані під час розрахунку показники аналізуються в динаміці за
останні роки. Якщо фактичні чи прогнозовані показники не виходять суттєво за межі порогових
значень, то банк перебуває в зоні фінансової безпеки, у протилежному випадку
банк перебуватиме у зоні дії негативних факторів пливу, які різнитимуться за ступенем
інтенсивності. У цьому випадку необхідно запроваджувати заходи щодо підвищення фінансової
стійкості банку.
Також на даному етапі слід здійснити прогнозування рівня безпеки банку, тобто
передбачення подій (процесів) у фінансовій діяльності на майбутнє, а також оцінку
можливостей підтримання рівня фінансової безпеки банку на належному рівні. При цьому
основними завданнями, які вирішуватимуться завдяки прогнозуванню, можуть бути:
 оцінка можливих шляхів розвитку діяльності банку у контексті забезпечення безпеки
банку;
 передбачення можливих шляхів розвитку внутрішніх і зовнішніх загроз фінансовій
безпеці банку та їхніх негативних наслідків;
 оцінка можливого рівня впливу позитивних і негативних чинників-процесів на
майбутній розвиток банку у контексті забезпечення його фінансової безпеки;
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 розробка прогнозних варіантів розвитку подій у забезпеченні фінансової безпеки банку у
зв'язку з провадженням в банку заходів.
Важливою складовою проведення діагностики фінансового стану є ретельне вивчення
звіту про фінансовий стан банку. Саме він містить основну інформацію для проведення
коефіцієнтного аналізу за будь-якою існуючою методикою.
Управління активами і пасивами банку дає можливість управляти прибутковістю та
ризиками (ризиком процентних ставок, валютним ризиком, ризиком ліквідності), координувати
рішення щодо джерел фінансування та напрямів розміщення коштів.
Висновки. За допомогою означеної методики можна комплексно визначити рівень
фінансового стану банківських установ як у теперішньому часі, так й у майбутньому, що
дозволить зацікавленим користувачам цієї інформації приймати виважені рішення щодо вибору
партнерів по бізнесу, додаткового залучення інвестицій тощо.
Для кожного банку виступає життєво необхідним здійснювати попереджувальні дії,
спрямовані на підтримку належного рівня фінансової безпеки. Використовуючи систему
показників-індикаторів, банківський менеджмент повинен діагностувати та прогнозувати
наявні та потенційні загрози фінансовій безпеці та, у разі необхідності, своєчасно вживати
необхідні заходи. Діагностика фінансового стану банку є комплексом послідовних дій, в межах
яких оцінюються існуючі та потенційні загрози існування та розвитку діяльності банку та може
вважатися необхідною аналітичною базою для ухвалення управлінських рішень, що
дозволяють попередити кризові ситуації у фінансово-економічній сфері.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И ТАДЖИКИСТАНА
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRADE-ECONOMIC COOPERATION BETWEEN
BELARUS AND TAJIKISTAN
Аннотация. Рассмотрено систему межгосударственных двусторонних отношений
постсоветских стран в которых торгово-экономическое сотрудничество очень важно.
Предложено программу по взаимовыгодной производственной кооперации и прямых связей
между предприятиями стран, развитие экспортоориентированных и импортозамещающих
производств, создание необходимых правовых, организационных и инфраструктурных
условий для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Установлено,
что торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Республики
Таджикистан развивается и имеет потенциал развития по большому количеству
направлений, что отвечает национальным интересам обеих стран.
Ключевые слова: межгосударственные двусторонние отношения, торговоэкономическое сотрудничество
Abstract. Considered system of interstate bilateral relations of post-Soviet countries in which
trade-economic cooperation is very important. The proposed program for mutually beneficial
industrial cooperation and direct ties between enterprises of the countries, development of exportoriented and import-substituting industries, the creation of the necessary legal, institutional and
infrastructural conditions for the development of bilateral economic and trade cooperation. It is
established that trade and economic cooperation of the Republic of Belarus and the Republic of
Tajikistan is developing and has a potential for a large number of areas that meets the national
interests of both countries.
Key words: inter-state bilateral relations, trade-economic cooperation
Постановка проблемы. В системе межгосударственных двусторонних отношений
постсоветских стран торгово-экономическое сотрудничество занимает особое место, т.к.
определяет параметры их долгосрочного социально-экономического развития и перспективы
сотрудничества. Их характер обусловливается как деятельностью государственных структур
постсоветских стран по созданию нормативной правовой базы для данного направления
сотрудничества, так и мировой экономической коньюнктурой.
Это хорошо иллюстрирует белорусско-таджикистанское торгово-экономическое
сотрудничество, которое базируется на серьезной межгосударственной правовой базе. Она
включает в себя более 60 двусторонних договоров и соглашений, среди которых особо
следует выделить Договор между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан о
долгосрочном сотрудничестве на 2011-2020 годы и разработанную в его рамках
Межгосударственная программа сотрудничества между Республикой Беларусь и
Республикой Таджикистан о долгосрочном сотрудничестве на 2011-2020 годы, которая
конкретизирует
основные
параметры
двустороннего
торгово-экономического
сотрудничества. Программа нацелена на углубление взаимовыгодной производственной
кооперации и прямых связей между предприятиями обеих стран, развитие
экспортоориентированных и импортозамещающих производств, создание необходимых
правовых, организационных и инфраструктурных условий для развития двустороннего
торгово-экономического сотрудничества. В качестве его основных направлений, в
долгосрочной
перспективе
нацеленных
на
увеличение
объемов
выпуска
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конкурентоспособных видов продукции и эффективного комплексного использования
сырьевых ресурсов предприятиями в обеих странах, выделены следующие: сотрудничество в
агропромышленном комплексе, машиностроении, нефтехимической отрасли, пишевой и
легкой промышленности;
поставки белорусской карьерной и дорожно-строительной
техники, большегрузных самосвалов для нужд Республики Таджикистан, дальнейшее
развитие системы сервисного обслуживания и гарантийного ремонта; создание сборочных
производств промышленной продукции, в том числе тракторов и другой
сельскохозяйственной техники; поставки сельскохозяйственной техники, в том числе с
использованием лизинговых схем; поставки из Таджикистана хлопкового волокна,
плодоовощной и другой продукции; развитие регионального сотрудничества и
взаимодействие по линии торгово-промышленных палат; привлечение белорусских
предприятий к разработке в Таджикистане месторождений полезных ископаемых; военнотехническое сотрудничество; сотрудничество в области грузовых перевозок.
Изложение основного материала. Ретроспективный анализ некоторых параметров
межгосударственного взаимодействия по данным направлениям позволяет оценить как
динамику развития торгово-экономического сотрудничества, так и его перспективы.
В целом, как показывает статистика, объем белорусско-таджикистанских экспортноимпортных операций в настоящее время скромен и не показывает тенденции к
значительному повышению (см. табл. 1 [1, с. 45, с. 48]).
Наиболее значимые позиции структуры белорусско-таджикистанских экспортноимпортных операций характеризует таблица 2 [1, с. 140, с. 146, с. 147, с. 160, с. 163, с. 213].
Таблица 1
Динамика белорусско-таджикистанских торговых операций
2010
2012
2013
2014
млн.
в%к
млн.
в%к
млн.
в%к
млн.
в%к
долл. общему долл. общему долл. общему долл. общему
США объему США объему США объему США объему
Экспорт
белорусских
42,1
0,17
48,4
0,10
29,7
0,08
30,6
0,08
товаров в РТ
Импорт
таджикистанских
5,5
0,02
9,3
0,02
4,9
0,01
4,4
0,01
товаров в РБ
Как можно заметить, основу белорусского экспорта в Таджикистан составили сахар,
плиты древесностружечные, автомобили грузовые, шины, мебель; основу таджикистанского
импорта в Беларусь – хлопковое волокно, сушеные фрукты, смеси орехов или сушеных
плодов, хлопчатобумажная пряжа.
Таблица 2
Структура белорусско-таджикистанской торговли
Наименование товара
2012
2013
2014
коли- стоимость,
колистоимость,
колистоимость,
чество тыс. долл.
чество
тыс. долл.
чество
тыс. долл.
США
США
США
Экспорт белорусских товаров в РТ
Сахар, тыс. т
14,0
9 008,9
4,8
2 961,5
5,0
2 969,5
Шины, тыс. шт.
18,3
1 226,8
13,3
529,9
8,6
547,7
Плиты древесно11,2
2 891,6
13,1
3 284,1
7,8
1 880,7
стружечные, тыс. м3
Автомобили
4
159,1
8
1 091,8
35
4 687,8
грузовые, шт.
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Мебель прочая и ее
части, тыс. т

0,7

1 051,8

0,7

1 084,9

0,5

664,9

Импорт таджикских товаров в РБ
Фрукты сушеные,
смеси орехов или
сушеных плодов, т
Волокно хлопковое
нечесаное, т
Пряжа
хлопчатобумажная с
содержание
хлопковых волокон
85% и более, т

678

1 143,7

835

1 500,5

1 127

1 881,1

3 274

7 363,6

1 298

2 734,0

907

1 967,4

117

392,9

120

540,4

118

399,9

Однако структура межгосударственной торговли несколько богаче, о чем
свидетельствует, к примеру, тот факт, что в 2012 году номенклатура белорусского экспорта в
Таджикистан включала 108 товарных позиций, а в 2013 году – 148 товарных позиций.
Можно
заметить,
что
межгосударственные
торгово-экономические
связи
ориентированы на организацию прямых взаимосвязанных поставок сырья, продукции и
товаров народного потребления [2]. С одной стороны, подобная структура и номенклатура
межгосударственной торговли отвечает целям и задачам межгосударственных
договоренностей, с другой – потенциал торговли далеко не исчерпан, т.к. он может быть
существенно повышен за счет интенсификации сотрудничества по ряду перспективных
отраслей (транспорт и коммуникации, фармацевтика, туризм, агробизнес, строительство,
текстильная и пищевая промышленность, геологоразведка, энергетика).
Выводы. Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Республики
Таджикистан развивается и имеет потенциал развития по большому количеству
направлений, что отвечает национальным интересам обеих стран. Однако интенсификация
белорусско-таджикистанского торгово-экономического сотрудничества во многом
ограничивается мировой экономической коньюнктурой, логистическими проблемами и
неэффективным менеджментом субъектов хозяйствования.
Список использованной литературы:
1. Внешняя торговля Республики Беларусь: Статистический сборник. Минск :
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2015. – 321 с.
2. Беларусь – Таджикистан: расширение рынков сбыта / Бюллетень деловой и
коммерческой информации. – 2014. – № 2 (29). – С. 20-21.
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кафедра мировой экономики
Белорусский государственный экономический университет
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРОЦЕССАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КООПЕРАЦИИ
BUSINESS OPPORTUNITIES IN THE PROCESSES OF INTERNATIONAL
COOPERATION
Аннотация. В статье анализируются особенности современной международной
кооперации, как новейший стимул роста конкурентоспособности на национальном и
международном рынке, и возможности ее применения в бизнесе.
Ключевые слова: Международная кооперация, конкурентоспособность, виртуальное
предприятие.
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Abstract. In this article analyzes the features of the current international cooperation, as a
new incentive of increase competitiveness at the national and international market, and the
possibility of its application in business.
Keywords: International Cooperation, competitiveness, virtual enterprise.
Постановка проблемы. Участие компаний и предпринимателей в международной
экономической деятельности обуславливает в первую очередь поддержание экономической
безопасности и достижение собственных целей. Такими целями могут быть: 1) повышение
конкурентоспособности субъектов хозяйствования на национальных и международных
рынках; 2) рост валютной выручки и доходов от зарубежной деятельности; 3) развитие и
внедрение инноваций путем стимулирования НИОКР; 4) привлечение необходимого
иностранного капитала; 5) обеспечение внутренней потребности в экономических ресурсах;
6) рациональное использование экономических ресурсов; 7) рост производительности труда;
8) снижения издержек производства и обращения; 9) рост прибыли.
Изложение основного материала. На современном этапе развития мировой экономики
требуются новые стимулы роста конкурентоспособности компаний. Одним из таких
стимулов роста и достижения запланированных внешнеэкономических целей может стать
внедрение и интенсификация процессов международной кооперации национальных
субъектов экономики.
Международная кооперация (МК) – это добровольное, долгосрочное, регулярное,
скоординированное сотрудничество двух и более юридически независимых субъектов
разных стран, закрепленное договорными обязательствами, имеющее взаимовыгодные цели
и направленное на создание единой цепи конечной стоимости товаров/услуг. Цели
международной кооперации достигаются с помощью решения следующих взаимосвязанных
задач: поиск, привлечение и работа с необходимыми иностранными партнерами, снижение
издержек производства и обращения; снижение себестоимости товаров/услуг, повышение
эффективности и устойчивости сбытовой деятельности, сервиса, снабжения, управления,
НИОКР; ускоренное внедрение новейших НИОКР; поиск высококвалифицированных кадров
за рубежом; внедрение передовых технологий; увеличение продаж за счет приобретённых
конкурентных преимуществ от совместной деятельности.
На сегодня в мировой практике применяется огромное количество форм
международной кооперации. Современные адаптивные формы межфирменной кооперации
можно рассматривать и как инструментарий, способствующий оптимальной реализации мер по
обновлению и модернизации деятельности субъектов, так и инструментарий, который
позволяет формировать дополнительные выгоды. Традиционными формами международной
кооперации являются консорциумы, совместные предприятия, соглашения о сотрудничестве,
субподряды, компенсационные соглашения, лицензионные соглашения. Но экономические
изменения в современном мире и глобализация мировых рынков обусловили создание новых
форм международной кооперации – стратегические альянсы, предпринимательские сети,
франчайзинг, аутсорсинг, субконтрактинг, контракт-менеджмент, венчурная кооперация,
виртуальные предприятия.
Одной из современных адаптивных форм развития международной кооперации
являются виртуальные предприятия, которые обретают все большую популярность в
мировой экономике. Это форма кооперации является результатом трансформации
традиционных форм МК (франчайзинг, субподряд, консорциум, совместные предприятия и
т.д.), в которой максимально снижаются все транзакционные издержки и возможные
негативные последствия. К таким предприятиям относится кооперация различных компаний
для производства продукции либо предоставление услуг, объединенная виртуальной средой,
доступ в которую осуществляется путем принятия определенных правил, созданных
инициатором виртуального предприятия. Речь идет о таких компаниях как Google, Facebook,
Skype, Viber, Uber и других, которые создают собственную пользовательскую виртуальную
платформу и привлекают заинтересованные компании по всему миру для реализации
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собственных стратегических целей по средствам международной кооперации. Данные
компании активно используют международную кооперацию для быстрого и недорогого
внедрения на новые рынки.
Так, компания UBER построила эффективную систему международной кооперации и за
короткий период времени обеспечила себе присутствие в 68 странах и 516 городах мира [1].
Эта компания специализируется на предоставлении услуг пассажирских перевозок. Данная
услуга не является новой даже для слаборазвитых стран. Но несмотря на это, компания
сумела создать конкуренцию на многих устоявшихся рынках как развитых, так и
развивающихся стран. Секретом подобного успеха является созданная компанией
виртуальная платформа для автоматизированного принятия и отработки поступающихся
заказов, адаптированная как для компаний-партнеров, так и для потребителей услуг.
Международная кооперация в UBER осуществляется, прежде всего, в форме соглашений о
сотрудничестве с конкретными перевозчиками, либо службами такси в отдельных странах и
городах. В данных соглашениях жестко прописаны требования к перевозчикам, которые должны
выполнятся. А именно, компании-кооперанты предоставляют определенный вид услуг под
брендом UBER, и придерживаются правил и рекомендаций, разработанными UBER в рамках
законодательства страны базирования. Продажа услуг осуществляется через собственную
виртуальную платформу. Основные производственные издержки несут на себе партнеры UBER.
Другими словами, весь свой доход UBER имеет за счет международной кооперации. Эта
компания сегодня востребована и имеет успех.
Выводы. Изучение международной кооперации позволили автору выявить
преимущества международной кооперации по сравнению с другими формами
международной экономической деятельности. Таковыми являются: быстрый способ
получения достоверной информации о новых неизвестных рынках от местных компанийпартнеров, которые по определению владеют большей информацией о собственном рынке и
со временем становятся эффективными проводниками в новую страну для последующего
сбыта товаров/услуг; снижение транзакционных издержек от международной деятельности;
использование экономических ресурсов компаний-партнеров для достижения собственных
целей; более быстрая адаптация к изменениям спроса на зарубежных рынках; кооперация с
иностранными партнерами, имеющими меньшие издержки на определенные части процесса
создания конечной стоимости для улучшение конкурентоспособности на внутренних и
внешних рынках; взаимодополняющее использование инноваций и НИОКР партнеров.
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підприємництва в Україні. Виокремлено та діагностовано проблеми його розвитку на макро-і
мікрорівнях української економіки.
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Abstract. The article discusses and analyzes suchan state of the domestic business in Ukraine.
Allocated and diagnosed problems of development at the macro and micro Ukrainian economy.
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Постановка проблеми. Сучасний розвиток суб’єктів підприємницької діяльності в
Україні знаходиться у тяжкому становищі. У ринкових умовах господарювання, формування
конкурентного середовища в країні забезпечує стабільний та сталий розвиток
підприємницької діяльності, яка є основою економічного та соціального розвитку, вирішення
соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя населення.
Підприємництво займає центральне місце в господарському комплексі будь-якої країни, що
передбачає вирішення складних, суперечливих проблем з урахуванням загальнодержавних та
регіональних інтересів, а також мотивів діяльності різних суб’єктів господарювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питанням розвитку
підприємницької діяльності приділяється значна увага з боку держави та суспільства. Проте,
у порівнянні з розвинутими країнами рівень підприємницької діяльності є недостатнім та
потребує суттєвого покращення. Тому задача держави – створювати сприятливі умови для
функціонування всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що полягає у гарантуванні
свобод підприємництва та його державної підтримки.
Виклад основного матеріалу. Підприємці мають право без обмежень, самостійно
приймати рішення та здійснювати будь яку діяльність, яка не суперечить вітчизняному
законодавству. Основою економіки розвинутих країн є мале підприємництво, тому його
підтримка та розвиток належать до ключових пріоритетів економічної політики держави
таких країн. Важливість малого підприємництва обумовлена значним внеском у валовий
внутрішній продукт (ВВП) і забезпеченням зайнятості населення, високою інноваційною
активністю, стійкістю до кризових явищ в економіці та здатністю оперативно адаптуватися
до нових економічних умов [1].
Оперуючи експертними оцінками від Всесвітнього Банку, зростання ВВП України у
2017 р. прогнозується на рівні 2% [2], у той час Міжнародний валютний фонд передбачає, що
ріст ВВП у 2017 р. становитиме 2,5%. Також 24 червня Кабінет міністрів України затвердив
бюджетну резолюцію на 2017 рік, що передбачає зростання ВВП України в 2017 році на 3% і
на 4% у 2018 і 2019 роках. Очікується уповільнення інфляції з 8,1% у 2017 році до 5,5% в
2018 році та 5,2% в 2019 році [3].
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Проблеми у сфері підприємництва України спостерігаються як на макро, так і на
мікрорівні. Деякі з них носять настільки глобальний характер, що їх вирішення можливе
лише у випадку запровадження кардинальних економічних реформ або повного
«демонтажу» існуючої економічної системи. До основних проблем вітчизняного
підприємництва можна віднести: організаційно-правові труднощі створення підприємства;
недоступність кредитних ресурсів недостатні зв'язки з міжнародними фінансовими
організаціями з залучення інвестицій і грантів; переважно декларативний характер державної
підтримки підприємництва, неоднозначність та суперечливість чинної нормативно-правової
бази [4]. Також проблемою підприємницької діяльності України є несприятлива податкова
політика, доволі громіздка система бухгалтерського обліку та звітності, обмежені
можливості для захисту від протиправних посягань,криза неплатежів та проблеми з
формуванням нових взаємозв’язків,каналів збуту,недостатність професійних знань та досвіду
тих хто займається малим і середнім бізнесом [5].
Зокрема, щодо проблем вітчизняного підприємництва на макрорівні, то до них можна
віднести:
 високі витрати часу на проходження офіційних процедур для започаткування
підприємства, наприклад, отримання дозволів, ліцензій, перевірки (зокрема, у Македонії цей
процес триває 3 дні, Угорщині – 4, Албанії та Білорусі – 5, Словенії – 6 днів, тоді як в Україні
на проходження аналогічних процедур витрачається 27 днів).
 торгівельна, а не виробнича орієнтація діяльності підприємницького сектора (зокрема,
у структурі експорту сировинна економіка займає 57%);
 нарощування імпорту продукції і послуг замість налагодження національного
виробництва;
 непривабливий інвестиційний клімат
 низька конкурентоспроможність вітчизняних підприємств
 відсутність внутрішнього попиту на інновації у підприємництві (зокрема, країни ЄС і
США вкладають значні кошти у розвиток науково й інтелектуальномісткого виробництва);
 невідповідність сучасним вимогам і нерівномірність розташування інфраструктури,
функції якої зводяться до обслуговування підприємницької діяльності;
 наявність прямих та опосередкованих злочинних, кримінальних посягань, так званого
"рейдерства", а також дискримінаційних дій щодо підприємців тощо (зокрема спроби
протиправного захоплення підприємств здійснюються шляхом подання до державних
реєстраторів підроблених документів);
 посилення тінізації економіки, зростання нелегальної частки та перерозподіл
тіньового ринку реального сектора економіки;
 загальне зниження платоспроможності населення і, зокрема, окремих його категорій,
що негативно відображається у зниженні споживчого попиту;
 неефективна державна регулятивна політика (зокрема, за рівнем корупції Україна у
2015 році посідає 130 місце в світі з 168 позицій) У минулому році країна була на 142-му
місці зі 175 позицій. Здійснити невеличке зростання індексу Україні вдалося завдяки
збільшенню суспільного осуду корупціонерів, створенню антикорупційних органів та появі
руху викривачів корупції [6].
На мікрорівні сфера підприємництва стикається з такими основними проблемами:
невисокий рівень кваліфікації підприємців, що значно ускладнює перспективи інноваційного
розвитку; неефективний менеджмент, що спричиняє до зниження конкурентоспроможності
підприємств [6].
Висновки. На основі аналізу вищеназваних проблем можна зробити висновок про те, що
у порівнянні з розвинутими країнами рівень підприємницької діяльності є незадовільним та
потребує суттєвого покращення. Відповідно, несприятливе економічне та правове
середовище щодо ведення підприємницької діяльності в Україні сприяє створенню бар’єрів
для повноцінного розвитку підприємництва.
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Нажаль в Україні на сьогоднішній день є багато проблем, що перешкоджають розвитку
підприємницької діяльності. Основну роль у подоланні цих проблем повинна відігравати
держава. Також важливою умовою для розвитку підприємництва є створення привабливого
інвестиційного середовища для вітчизняних та іноземних інвесторів. Україна має великі
можливості для активної діяльності інвесторів, значний споживчий ринок, вигідне
геополітичне розташування, природні ресурси, кваліфіковану й дешеву робочу силу,
потужну наукову базу.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ
THE DEVELOPMENT OF LEADERSHIP SKILLS THROUGH SOCIAL ADVERTISING
Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты формирования лидерских качеств у
широких масс. Влияние лидерских качеств на адаптацию личности к изменениям в
общественной жизни. Роль социальной рекламы в этом процессе, как инструмента
гражданского менеджмента и механизма управления. Взаимосвязь лидерства и спорта и ее
отражение в социальной рекламе через использование образа спортсмена.
Ключевые слова: лидерство, спорт, социальная реклама, массовая коммуникация.
Abstract. This article discusses aspects of the formation of leadership qualities among the
masses. The impact of leadership qualities for adapt to changes in personality in public life. Role of
social advertising in this process, as an instrument of civil management and control mechanisms.
The relationship of leadership and sports, and its reflection into the public service through the use of
the image of the athlete.
Keywords: leadership, sport, social advertising, mass communication.
Постановка проблемы. Тенденции развития современной науки и техники, изменение
интересов людей современного общества диктуют новые правила и способы
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взаимоотношений между человеком и другим человеком, человеком и государством,
человеком и обществом. Изменение структуры современной коммуникации, поведенческих
моделей, системы общественных отношений, а также различные социальные перекосы
являются причинам возникновения новых социальных проблем, требующих срочного
решения. Однако, сталкиваясь с новыми трудными задачами, общество изобретает и новые
способы влияния на человека с целью его защиты от социальных проблем и
совершенствования общественной жизни. Суть этого влияния зачастую заключается в том,
чтобы помочь индивиду в понимании сложившихся условий посредствам прививания ему
тех или иных качеств, необходимых для менее болезненной адаптации к изменениям,
происходящим в обществе. Одним из таких качеств является лидерство.
Изложение основного материала. В современной научной литературе существуют
различные определения лидерства и его составляющих. С одной стороны, мы можем
говорить о том, что лидеры в любой сфере человеческой жизни интересны тем, что именно в
них проявляется воля к жизни. В них ощущается внутренняя сила, заставляющая их
достигать свои жизненные цели как можно более эффективно. Лидер – это воплощение
жизненной силы, стремящейся к идеалу [1, с. 21]. Другие ученые выделяют конкретные
группы качеств, присущих лидерам. Так, например, английский профессор менеджмента Ч.
Хэнди выделил следующую группу черт:
1) интеллект (должен быть выше среднего, но не на уровне гениальности, способность
к решению сложных и абстрактных задач);
2) инициатива (самостоятельность и находчивость, способность осознавать
потребность в действии и наличие соответствующего мотива);
3) уверенность в себе (высокая самооценка компетентности и уровня притязаний).
Анализируя различные подходы к определению лидерства, можно отметить, что все
они представляют данную категорию позитивной и социально привлекательной. К тому же,
если рассматривать лидерство в самом широком смысле, то можно отметить, что это
качество представляется возможным развить в любом индивиде. Ведь в каждом свободном,
мыслящем и способном к целесообразной деятельности человеке, есть зачатки жизненной
силы, и стремление к совершенству. Все это заставляет испытывать неудержимое желание
достичь высшей материальной и духовной ценности в самих себе и окружающем мире, что и
удается реализовать лидерам.
В данной ситуации одним из наиболее эффективных инструментов формирования
лидерских качеств у широких масс может стать социальная реклама.
Социальная реклама, как часть массовой коммуникации и инструмент гражданского
менеджмента, выступает в качестве механизма управления общественным мнением.
Определяя сущность социальной рекламы как механизма управления общественным
мнением, можно сказать, что она заключается в широком и многоуровневом
коммуникационном
воздействии,
осуществляемом
на
основе
эмоциональнопсихологического и информационно-мировоззренческого влияния на сознание личности,
социальных групп. Кроме того, социальная реклама оказывает воздействие на общество в
целом посредством распространения социальных норм, ценностей, моделей поведения и
нацеленном на формирование позитивно ориентированного и устойчивого общественного
мнения.
Формирование в социальной рекламе у личности такого качества, как лидерство,
нередко сопряжено с рекламированием и продвижением спорта. Обе эти категории
непосредственно взаимосвязаны между собой. Это обусловлено колоссальной значимостью,
придаваемой спортивным соревнованиям на национальном уровне, и, в то же время, высокой
конкуренцией в спорте высоких достижений. Эти факторы являются причинами не только
для серьезной физической подготовки спортсменов, но и сильной моральной и
эмоциональной устойчивости, а также уверенности в себе и целеустремленности. Из этих
компетенций и складывается понятие лидерства.
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Выводы. Исходя из выше описанного, можно сделать вывод, что современный
спортсмен представляет собой образ лидера, который одобряем обществом и знаком ему и,
соответственно, может выступать в роли коммуникатора в социальной рекламе. В качестве
примера можно отметить широко распространенные в Беларуси плакаты социальной
рекламы, на которых представлены известные спортсмены – призеры Олимпийских игр. В
этом случае через использование образа спортсмена «эксплуатируется» мотив значимости и
самореализации, который основывается на естественном желании человека находить
признание в своем окружении, добиться определенного имиджа путем отказа от моделей
поведения, ограничивающих нормальную, по мнению большинства, жизнедеятельность и
отдавая предпочтение тем моделям, которые способствуют повышению социального статуса
и личностной самореализации.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА
ЦІНОУТВОРЕННЯ
COMPETITIVENESS AS A DEFINING COMPONENT PRICING
Анотація. Досліджено поняття конкурентоспроможності підприємства. Визначено
перелік факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємства. Зроблено аналіз
мікро- та макросередовища підприємства. Розглянуто основні чинники ціноутворення.
Розкрито основні ознаки, які формують конкурентоспроможність підприємства.
Ключові слова: конкурентоспроможність, цінова конкуренція, ціна, ціноутворення,
конкурентне середовище
Abstract. Investigates the concept of competitiveness of the enterprise. The list of factors that
affect the competitiveness of the enterprise. The analysis of micro and macro enterprises. The main
factors of pricing. The basic characteristics that shape the competitiveness of enterprises.
Keywords: competitiveness, price competition, price, pricing, competitive environment
Постановка проблеми. Конкурентоспроможність підприємства є однією з
найважливіших категорій ринкової економіки і характеризує можливість та ефективність
адаптації підприємства до умов конкурентного середовища. Розгляд сутності
конкурентоспроможності підприємства є важливим як для економіки країни в цілому, так і
для окремих виробників, адже вона є запорукою отримання стабільного прибутку, а також
забезпечення життєдіяльності підприємства, його економічної безпеки та стабільного
розвитку. У зв’язку з цим актуальним є обґрунтування підходів до її дослідження з метою
подальшої розробки системи управління конкурентоспроможністю підприємства.
Аналіз останніх публікацій. Вагомий внесок у дослідження конкурентоспроможності
підприємства зробили такі вчені, як М. Портер, С. Покропивний, І. Должанський, В. Нємцов,
Є. Карпенко, Л. Кобиляцький, Р. Фатхутдинов, С. Ярошенко, А. Люкшинов, В. Василенко,
О. Савчук, В. Дикань, Т. Гринько та багато інших.
Метою дослідження є розгляд сутності поняття «конкурентоспроможність
підприємства», як інтегрованої економічної категорії, визначення впливу ціни та
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систематизація основних факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Поняття конкурентоспроможності охоплює великий
комплекс економічних характеристик, які визначають положення підприємства на ринку.
Можливість підприємства конкурувати на певному ринку безпосередньо залежить від
конкурентоспроможності продукції і сукупності економічних методів діяльності фірми.
Цінова конкуренція як шлях забезпечення конкурентоспроможності продукції має на увазі
реакцію підприємства на цінові стратегії конкурентів. Тому підприємство, яке передбачає
зміни цін на конкурентному насиченому ринку, повинно за допомогою всіх доступних йому
джерел інформації вникнути в положення конкурента та намагатися поглянути на свої
майбутні цінові зміни його очима. Усі чинники впливу на конкурентоспроможність можна
поділити на дві групи: зовнішні і внутрішні.
Важливою умовою виживання підприємства в умовах невизначеності ринкового
оточення є правильна оцінка всіх умов ринку і можливостей підприємства у визначенні цін
на реалізовану продукцію, послуги, а також набуті чинники (засоби) виробництва. Ціни в
умовах ринкової конкуренції задають пріоритети в науково-технічній політиці.
Підприємство здійснює розвиток технології, організації виробництва, створює умови для
контролю якості продукції. Але ефективність продукції, яку випускає підприємство (тобто
ступінь вигідності певної продукції для підприємства), апробує ринок, ціною її реалізації.
Насправді, як показує аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури та практика західних
фірм, виявлення ціни в умовах невизначеності ринку є складним процесом, який потребує
комплексного аналізу і врахування багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників
функціонування підприємства. У вивченні ринкового оточення підприємства розрізняють
мікро- та макросередовища.
Аналіз мікросередовища для вирішення стратегії ціноутворення охоплює: детальне
вивчення ринку збуту й цін реалізації продукції, вивчення витрат виробництва та реалізації,
включаючи податки та інші платежі, а також умови постачання і забезпечення підприємства
чинниками виробництва, оцінку ефективності здійснюваних фінансово-господарських
заходів і всієї діяльності підприємства.
Макроекономічне середовище характеризують загальними умовами функціонування
підприємства. Це зовнішнє середовище підприємства, яке охоплює: зміни, які вносяться в
законодавче забезпечення функціонування товаровиробників, державне врегулювання цін,
податкова, фінансова, кредитно-грошова державна політика, вплив інфляції та ін. В умовах
вільного ціноутворення і самостійності у визначенні цін у підприємства неодмінно виникає
потреба враховувати чинники, під впливом яких формуються ринкові ціни.
До основних чинників ціноутворення на макрорівні належать чинники виробництва:
земля – це поняття охоплює не тільки земельну ділянку, але і всі природні особливості, що
використовуються у виробничому процесі; праця – вплив цього чинника виражається у
формі виробничих витрат на заробітну платню; капітал – вплив у витратах на використані у
виробництві матеріали, вироби, конструкції, амортизацію і експлуатацію основних фондів,
витратах за виплатою відсотків за кредит.
Таким чином, ціноутворювальні чинники, які належать до макроекономічного рівня, не
залежать від підприємства, тобто воно не може на них впливати. Адаптація підприємства до
них здійснюється шляхом управління чинниками мікрорівня.
Ціна відіграє визначальну роль у системі ринкового механізму і є інструментом, який
функціонує тільки на основі економічних законів. В будь-якому суспільстві ціна відображає
діючу модель управління економікою, являючись її похідною.
В умовах ринку превалює децентралізоване ціноутворення, яке функціонує на базі
взаємодії попиту і пропозиції. У цьому випадку повністю відсутнє директивне сковзне
планування, а ціноутворення є багатогранним процесом, який підкоряється впливу багатьох
чинників. Основним регулятором є ринок, затвердження цін відсутнє, базою цін стають
світові ціни. За вільних цін надлишок доходів спочатку відображається на рівні цін,
відбувається перерозподіл доходів, змінюється напрямок інвестицій і так встановлюється
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рівновага в економіці.
Висновки. Конкурентоспроможність підприємства у період становлення ринкових
відносин є особливо важливим показником. Поняття конкурентоспроможності підприємства
нерозривно пов’язане з поняттями конкурентних переваг і ціноутворення. Конкурентні
характеристики продукції формують конкурентні переваги, а конкурентні переваги
визначають конкурентоспроможність підприємства. Отже, конкурентоспроможність –
здатність підприємства змагатися з виробниками і продавцями за споживачів на ринку
аналогічних товарів за допомогою забезпечення більш високої якості товарів, більш
доступних цін, створення зручних умов для споживачів в умовах невизначеності та при
впливі зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
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Аннотация. В статье анализируются изменения, произошедшие на белорусском рынке
бизнес-образования за прошедший кризисный год, которые обусловили смещение фокуса
работодателей на внутрикорпоративное обучение. Специфика последнего показана через его
форматы.
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Abstract. Analysis is given to the changes taking place in the Belarusian market of businesseducation for the past crisis year that shifted the employers’ focus to inner-corporate training. The
latter’s specificity via its formats is revealed.
Key words: business-education; employees’ training; inner-corporate training; training
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Постановка проблемы. В любые периоды социально-экономического развития –
стабильности или неустойчивости – корпоративное обучение было востребовано субъектами
хозяйствования. Западные социологи выявили, что увеличение расходов на корпоративное
обучение всего на 10% дает рост эффективности работы компании на 8,6%, а такое же
увеличение расходов на приобретение оборудования – только на 3,4% [1, с. 4.]. И хотя
бизнес-образование давно приобрело институциональный формат, о корпоративном
обучении по-прежнему пишут много, начиная от описания его видов, особенностей и форм
до пошаговой инструкции внедрения [2; 3]. Главными достоинствами корпоративного
обучения являются его направленность на решение актуальных проблем компании и
включение в систему управления персоналом, что обеспечивает повышение его
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квалификации в соответствии с изменяющимися внешними требованиями и внутренними
потребностями компании.
Цель статьи: показать последствия изменений, произошедшие на белорусском рынке
бизнес-образования за последний кризисный год.
Изложение основного материала. Белорусский рынок бизнес-образования в плане видов,
форм и форматов развивается в соответствии с мировой практикой. Однако за прошедший
кризисный год на нем наблюдаются изменения. Прежде всего, отмечается существенное
падение (до 50%) объемов предоставляемых услуг, причем спрос на долгосрочные
программы MBA, Executive MBA и Mini-MBA, а также сборные программы резко снизился,
тогда как на краткосрочные программы, например, тренинги по продажам – практически не
упал [5]. В условиях падения спроса работодателей стали интересовать прикладные
программы, которые дают навыки, позволяющие вывести фирму из кризиса. Причем они
желают получить конкретные навыки и инструменты за сжатые сроки, что привело к
сокращению длительности программ.
Изменилась и тематика программ корпоративного обучения. Хотя в Беларуси чаще
всего обучают продажам и сервису, набирают популярность темы лидерства и личной
эффективности. Это связано с тем, что на разных этапах развития экономики имеют спрос
разные программы: ориентированные на рост квалификации, повышение мотивации,
расширение профессиональных коммуникаций. В условиях кризиса на первый план выходит
мотивация. По этой причине сегодня наблюдается рост коротких программ, которые
обещают рецепты успеха. При этом спроса на программы эффективных межличностных
коммуникаций нет. С. Колесников, бизнес-консультант Pro Retail, считает, что молодые
управленцы уходят в режим виртуального общения [6], хотя для эффективного бизнеса попрежнему важно межличностное общение. Чем лучше сотрудники умеют договариваться с
клиентом, тем более конкурентным будет бизнес. С другой стороны, растет спрос на
обучение, ориентированное на развитие, и к нему проявляют интерес руководители малого и
среднего бизнеса.
Во второй половине 2015 года отчетливо проявилась тенденция ухода небольших
компаний и особенно тренеров-одиночек. В целом на рынке, по мнению Н. Макаевой,
заместителя директора Бизнес-школы ИПМ, отмечается недостаток профессионалов,
умеющих проактивно действовать во времена изменений и неопределенности, готовых
развивать себя и своих подчиненных [6]. Квалификация бизнес-тренеров не вызывает
сомнения с точки зрения их практического опыта, и на это чаще всего делается акцент в
рекламных проспектах тренинговых компаний. Бизнес-тренеры имеют свидетельства
государственного образца о повышении квалификации, однако редко кто из них является
обладателем более высокой научной степени, чем магистр.
В условиях нестабильности, когда клиенты ждут нестандартных решений и гибкости от
провайдера, бизнес-тренеру требуется специальная подготовка. Парадокс в том, что после
ухода небольших компаний и тренеров-одиночек на рынке появилось много «гуру», которые
обещают научить компании «как надо жить». По жесткому определению С. Колесникова,
большинство из них – профаны в тех областях, в которых они представляют себя
профессионалами [6]. И это основная проблема сферы корпоративного обучения в
республике.
Еще одно изменение в данной сфере связано с тем, что отечественные работодатели, не
желая направлять сотрудников на долгосрочное обучение, стали выбирать обучение,
которое, по образному выражению Н. Макаевой, «заточено» под их конкретные нужды [6].
Это привело к тому, что крупный и средний бизнес стал активно развивать собственные
обучающие центры, где внутрифирменное развитие и подготовка персонала тесно связаны с
конкретными потребностями организации, т.е. корпоративные университеты.
Более активное развитие внутрикорпоративного обучения не означает появления
большого числа корпоративных университетов, да и сам термин «корпоративный
университет» пока не вошел в белорусскую образовательную практику. Обучение в
110

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017
контексте корпоративного университета осуществляет ряд компаний в учебных центрах.
Часть из них – это самостоятельные структуры (Институт бизнес-технологий холдинга
«Атлант-М», Центр бизнес-обучения ООО «ОМА», «Бизнес-школа руководителя» ЗАО
«МТБанк» и др.), а часть – альянсы (Учебный центр Национального банка Республики
Беларусь, Образовательный центр Парка высоких технологий и др.). Системы
внутрикорпоративного обучения, способные обеспечить подготовку специалистов
необходимой предприятию квалификации, начали разрабатывать и отраслевые холдинги
республики (БМЗ, МЗОР и др.) [7].
Несмотря на то, что внутрикорпоративное обучение предназначено для персонала
компании, большинство компаний разрабатывают обучающие программы как для своих
руководителей и специалистов, так и студентов вузов с целью формирования кадрового
резерва. Ряд компаний работает только со студентами вузов с перспективой трудоустройства
в компании (ОМА) или c любыми участниками процесса, желающими приобрести новую
специальность (ПВТ). Крупные компании разрабатывают обучающие программы только для
собственного персонала, но целевые аудитории могут различаться в зависимости от
потребностей предприятия. Так, МТЗ занимается обучением всех категорий работников –
руководящих работников, специалистов и рабочих, на БМЗ обучение проходит кадровый
резерв руководящих работников – от мастера до топ-менеджера с учетом специфики
выполняемой работы.
Самостоятельные структуры ведут учебный процесс на территории компаний силами
своих бизнес-тренеров, тогда как альянсы и крупные предприятия привлекают к обучению
преподавателей вузов и специалистов органов государственного управления,
консалтинговых компаний и др. Второй подход обеспечивает более высокое качество
обучения, т.к. обучение не может ограничиваться только усвоением успешного опыта
тренера-практика.
Выводы: в условиях нестабильности внутрикорпоративное обучение получит
дальнейшее развитие в силу прагматического подхода работодателей к обучению персонала.
Компании, обеспечивающие внутрикорпоративное обучение, понимают, что их сотрудники
вооружены компетенциями, необходимыми компании в период выживания, они способны на
внедрение изменений, обеспечивающих поддержание ее конкурентоспособности. Это
позволит удержать ценных сотрудников, развивать корпоративную культуру и
совершенствовать психологический климат в организации.
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МОТИВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
MOTIVATIONAL MECHANISMS OF PERSONNEL MANAGEMENT
Анотація. Розглянуто мотиваційні механізми управління персоналом. Досліджено, що
сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи завдання, що
ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може одержати за їхнє розв’язання,
зіставляє це зі своїми потребами, можливостями і здійснює відповідну діяльність щодо їх
задоволення.
Ключові слова: мотивація, управління, персонал, теорії, праця
Abstract. Considered the motivational mechanisms of personnel management. Researched,
that the essence of the theories of motivation is that people, aware of the tasks that are put in front
of them, and knowing what reward they can get for their solution, compared it with their needs and
opportunities, implements appropriate activities to address them.
Keywords: motivation, management, personnel, theory, work
Постановка проблеми. Все, що нас оточує являється складним ланцюжковим
механізмом обов’язковою складовою якого є людина. Так от, якщо буденне життя – це
кругообіг, при чому всі складові цього кругообігу функціонують взаємозалежно, то
постійним нестабільним фактором механізму завжди буде людина. Можна це пояснити тим,
що все на світі можна запрограмувати на бажаний результат і тільки людський фактор є
нестабільним тому, що він залежить сам від себе. Людина має програмувати себе сама. Для
того щоб складний зарозумілий біологічний механізм, такий як людина, щось виконував, він
має бути змотивований певними чинниками впливу, в інакшому випадку цей елемент
ланцюжкового механізму є даремним і не вигідним для цілої системи. Якщо в якості системи
розглядати конкретно організацію чи підприємство, то вся його діяльність і мета повністю
залежить від мотивації персоналу, і мається на увазі не тільки робоча сила, сюди відносяться
абсолютно всі співробітники. Саме тому запропонована тема являється актуальною, а її
теоретичні і практичні дослідження важливими для кожного.
Метою дослідження являється аналіз мотиваційних механізмів управління персоналом,
а завдання полягає у тому, щоб якісно висвітлити усі необхідні аспекти даної теми.
Проблематика дослідження побудована на тому, що мотиваційні механізми, у
більшості випадків, досліджують психологи і на їх попередньо проведених дослідженнях
будується весь аналіз мотиваційних механізмів управляння персоналом. Сама проблема
витікає з психології тому, що ніхто не розглядає людину як індивідуальність, відповідно
мотиваційні механізми для кожного з нас є також індивідуальними. А психологія, для того
щоб спростити задачу дослідження людського фактору, поділила людей за характерними
особливостями, наприклад за темпераментом, характером, віком і т. д.
Аналіз
останніх
досліджень і публікацій. Питання мотиваційного механізму
управління персоналом приділена увага у працях таких вчених як Р. В. Тульчинський,
М. О. Кондратюк, Л. П. Червінська, О. Є. Рябцева, В. В. Швед та ін.
Виклад основного матеріалу. Дана стаття розкриває зміст мотиваційних механізмів
управляння персоналом і їх основних важелів, на яких будується протидія людського
симбіозу з явним та бажаним результатом, у напрямку котрих було застосовано мотиваційні
112

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВІСНИК – 2017
ресурси. У такому контексті можна зрозуміти на скільки правильно підібраний мотиваційний
підхід може покращити результат, або ж спростувати вже попередні досягнення.
Аналізуючи останні публікації, де розкривається дана тема, можна спостерігати
зародження в Україні безлічі проблем, пов’язаних з мотиваційною політикою: проблема
взаємовідносин з керівництвом, незадоволеність розміром заробітної плати, умовами побуту
та праці в цілому на підприємстві. Головною перешкодою на шляху вирішення цих питань –
небажання управлінського персоналу замислюватися про умови життя і праці людей, які
безпосередньо створюють прибуток [3]. Якщо конкретно проаналізувати постановку
проблеми саме мотиваційних механізмів управління персоналом, то можна відстежити
залежність від сучасних умов серед різноманітності проблем, пов’язаних із забезпеченням
нормального та ефективного розвитку самого підприємств та організації, а однією із
головних є проблема, безпосередньо, управління персоналом. В найближчому майбутньому
найкращого розвитку досягнуть ті підприємства, які роблять головну ставку на людські
ресурси, їхнє управління і мотивацію ними.
Від того часу, коли почало спостерігатися зростання ролі людських ресурсів у
діяльності підприємств все більшої актуальності набуває проблема стратегічного управління
персоналом, яка розглядається у працях таких вітчизняних науковців як
Р. В. Тульчинського, О. В. Крушельницької, Д. П. Мельничук, Ф. Н. Філіної, І. А. Савіцької,
Л. П. Червінської, Канаєва та багатьох інших. Серед зарубіжних вчених виділимо: Т. Пітере,
Р. Уотермен та А. Моріта.
Добре зрозумілий той факт, що персонал являється основною цінністю підприємства і
головною ланкою виробничого процесу. Усі новітні технології, інноваційні ідеї, ніколи не
будуть ефективними без продуктивної роботи, належної підготовки і кваліфікації людських
ресурсів [2, с. 93-94]. Управління персоналом є достатньо складним процесом, адже люди
наділені інтелектом та здатністю самостійно мислити. Вони мають свої робочі
взаємовідносини, які часто впливають на продуктивність праці, виробництво, внутрішній
клімат підприємства. Та усім нам добре зрозуміло, що на сьогоднішній день, мало хто з
керівників переймається внутрішнім кліматом, чужими взаємовідносинами і умовами праці
загалом. В більшості випадків, на першому місті стоїть результативність, а яким чином, то
вже на ваш розсуд, головне – правильно людину змотивувати.
В даний час у практиці управління застосовуються різноманітні теорії мотивації, які
дають уявлення про основні принципи мотивації праці і свідчать про роль мотивації в
управлінні персоналом.
Сутність теорій мотивації полягає в тому, що людина, усвідомлюючи завдання, що
ставляться перед нею, і знаючи ту винагороду, яку вона може одержати за їхнє розв’язання,
зіставляє це зі своїми потребами, можливостями і здійснює відповідну діяльність щодо їх
задоволення.
Тип мотивації – це переважна спрямованість діяльності індивіда на задоволення
визначених потреб. Таких типів може бути багато залежно від мети дослідження.
Найпоширеніші такі три типи мотивації:
1 тип – працівники, орієнтовані переважно на змістовність і суспільну значимість
праці;
2 тип – працівники, переважно орієнтовані на оплату праці й інші нетрудові цінності;
3 тип – працівники, у яких значимість різних цінностей збалансована.
Засобом мотивації можуть служити не тільки гроші, але і все, що сприяє зміцненню в
людини почуття самоповаги. Певні результати може дати використання патерналістської
стратегії, доповненої патріотизмом, коли спільність долі підприємства та працівників
закладається в загальну філософію фірми і втілюється у всіх аспектах діяльності
підприємства і роботи з персоналом. Зокрема, це можуть бути випуск високоякісної
продукції з акцентуванням фірмової марки, регулярне залучення працівників до реалізації
своєї продукції, ефективна підтримка пропозицій і різних видів активності персоналу. Це
можна ефективно використовувати, перш за все, на тих підприємствах і в тих виробництвах,
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де переважають жінки, а також на підприємствах з багатою історією, де вдалося зберегти за
кризові роки значну частину кадрових працівників [4].
Мотиваційний механізм забезпечує перетворення набору факторів, принципів,
стимулів, мотивів, ціннісних орієнтацій, сподівань, поведінкових реакцій з лінійного
дискретного стану у замкнутий, постійно повторювальний процес. У структурному
відношенні мотиваційний механізм включає фінансово-економічні методи і важелі, певну
структуру відповідальних працівників, норми і правила стимулювання, періодичність
проведення оцінки здійснюваних заходів тощо. Для управління трудовою діяльністю
колективів та формування ефективного мотиваційного механізму пропонується запровадити
мотиваційний моніторинг, який є актуальним для більшості підприємств, оскільки на
сьогодні вивчення потреб, інтересів мотиваційної спрямованості персоналу здійснюється на
Україні епізодично. За таких умов чинні на підприємствах системи матеріальної й
нематеріальної мотивації приречені на низьку ефективність [1, с. 47-49].
Висновки. Коли зменшують значимості мотивів праці для персоналу, то відбувається
депрофесіоналізація. А на данний час, турбота про підвищення професійної кваліфікації
перестає бути актуальною, оскільки при невпевненості в майбутньому людині, як правило,
не до здобуття професійної майстерності. Вона почуває себе деморалізованою, настроєною
лише на самозбереження у звичайному статусі, простіше сказати, на виживання у важких
умовах конкуренції. Безумовно, необхідно переборювати дану ситуацію шляхом створення
нових мотиваційних механізмів, не просто мотивуючих, а таких, які забезпечуть персонал
стабільністю і супроводжуватимуться необхідністю постійного оновлення і розвитку своїх
професійних знань, навичок.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
MODERN ASPECTS OF ENTERPRISE CONTROL ORGANIZATION
Анотація. У статті з’ясовано проблему організації контролю на підприємстві з погляду
сучасних методів менеджменту. Особливу увагу приділено методу контролінгу, а також
проблемі ефективності системи контролю та її оптимізації.
Ключові слова: контроль, підприємство, контролінг, ефективність, оптимізація.
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Abstract. The article deals with the problem of enterprise control organization in terms of
modern methods of management. Particular attention is paid to the method of controlling and to the
problem of effectiveness of the control and its optimization.
Keywords: control, enterprise, controlling, effectiveness, optimization.
Постановка проблеми. Ефективне управління підприємством сьогодні неможливе без
організації оптимальної системи контролю. Контроль допомагає постійно тримати руку на
пульсі підприємства, вчасно вживати заходів для усунення проблемних ситуацій та
подальшого попередження їх виникнення,забезпечувати та постійно підтримувати умови для
успішної діяльності.
Метою дослідження є аналіз системи контролю на підприємстві та оптимальних
способів її організації.
Проблематика дослідження визначається тим, що різні методи організації контролю на
підприємстві мають неоднакову ефективність залежно від умов застосування цієї функції, а
тому питання вибору оптимальних методів контролю та діагностики ефективності обраних
методів є особливо актуальним в умовах загальної нестабільності сучасної економічної
системи України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в наукове та практичне
дослідження проблем ролі контролю як функції управляння зробили Д. Бодді, Р. Пейтон,
А.А. Брасс, В.Р. Веснін М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоур, М. Армстронг, а також
вітчизняні вчені та практики Д. Борман, Л. Воротіна, Р. Федерманн, Р.С. Галькович,
В. І. Набоков, Р. Дафт, Ю.А. Ципкін, Й.С. Завадський, А.М. Люкшинов, Н.Д. Еріашвілі,
О. Є. Кузьмін, С. М. Резнік, Є. В. Калюга, Г. Г. Кірейцев та інші. Більшість публікацій
присвячені проблемам класифікації контролю, методам контролю та їх ефективності,
заходам реалізації.
Виклад основного матеріалу. Контроль належить до універсальної та водночас однієї з
найважливіших функцій менеджменту, адже застосовується переважно тоді, коли йдеться
про проміжний або кінцевий результат будь-якого процесу – видання продукту на-гора.
Саме у цей момент виникає потреба зіставити початкові плани та результати їх реалізації: чи
усіх поставлених цілей досягнуто, чи всі заплановані продукти вироблено і чи мають вони
планові характеристики і відповідають поставленим завданням. Саме від контролю залежить,
наскільки повно і якісно буде реалізовано початково поставлену мету.
Основними стадіями контролю дослідники вважають: 1) облік і аналіз інформації про
фактичні результати діяльності всіх підрозділів контрольованої системи (організації);
2) порівняння їх із плановими показниками; виявлення відхилень і аналіз їхніх причин;
3) корекція та розроблення заходів щодо досягнення поставленої мети [4].
Сучасна класифікація видів контролю базується на різних критеріях, однак найбільше
уваги приділяють типологізації за часовим та цільовим параметрами. За часовим критерієм
розрізняють попередній, поточний та заключний контроль [5]. За масштабністю цілей –
тактичний та стратегічний контроль [4].
Значну увагу дослідники приділяють принципам контролю, серед яких
найважливішими вважають такі: постійність і оперативність; поєднання перевірки зверху й
контролю знизу; об'єктивність; гласність; плановість; масовість; дієвість; економічність;
науковість [7].
На сучасному етапі вивчення питання організації контролю на підприємстві найбільш
актуальними, а відтак і дискусійними залишаються проблеми умов ефективності різних форм
та методів контролю, а також автоматизація контролю, керування основними процесами за
допомогою сучасних інформаційних технологій.
З питання ефективності основних форм та методів організації контролю на
підприємстві більшість дослідників сходяться на думці про високу ефективність контролінгу
як комплексної багаторівневої системи управління підприємством [1].
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Контролінг (від англ. сontrolling) – міжфункціональний напрям
управлінської
діяльності, який полягає у цілеспрямованому зборі, обробці та альтернативному
інтерпретуванні отриманої інформації і допомагає у процесі прийняття управлінських рішень
досягти оптимальної узгодженості рівня розвитку та прибутковості підприємства [6].
Основною відмінністю контролінгу від традиційних методів організації контролю на
підприємстві є широке залучення до його організації сучасних інформаційних технологій
збору та аналізу даних. Сучасні ІТ-компанії пропонують широкий спектр таких програм.
Наприклад, «Парус-підприємство» від Корпорації «Парус», що сьогодні вже можна придбати
у версії 8, дозволяє керівнику здійснювати повноцінний контроль за підпорядкованими йому
підрозділами на всіх стадіях за допомогою вбудованих модулів CRM, «Управління
фінансами», «Управління виробничими процесами» і «Управління персоналом» [2; 3].
Сучасний контролінг є багатовимірною системою, що передбачає управління ризиками
через страхову діяльність підприємств, систему інформаційного забезпечення підприємства,
систему сповіщення шляхом управління системою ключових («фінансових») індикаторів,
управління системою реалізації та ін.
Використання контролінгу дозволяє забезпечити: 1) належну координацію
управлінської діяльності з досягнення цілей підприємства; 2) інформаційну й
консультаційну підтримку
управлінських
рішень;
3) функціонування
загальної
інформаційної системи управління підприємством; 4) раціональність управлінського
процесу.
Метод контролінгу набув значного поширення за кордоном. На сьогодні дослідники
вже говорять про німецьку та американську моделі контролінгу [8]. Німецька модель розуміє
контролінг як внутрішній процес і функцію зовнішнього контролю переносить на фінансову
бухгалтерію, відділи податків і страхування, інформаційних технологій і внутрішньої ревізії.
Метою американської моделі контролінгу є орієнтація на зовнішніх користувачів (органи
нагляду, інвесторів тощо), тому вона базується на підходах аудиту і ревізії.
Сьогодні контролінг не набув іще широкого застосування в українських компаніях,
переважно його застосовують на вітчизняному ринку компанії із іноземним капіталом та
великі корпорації. Причини такого підходу різноманітні: висока фінансова затратність
системи, відсутність практики застосування, а тому недостатня поінформованість споживачів
про можливості автоматизації, недостатня кількість доступних ІТ-технологій на
вітчизняному ринку, відсутність відповідного нормативно-правого забезпечення,
консервативність кадрів, неготовність до інновацій та ін.
Висновок. Отже, сучасна система методів та форм організації контролю дозволяє
забезпечити ефективну систему управління підприємством з використанням інноваційних
технологій автоматизованого контролю, однак консервативність та недостатня
поінформованість управлінських кадрів поряд із високою вартістю основного ІТінструментарію гальмують поширення ефективних новацій, а тому є потреба в популяризації
контролінгу як оптимального методу управління та ширшого залучення його інструментарію
на українських підприємствах.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF
ENTERPRISES OF HOTEL ECONOMY
Анотація. У статті проаналізовані сучасні методологічні підходи до оцінки
конкурентно-спроможності підприємств готельного господарства. Пропонується власний
варіант підвищення конкурентно-здатності готельних послуг.
Ключові слова: конкурентоспроможність, готельне господарство, стратегія, послуги
Abstract. In the article the modern methodological approaches to assessing the competitive
capacity of enterprises hospitality industry. Own version proposed increase competitive ability of
hotel services.
Keywords: competitiveness, hotel industry, strategy services
Постановка проблеми. Для успішного функціонування готелю на ринку необхідно
знати особливості різних груп споживачів та їх ставлення до конкретних готельним
готельних послуг. Уміння виділити, знайти і повністю задовольнити потреби ринку значно
підвищує ефективність управління готелю і веде до отримання додаткових доходів від їх
продажу [15, с. 121].
Готельний ринок, як і багато інших ринків, характеризується існуванням великого
числа груп споживачів, що відрізняються один від одного смаками, уподобаннями, рівнем
доходів. І навіть якщо ці групи представляють клієнтів або споживачів одного готелю (або
готельних послуг), мотивація придбання готельних послуг різна. Ті, хто платить гроші не з
власної кишені, можуть замовляти більш дороге розміщення, харчування і т.п. Як правило,
ними ж затребувані і додаткові послуги готелю - телефонний зв'язок та підключення до
Інтернету в номері, послуги бізнес-центру, переговорні кімнати, можливість оренди
технічного обладнання і т.д. [15, с. 127].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існують різні методики визначення
конкурентоспроможності підприємств. Розглянемо найбільш відомі з них. Професор
Гарвардської школи бізнесу М. Портер визначає конкурентоспроможність підприємства як
здатність успішно оперувати на конкретному ринку (регіоні збуту) у даний період часу
шляхом випуску та реалізації конкурентоспроможних виробів і послуг [15, с.127].
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М. Портер показує п'ять факторів, які, на його думку, найбільшою мірою впливають на
конкурентоспроможність підприємства:
1. боротьба з існуючими конкурентами;
2. загрози з боку нових конкурентів;
3. можливості проведення торгів з постачальниками;
4. можливості споживачів зробити свій вибір і здійснити торги з ними;
5. загрози з боку альтернативних виробів і послуг (продуктів-аналогів).
М. Портер у своєму дослідженні показав, що існують три основні стратегії бізнесу,
дотримуючись яких, підприємства намагаються домогтися конкурентних переваг [15, с.127]:
1. Прагнути стати виробником з низькими витратами виробництва, для випуску
продукції з найменшою собівартістю в даній галузі або сфері бізнесу.
2. Прагнути до диференціації виробів і послуг для більш повного задоволення потреб і
запитів споживачів, що в свою чергу передбачає більш високий рівень цін.
3. Сфокусувати увагу на основних сегментах ринку, для задоволення потреб і запитів
суворо окресленого кола споживачів, або за рахунок низької ціни, або високої якості [15,
с.127].
Показники конкурентоспроможності оцінюються за такими блоками: фінанси,
виробництво, організація і управління, маркетинг, кадровий склад, технологія. Методика
оцінки конкурентоспроможності підприємств "4Р", на відміну від раніше розглянутої,
дозволяє дати кількісну оцінку, як за окремими факторами, так і за всіма чинниками в
цілому. Методика заснована на порівняльному аналізі підприємств і підприємств
конкурентів за такими чинниками: продукт, ціна, просування на ринку, регіон і канали
сбита.4Р утворюються по заголовних букв назви цих факторів на англійській мові.
Недоліком даного методу є те, що оцінюються чинники конкурентоспроможності
експертами. При їх оцінці може позначатися їх особисті симпатії до продукту або послуги, їх
самопочуття, стан справ на роботі і в сім'ї, і т.д. [15, с.127].
Ж. Ж. Ламбер дає таке визначення конкурентної переваги - це ті характеристики,
властивості товару або марки, які створюють для фірми певну перевагу над своїми прямими
конкурентами. Ці характеристики (атрибути) можуть бути самими різними і відноситься як
до самого товару (базової послуги), так і до додаткових послуг, які супроводжують базову,
до форм виробництва, збуту чи продажу, специфічним для фірми або товару. [15, с.132].
Ж. Ж. Ламбен вважає, що одним з найважливіших питань аналізу
конкурентоспроможності фірми є реакція конкурентів. Автор пропонує вести аналіз за
трьома факторами: ціна, реклама, якість (точніше - зниження ціни, посилення рекламного
тиску та підвищення якості). На основі цих чинників він пропонує будувати матрицю
еластичності конкурентної реакції. На основі даної матриці порівнюються конкуруючі марки
або фірми. Сама матриця конкурентних реакцій є зручним інструментом передбачення
поведінки конкурентів [15, с.157].
Перевагою
даного
методу
є
наочність
конкурентної
переваги
та
конкурентоспроможності фірми по відношенню до конкурентів, але при цьому можна
відзначити ряд недоліків. [15, с.161].
Моїсеєва Н. К. пропонує оцінювати конкурентоспроможність фірми використовуючи
такі методи [15, с.157]:
 за порівняльним перевагам;
 з теорії рівноваги фірми і галузі (за факторами виробництва);
 за ринковими позиціями фірми;
 за методом "профілів" та якості продукції;
 матричний.
Безпосередньо виміряти порівняльні переваги неможливо.
Метод оцінки конкурентоспроможності виробника за якістю продукції, який
здійснюється за "методом профілів". При використанні цього методу виявляються різні
критерії задоволення запитів споживачів стосовно до якого-небудь продукту,
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встановлюється їх ієрархія і порівняльна важливість у межах того спектру характеристик, які
в змозі помітити й оцінити споживач, проводиться порівняння техніко-економічних
показників продукту з іншими конкуруючими продуктами.
Формулювання
цілей
статті.
Аналіз
літератури
щодо
забезпечення
конкурентоспроможності підприємств готельного господарства дозволив зробити ряд
висновків: виникнення і розвиток готельного господарства тісно переплетене з історією
розвитку суспільства. Розміщення, надання тимчасового житла з певним набором інших
послуг входять, як основна частина в будь-яку туристичну програму, в кожен тур. До
додаткових або інших послуг відносяться пропозиція басейну, спортивного залу, конференцзалу, залів для переговорів, прокат автомобілів, послуг хімчистки, пральні, перукарні,
масажного кабінету та ін. В даний час додаткові послуги набувають все більшого значення у
формуванні ринкової привабливості готельного підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства готельного господарства можливо за рахунок
надання нових додаткових послуг, з одночасним процесом реконструкції і модернізації
існуючих готелів. У сервісне обслуговування готельного господарства включається безліч
різноманітних послуг. Перелік послуг постійно доповнюється, видозмінюється і
диференціюється в залежності від розмірів готелю, її місця розташування, рівня
комфортабельності
й
інших
причин.
Особливе
значення
для
підвищення
конкурентоспроможності має вивчення всієї готельної індустрії, її стану і тенденцій
розвитку.
Найкращим варіантом для підвищення конкуренто – спроможності підприємств
готельного господарства є новий вигляд пропонованих послуг.
Основним напрямком конкурентоспроможності готельного підприємства є підвищення
ефективності експлуатаційної діяльності готелю за рахунок покращення послуг і надання
нових додаткових послуг. Ще одна складова комерційної конкурентоспроможності –
готельного підприємства, що виражається зазвичай через фірмовий одяг, емблеми, через
послуги, які властиві тільки цьому готелі і т.д., таким чином створюється фірмовий знак
готелю.
Висновки. Вивчивши літературу щодо забезпечення конкуренто-спроможності, відвести
такі результати:
1. виникнення і розвиток готельного господарства тісно переплетене з історією
розвитку суспільства. Розміщення, надання тимчасового житла з певним набором інших
послуг входять, як основна частина в будь-яку туристичну програму, в кожен тур. Послуга
розміщення сприймається гостями як само собою зрозуміле, а підвищений інтерес
викликають саме додаткові послуги, що виділяють даний готель із ряду інших. До
додаткових або інших послуг відносяться пропозиція басейну, спортивного залу, конференцзалу, залів для переговорів, прокат автомобілів, послуг хімчистки, пральні, перукарні,
масажного кабінету та ін. В даний час додаткові послуги набувають все більшого значення у
формуванні ринкової привабливості готельного підприємства.
2. підвищення конкурентоспроможності підприємства готельного господарства
можливо за рахунок надання нових додаткових послуг, з одночасним процесом
реконструкції і модернізації існуючих готелів. У сервісне обслуговування готельного
господарства включається безліч різноманітних послуг. Виробництво готельних послуг
вимагає високих матеріальних постійних витрат при істотно менших змінних витратах.
Особливе значення для підвищення конкурентоспроможності має вивчення всієї
готельної індустрії, її стану і тенденцій розвитку.
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ОСНОВА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ECONOMIC EDUCATION OF MODERN STUDENTS AS THE BASIS FOR THE
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования предпринимательской культуры
учащейся молодежи. Выявлена необходимость экономического образования обучающихся
как основы их адаптации к динамично изменяющимся социально-экономическим условиям
жизни, повышенным требованиям к личным качествам будущих кадров рыночной
экономики.
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Abstract. The article is devoted to issues of formation of entrepreneurial culture for young
students. Identified the necessity of economic education of students as the basis for their adaptation
to rapidly changing socio-economic conditions of life, higher requirements for personal qualities of
future specialists of the market economy.
Keywords: students, economic education, entrepreneurship education, institutions of
education
Постановка проблемы. Одним из важных направлений реализации Национальной
стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период
до 2020 г. является формирование экономических и предпринимательских компетенций
современных обучающихся, что обусловлено необходимостью их адаптации к динамично
изменяющимся социально-экономическим условиям жизни, повышенными требованиями к
личным качествам будущих кадров рыночной экономики [1, с.322].
Изложение основного материала. Ускоренный научно – технический прогресс,
фундаментальные преобразования экономики нашей страны, в которых предстоит
участвовать подрастающему поколению, требуют вовлечения в современные
производственные процессы и отношения активной личности, владеющей основными
экономическими знаниями закономерностей существования государства, общества и
личности, воспитания бережливого, рачительного хозяина, который осознанно и
рационально относится к потреблению материальных благ. Решению этой задачи
способствует обучение экономике в прикладном применении к окружающей
действительности, к условиям реального существования человека. На это направлены
многочисленные республиканские и региональные мероприятия по популяризации
предпринимательства как средства развития таких личностно – деловых качеств как
инициатива, предпринимательство, целеустремленность, деловитость, самостоятельность,
уверенность в своих силах.
Но, к большому сожалению, молодежный потенциал в сфере предпринимательства в
данный момент задействован очень слабо. Одной из причин являются существующие
стереотипы у молодежи в отношении трудностей, связанных с организацией малого и
среднего бизнеса. Также на этот процесс влияет отсутствие соответствующих навыков и
умений в области предпринимательства и не располагает нужной информацией о
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возможностях, которые могут предоставить институты поддержки предпринимательства. И к
этому можно отнести и то, что образовательные учреждения и организации инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса со своей стороны не в должной мере ориентируют
свою деятельность на решение развития молодежного предпринимательства.
В настоящее время в Республике Беларусь уделяется очень серьезное внимание тому,
как проходит активизация предпринимательской деятельности среди молодежи, начиная с
обучения и подготовки к данному виду деятельности, заканчивая поддержкой инициатив
предпринимательства среди сельской и городской молодежи.
В разделе 7 Директивы Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О
развитии предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности в
Республике Беларусь» предусмотрено создание в нашей стране эффективной национальной
системы экономического образования, которое направлено на то, чтобы подготовить
обучающихся к предпринимательской деятельности и развить ключевые компетенции.
В Беларуси предпринимательская культура находится еще на стадии
становления и развития, поэтому представляет из себя синтез западных и отечественных
традиций. Исследование научных публикаций по данной проблеме показывает, что
предоставление одной только экономической грамотности обучающимся не совсем
достаточно, необходимо также обеспечение эффективными идеологическими практиками,
главной целью которых является развитие в молодёжной среде экономических компетенций
и патриотических настроений в условиях развития и становления рыночных отношений [3, с.
78].
В настоящее время современной учащейся молодежи, для того чтобы реализовать себя
в мире сложных рыночных отношений, стать успешным профессионалом, просто
необходимы первичные знания, умения, навыки об особенностях всевозможно различных
сфер деятельности, о предпринимательстве и об основах бизнеса. Иначе говоря, если
молодой человек не будет обладать вышеперечисленными качествами, он не сможет быстро
приспособиться к экономике современного общества и к обществу в частности. И поэтому
следует выпускников школ научить некоторым особенностям работы и в качестве наемного
работника, и в качестве самостоятельного организатора своего дела. Также следует
сформировать у учеников старших классов согласно их предпочтениям, выбору и интересов,
четкие представления о том, что предстоит ожидать в будущем, где учиться и как к этому
готовиться. Поэтому неотъемлемым элементом в образовательной системе страны является
формирование и развитие предпринимательских компетенций у современных обучающихся.
Для того чтобы реализовать данный вид работы со старшеклассниками необходим
очень грамотный и продуманный комплекс мер. Очень важно правильно расставлять
акценты на необходимые компетенции во время прохождения школьной программы по
предметам, внеклассных мероприятий, факультативов, занятий в группах дополнительного
образования, прохождения специализированных курсов.
Задача педагогов должна быть актуализирована в направлении комплексного характера
достижения поставленных целей и задач, единых подходов к тому, чтобы решить
имеющиеся проблемы в процессе подготовки молодого интеллектуального потенциала,
который сможет достойно позаботиться об экономическом состоянии страны.
Актуальность экономического образования и воспитания учащейся молодежи
обусловлена необходимостью ее адаптации к динамично изменяющимся социальноэкономическим условиям жизни, повышенными требованиями к личным качествам будущих
кадров рыночной экономики – их активности, самостоятельности, компетентности,
деловитости, ответственности [2, с.574].
В настоящее время коллектив авторов Национального образования Республики
Беларусь в сотрудничестве с педагогами учреждений образования работают над концепцией
экономического школьного образования. Идет активная работа по созданию программ для
разного уровня обучающихся.
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Выводы. Исследование вопросов по формированию предпринимательских компетенций
обучающихся позволяет определить основные шаги и содержание подготовки школьников к
предпринимательской деятельности – это поиск предпринимательской идеи; проведение
маркетингового исследования; разработка бизнес-проектов; поиск социальных партнёров;
подготовка плана рекламной кампании; экономические расчёты затрат, выручки и прибыли
предпринимательской деятельности; формирование у обучающихся понимания юридической
ответственности за ведение собственного бизнеса и этических норм профессиональной
предпринимательской деятельности.
Таким образом, система образования, которая не в состоянии обеспечить обучение
основам экономических знаний, не сможет качественно выполнить свою основную задачу
подготовки подрастающего поколения к принятию верных решений в жизненно важных
обстоятельствах, никак не сможет в конечном счете подготовить для своего общества
квалифицированных специалистов в сфере бизнеса и предпринимательства.
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Abstract. In this article offered an innovative methodology of teaching sociology for students
of economic specialties.
Keywords: innovative technique, role play, practical exercises
Постановка проблемы. К инновационным методикам преподавания социологии в
высшей школе можно отнести игровые методики. Они особенно важны при подготовке
студентов экономических специальностей. Современной экономической системе нужны
люди действия, нестандартно творчески мыслящие, относящиеся положительно к
новаторским подходам в решении стоящих задач.
Изложение основного материала. Деловые игры можно использовать на практических
занятиях, в период производственной практики, при проведении социологических
исследований.
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Игровые методики направлены против исключительно словесных методов. В ходе
решения нестандартных ситуаций, в которых студенту приходится действовать
самостоятельно, возникает состояние напряженной работы мозга, ищущего немедленного
выхода. Студент выбирает оптимальные варианты поведения, стремиться с честью защитить
свой личностный авторитет. Игра удерживает студентов в своих рамках, превращая в
активных участников под воздействием надежных побудителей: любознательности,
стремления решить проблему до конца. Главным достоинством учебной игры является то,
что она позволяет решать задачи идентификации способностей каждого как специалиста.
Автором были проведены такие деловые игры, как «Моделирование современного
руководителя», «Трудовой конфликт» и др. Например, при моделировании трудового
конфликта, обсуждение рекомендуется организовать методом «мозгового штурма». После
ознакомления со справочным материалом по конфликтной ситуации на первом этапе
методом «прямой мозговой атаки» рекомендуется на основе усвоенного алгоритма
организовать межгрупповое выдвижение и обсуждение путей выхода из конфликта. В
процессе выдвижения идей запрещается их критика, что обеспечивает возможность
свободного высказывания самых «безумных» идей, связанных с поиском таких путей.
Отобранные варианты фиксируются. На следующем этапе преподавателем ставится задача
методом «отнесенной оценки» (который предполагает соотнесение суждений с базовой
категорией «конфликт») не только определить возможные пути выхода из конфликтной
ситуации, но и достичь единства взглядов по поводу достоинств и недостатков выдвинутых
решений и выработать коллективное решение.
Кроме этого, преподавателю необходимо определиться, как поступить со своим
подготовленным оптимальным решением. Это может быть одно из предложенных
альтернативных решений. Либо свой вариант может быть использован частично, для
насыщения других. При подведении итогов деловой игры преподавателю необходимо
сосредоточить внимание на оценке ее эффективности, нерешенных проблемах и действиях,
вызвавших наибольшие трудности в работе. Особенно следует проанализировать действия
рабочих групп и продемонстрировавших активную работу их членов. В заключении
преподавателю необходимо обстоятельно ответить на возникшие в ходе игры вопросы (их
следует фиксировать в ходе игры), а также определить задания на последующую работу над
данной темой.
При проведении деловой игры «Моделирование современного руководителя», в ходе
коллективного обсуждения у студентов формируются представления о качествах
современного руководителя, необходимых для успешной практической деятельности. Кроме
этого, студенты проверяют свои личностные качества руководителя по предлагаемым
тестам.
Среди главных результатов проведенных игр можно выделить следующие: способность
быстро адаптироваться в группе, которая занята решением общей для всех задачи; умение
устанавливать личностные контакты, обмениваться информацией, вырабатывать общую
точку зрения; умение анализировать и оценивать свои действия, уровень своей компетенции;
умение находить причины критических ситуаций и выходы из них; способность
предусмотреть следствие своих действий; умение формулировать идеи, предложения;
умение принимать нестандартные решения.
Выводы. Деловая игра не только позволяет повысить эрудицию молодых людей, но и
способствует формированию научного мировоззрения, усилению единства слова и дела,
становлению прочных убеждений и переходу их в личную гражданскую позицию и
практические действия.
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OF THE ORGANIZATIONS OF THE «THIRD SECTOR»
Аннотация. Неформальное образование, на сегодняшний день, стало частью нашей
повседневной жизни. В условиях развития гражданского общества необходимым является
обучение активистов организаций «третьего сектора». Однако не все методы обучения могут
в полной мере ознакомить индивида с информацией. В данной статье рассмотрена
имитационная игра, как метод неформального обучения активистов организаций «третьего
сектора».
Ключевые слова: активист, организации «третьего сектора», методы неформального
обучения, имитационная игра
Abstract. Informal education, today, has become a part of our everyday life. In the
conditions of the development of civil society is necessary to the train activists of the organizations
of the third sector. However, not all teaching methods can fully acquaint the individual with the
information. This article describes a simulation game as a method of informal learning for activists
of organizations of the third sector.
Keywords: activist organizations of the «third sector», informal methods of learning, a
simulation game
Постановка проблемы. Развитие институтов демократического государства в
современном мире напрямую связанно с развитием гражданского общества. В период
трансформации политической, экономической и общественной систем именно гражданское
общество, представленное организациями «третьего сектора», способно взять на себя часть
функций государства по предоставлению услуг.
Объектом данного исследования являются методы неформального образования.
Предметом – имитационная игра, как метод неформального обучения активистов
организаций «третьего сектора».
Целью данной статьи является описание преимуществ имитационной игры,
рассматриваемой как метод неформального образования активистов организаций «третьего
сектора». Следующие задачи детализируют цель исследования: опреционализация понятий:
организация «третьего сектора», активист, имитационная игра; описание основных
преимуществ и недостатков имитационной игры, как метода обучения активистов
организаций «третьего сектора».
Изложение основного материала. Организации «третьего сектора» являются
достаточно сложно дефиницируемым понятием, однако в рамках данного исследования была
выбрана одна из основных концепций определения «третьего сектора» на постсоветском
пространстве, авторство которой, принадлежит Л. И. Якобсону: «третий сектор –
совокупность ячеек регулярного и более или менее организованного сотрудничества людей.
В поле зрения попадают ячейки, отвечающие следующим признакам: сотрудничеству в
рамках ячейки присущ относительно определенный состав участников и относительно
определенные и стабильные цели; как правило, цели имеют альтруистический характер либо
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относятся к творческой самореализации участников или к коллективному обустройству их
частной жизни; в любом случае цели непосредственно не связаны ни с получением прибыли,
ни с овладением либо применением политической власти; соответственно, ячейка
непосредственно не принадлежит к сферам бизнеса или государства; ячейка возникает,
функционирует и исчезает на основе добровольной и сознательной самоорганизации; ее
входы и выходы открыты; членство не предопределяется происхождением (поэтому, в
частности, к третьему сектору не относятся семьи, кланы и т.п.)» [4].
Термин «активист» в рамках данного исследования был операционализирован как
«деятельный член какой-либо организации, какого-либо коллектива; тот, кто принадлежит к
активу» [1].
В рамках данного исследования категория «имитационная игра» была
операционализирована как дидактическая форма, предназначенная для воспроизведения
(имитации) каких-либо процессов (например, процесс управления организацией «третьего
сектора») в целях их изучения и освоения участниками [3]. Для наиболее глубокого анализа
имитационной игры, как метода обучения активистов организаций «третьего сектора»,
следует обозначить в рамках исследования основные характеристики данного метода.
В научном дискурсе выделяют два типа имитационных игр – «жёсткие» и «свободные».
Данная типология сформирована на основе того, насколько сильно влияет «человеческий
фактор». В рамках «жёстких» игр моделирование происходит согласно строго
зафиксированной последовательности. «Свободная» игра проводится на основе написанного
заранее сценария, однако, ход и развитие игры напрямую зависит от выбора участников, что
максимально приближает деятельность в рамках игры к реальности [2].
Структура имитационных игр, зачастую, соответствует «классической» схеме и состоит
из таких блоков, как подготовка, проигрывание, разбор и анализ игры [2].
Имитационная игра, как дидактическая форма, может быть использована в таких
направлениях, как обучение, диагностика и профотбор, исследование экономических и
политических проблем в связи с включением в них человеческого фактора. В рамках
данного исследования будут рассмотрены преимущества и недостатки применения
имитационных игр в таком направлении, как неформальное обучение.
Современный мир ежедневно сталкивает акторов с принятием решений, однако в
рамках постоянно меняющихся условий общественной жизни, всё более вероятной
становится ситуация, при которой участник взаимодействия не имеет необходимого опыта
для принятия решения, в результате чего возрастает риск ошибки. Интерактивные методы
обучения (например, имитационная игра) обладают возможностью наделения индивида
необходимым практическим опытом, тем самым снижая риск совершения ошибки.
Акторы имитационных игр в игровой деятельности имеют следующие возможности:
обучится технике принятия решений [6]; понять взаимосвязь теоретических знаний и
практических действий [5]; познакомится с проблемами, встречающимися в практической
деятельности; развить навыки межличностного взаимодействия [2]. Кроме того, в рамках
имитационных игры за счёт создания неформальной обстановки обучения [2],
необходимости быстрых действий повышается мотивация обучающихся [5]. Это влечёт за
собой их большее вовлечение в образовательный процесс, что является положительной
стороной имитационных игр [6].
Однако
существуют
отрицательные
мнения
относительно
дидактических
имитационных игр: опасность формулировки участниками неверных выводов; отказ от
переноса знаний в реальную деятельность из-за сомнений в реалистичности игры.
Выводы. В ходе исследования были рассмотрены положительные стороны
имитационной игры – обучение принятию решений, понятие, в рамках игры, корреляции
теоретические знания / практические знания, поиск и анализ существующих проблем,
получение ролевого и коммуникативного опыта; а также её отрицательные стороны –
отсутствие транслирования опыта в повседневную жизнь, получение ложных знаний.
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Таким образом, имитационные игры, как и любой метод неформального обучения
активистов организаций «третьего сектора,» имеют свои плюсы и минусы, однако степень
мотивации учащихся, в рамках этого метода, выделяет его среди других.
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Інститут вищої освіти НАПН України
АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФІНАНСИСТІВ НА МАЛЬТІ
ASPECTS OF TRAINING FINANCIERS IN MALTA
Анотація. Розглянуто аспекти підготовки фінансистів на Мальті. Досліджено, що
працівники освітньої сфери європейських країн, в тому числі й Мальти, мають успіхи й
здобутки у забезпеченні досить високого рівня якості формування сукупності теоретичних
знань, практичних умінь та навичок фахівців-фінансистів, а також традиції здійснення
відповідної педагогічної діяльності у галузі вищої освіти. Встановлено, що наслідки
успішної реалізації підготовки спеціалістів у мальтійських вишах, застосування ними на
практиці здобутих навичок віддзеркалюється у конкретних справах й визначають рівень
розвитку соціально-економічних відносин цієї держави.
Ключові слова: кадровий потенціал, освітня сфера, мальтійська освіта, магістерська
підготовка
Abstract. Aspects financiers training in Malta. Investigated that employees of the
educational sphere of European countries, including Malta, are the successes and achievements in
ensuring a sufficiently high level of quality of formation together theoretical knowledge, practical
skills and abilities of financial experts and traditions implementation of appropriate educational
activities in higher education. It was established that the effects of the successful implementation of
training in universities Maltese, use their acquired skills into practice reflected in specific cases and
determine the level of socio-economic relations of the State.
Key words: staff potential, educational sphere, the Maltese education master's preparation
Постановка проблеми. Оновлення кадрового потенціалу держави, якісне зростання
якого відбувається за безпосередньої участі працівників освітньої сфери, визначає потребу в
модернізації структури й змісту педагогічних процесів вищої професійної школи. Успішність
формування компетентності фахівців, що мають швидко реагувати на зміни ситуації в
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економічній й фінансовій сферах, залежить від якості здійснення їх навчання. А наукові
дослідження в галузі розробки дієвих методів, технологій та засобів впливу на економіку і
фінанси сприяють озброєнню випускників ВНЗ інструментами для виконання ними
посадових обов`язків. Ці проблеми корелюють із парадигмою розвитку українського
суспільства, але, по суті справи, є наднаціональними [1].
Самотужки подолати негативні явища й наслідки економічної кризи не можливо.
Вирішити цей комплекс задач може лише світова спільнота. Цьому сприяє і обмін позитивним
досвідом. Україна прагне стати членом Європейського Союзу, визнає європейські цінності, а
тому аналіз позитивних моментів діяльності освітян держав Європи та їх запозичення є цілком
природнім.
Аналіз досліджень та публікацій. Вітчизняні й закордонні науковці-педагоги й раніше
приділяли відповідну увагу питанням, щодо успішного формування професійної
компетентності спеціалістів взагалі, й економіко-фінансового профілю зокрема. Про цей факт
свідчать чисельні наукові й науково-методичні публікації таких дослідників, як Г. Астапова,
Д. Бабашев, О. Воронкова, М. Головань, І. Демура, Ю. Деркач, Л. Дмитриченко, Л. Дибкова,
А. Дорофеєв, А. Єпіфанов, Р. Квасницька, Г. Копил, В. Кремінь, Н. Ничкало, В. Онушкін,
С. Пілецька, Г. Старостенко, Г. Чепорова, С. Яблочніков [2]. Вони, по суті справи, у свій час
здійснили обґрунтування ефективних шляхів модернізації економічної й фінансової освіти в
Україні. Однак, на жаль, до системного аналізу досвіду закордонних колег, зокрема
європейських, у зазначеній вище справі вітчизняні науковці-педагоги майже не вдавались.
Працівники освітньої сфери європейських країн, в тому числі й Мальти, мають успіхи й
здобутки у забезпеченні досить високого рівня якості формування сукупності теоретичних
знань, практичних умінь та навичок фахівців-фінансистів, а також традиції здійснення
відповідної педагогічної діяльності у галузі вищої освіти. Наслідки успішної реалізації
підготовки такого роду та кваліфікації спеціалістів у мальтійських вишах, застосування ними на
практиці здобутих навичок віддзеркалюється у конкретних справах й визначають рівень
розвитку соціально-економічних відносин цієї держави.
Метою публікації є аналіз аспектів формування професійної компетентності фахівців
фінансової сфери у південних європейських країнах, зокрема на Мальті, а також з`ясування
можливості успішного запозичення відповідного позитивного досвіду із адаптацією його до
українських реалій.
Виклад основного матеріалу. Мальта – досить невелика за площею території й
чисельністю населення держава. Вищу освіту тут можна отримати лише у одному державному
університеті, двох інститутах та у декількох представництвах закордонних бізнес-шкіл. Є сенс
приділити увагу освітній діяльності Мальтійського університету, що пропонує програми, в
тому числі й магістерські, які реалізуються в межах денної й вечірньої форм навчання. Рівень
викладання у цьому виші високий. Для навчання на Мальті, яке здійснюється англійською
мовою, приїжджають студенти з усієї Європи.
Система вищої професійної освіти Мальти в багатьох нюансах її функціонування є
відповідною освітнім системам інших європейських країн, але й має низку особливостей.
Підсумком першого етапу навчання в мальтійських вишах є отримання тими, хто успішно
закінчив університет, диплому бакалавра. Реалізувати це можливо опанувавши відповідний
курс протягом трьох років. В наявності також так звана «просунута» версія такого ступеня –
«бакалавріат із відзнакою». В залежності від конкретної спеціальності, термін навчання за
цими програмами сягає чотири-п`ять років. Другий рівень вищої освіти відповідає реалізації
магістерських програм у інших європейських країнах. Однак, у Мальтійському університеті
магістри навчаються від одного до трьох років. Після завершення навчання випускники
можуть вступати на програми з підготовки докторів філософії.
University of Malta (UM) засновано єзуїтами ще у 1594 році як Colleguim Meltinese.
Статус університету цей заклад набув у 1769 році. Це порівняно невеликий, однак досить
відомий у світі ВНЗ. Тут постійно навчається десять тисяч осіб, з яких 10% є іноземцями з 80
держав світу. Багато студентів приїжджають на Мальту за програмами обміну на один-два
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семестри. Університет підтримує відносини з вишами США, Франції, Великобританії. Досить
різноманітні за структурою й змістом магістерські програми з підготовки фінансистів
пропонуються абітурієнтам на факультеті економіки, менеджменту і бухгалтерського обліку
UM. До їх переліку входять: «Магістр з бухгалтерського обліку», «Магістр у галузі банківської
справи й фінансів», «Магістр у галузі страхування та управління ризиками», «Магістр у галузі
державної політики», «Магістр у галузі управління». Ці програми реалізуються давно й вони
отримали визнання академічної спільноти і ринку праці. Їх випускниками укомплектовані
фінансові відділи у приватному і державному секторах, банки, фінансові компанії, міжнародні
організації, аудиторські фірми на Мальті й за кордоном.
Одним з прикладів такої програми є магістратура за спеціальністю «Магістр з
бухгалтерського обліку». Її родзинкою є те, що усі елементи налаштовують майбутніх
фінансистів на практичну діяльність по формуванню економічної політики фінансових установ
націлену на заощадження ресурсів та їх ретельний облік. Управлінський аспект, відповідно до
мети, теж є одним із основних. Інша особливість програми – підготовка до навчання у
докторантурі. Загальний обсяг – 120 кредитів, що реалізуються протягом чотирьох семестрів.
На першому курсі магістратури в 1-му семестрі викладаються такі основні курси: «Окремі
аспекти фінансової звітності» та «Оподаткування» (кожен по10 кредитів), «Законодавство в
галузі корпоративних й фінансових послуг» й додатковий – «Прикладні дослідження та
інструменти для бізнесу» (кожен 5 кредитів ECTS). В другому семестрі обов`язковими є:
«Фінансовий менеджмент - І, «Управлінський облік - І», «Дослідження проблем в галузі
бухгалтерського обліку» (по 5 кредитів ECTS), а факультативними – «Фінансові інструменти та
аналіз ризиків», «Облік у державному секторі», «Міжнародний облік», «Міжнародне
оподаткування», «Фінансовий облік на малих підприємствах», «Підприємництво та інновації»
(по 5 кредитів). Таким чином, у магістрів формується фундаментальне підґрунтя наукового
розуміння соціально-економічних процесів та навички здійснення їх системного аналізу.
На 2-му курсі навчання за цією програмою магістральних навчальних курсів п`ять:
«Фінансовий менеджмент – ІІ», «Управлінський облік – ІІ»; «Управління ризиками та
професійний бухгалтерський облік»; «Ділова етика та корпоративне управління»; «Сучасні
проблеми та розробки у галузі бухгалтерського обліку» (кожен по 5 кредитів). Перші чотири з
них викладаються у першому семестрі 2-го курсу, а останній – у другому семестрі. Тридцять
кредитів відводиться на підготовку й захист магістерської дисертації.
Як було зазначено нами вище, навчання здійснюється англійською мовою. Для
магістрантів є реальна можливість в межах цієї програми отримати подвійний диплом в одному
із закордонних університетів-партнерів. В цьому випадку, магістранти, завершуючи перший рік
на факультеті економіки, менеджменту та бухгалтерського обліку UM, продовжують навчання
протягом другого року за кордоном. І лише згодом захищають магістерську дисертацію.
Іншим прикладом реалізації магістерської підготовки фахівців з фінансів у МU є програма
«Магістр банківської справи та фінансів» (вечірня форма навчання). Дана програма має обсяг
90 кредитів ECTS, реалізується протягом п`яти семестрів та розрахована на тих, хто має
бажання підвищити власну професійну кваліфікацію без відриву від основної діяльності, або ж
вирішив спробувати себе в науці та планує у подальшому навчатися у докторантурі.
Досить цікавою є структура цієї магістерської програми, як, до речі й декількох інших,
зокрема таких як «Магістр у галузі страхування й управління ризиками» та «Магістр у галузі
публічного управління». Основна частина її змісту відведена підготовці та захисту
магістерської дисертації. На виконання такого завдання відведено сімдесят кредитів ECTS і
лише п`ять кредитів має основний навчальний курс «Інструменти для прийняття бізнесрішень». Решта курсів – факультативні, обсяг яких 15 кредитів, а зміст визначається радою
директорів, в залежності від обраної магістрантом теми наукового дослідження.
Ті, хто навчається за програмою «Магістр у галузі страхування й управління ризиками»
(обсяг 90 кредитів, вечірня форма навчання), в якості основного також опановують навчальний
курс «Інструменти для прийняття бізнес-рішень», однак зміст сукупності факультативних
дисциплін є дещо іншим, у порівнянні з програмою «Магістр банківської справи та фінансів»,
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та спрямований на вирішення майбутніми фахівцями практичних та наукових завдань з
управління ризиками. Для вступу на зазначені вище магістерські програми претенденти
повинні мати диплом бакалавра із відзнакою.
Висновки. Мальтійська вища професійна освіта, й зокрема фінансова, має суттєві
здобутки. Її структура та зміст фактично вписується в поширені у Європі освітні стандарти.
Однак, саме особливості організації підготовки магістрів у ВНЗ Мальти, що враховують і
загальноєвропейські тенденції, і національний «колорит», дозволили забезпечити відповідний
рівень якості, престиж і визнання дипломів у більшості країн світу, а також гарантоване
працевлаштування випускників на батьківщині й за кордоном.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ!!!
Для публікації статті у наступному номері науково-практичного журналу «Подільський
науковий вісник» необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу не пізніше
(20 березня (Випуск № 2/2017) або 20 червня (Випуск № 3/2017 або 20 вересня (Випуск
№ 4/2017) або 20 грудня (Випуск № 1/2018)) поточного року наступні матеріали:
1. Довідку про автора.
2. Статтю згідно вказаних вимог.
- До статті слід додати анотацію та ключові слова мовою статті, російською та
англійською мовами. Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не
машинним).
- Для здобувачів вищої освіти – відгук наукового керівника засвідчений відповідним
чином установою в якій він працює.
3. Заповнену заяву на публікацію.
4. Сканкопію документа про оплату.
Вартість публікації складає 200 гривень незалежно від кількості сторінок у статті.
Безкоштовно публікуються:
- одноосібні статті докторів наук;
- одноосібні статті іноземних кандидатів та докторів наук;
- рецензії на наукові, освітні та методичні видання.
Структура наукової статті:
1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи
практичними завданнями.
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор та в яких
розглядають цю проблему і підходи до її розв’язання.
3. Формулювання цілей статті (постановка завдання).
4. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих
наукових результатів.
5. Висновки із цього дослідження і дальші перспективи в цьому напрямку.
6. Бібліографічний список. (бібліографічний список, наявність якого є обов'язковою
умовою, складають згідно з вимогами ВАКу України). Посилання на джерела необхідно
робити по тексту у квадратних дужках, бажано із зазначенням номерів сторінок відповідно
джерела: наприклад, [1, с. 19].
Стаття повинна містити анотації та ключові слова українською, російською та
англійською мовами, а також переклад назви статті на англійську мову. Обсяг анотації – 300
знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 словосполучень.
Стаття повинна мати такі додаткові структурні елементи: індекс УДК (у верхньому
лівому кутку сторінки); назва рубрики журналу; прізвище та ініціали автора(-ів) (не більше
3-х авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи кожного із авторів; назву статті
українською та англійською мовами.
Стаття має бути унікальною, актуальною та оригінальною. Статті, що містять значний
відсоток плагіату редакційною колегією не приймаються. Повну відповідальність щодо
змісту статей та достовірності даних несуть автори публікацій та їх наукові керівники.
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Технічні вимоги до статей:

Мова статті: українська, російська, англійська;

Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft
Word та збережений у форматі або *doc, або *docx;

Обсяг статті від 6 до 10 сторінок, формат сторінки: А4 (297 x 210), орієнтація
сторінки – книжкова, береги – 20 мм. (зліва, справа, зверху, знизу);

Увесь текст статті, бібліографічний список, анотації, ключові слова тощо
друкується шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, абзац – 1,25;

Таблиці, формули, ілюстрації повинні бути компактними, мати назву, шрифт
тексту формул або таблиць – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць, формул та
ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки;

Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко
надруковані. Формули набирають за допомогою вбудованого редактора формул MS
Equation. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.
Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

До кожної статті (назва файлу має містити номер рубрики та прізвище автора:
Ivanov_2) додається копія документа про оплату (сканкопія подається у форматі *jpeg або
*tif та назва файлу має містити прізвище автор: Ivanov_oplata), заповнені відомості про
автора (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_vidomosti) та заява про право
використання наукової статті (назва файлу має містити прізвище автора: Ivanov_zayava).
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