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Секція 1 
ЕКОНОМІКА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

prof. Pyrog O.V. 
Lviv Polytechnic National University 

 
MODERN TENDENCIES OF  

UKRAINIAN ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

© Pyrog O.V., 2016 
 

During the years of 2014-2015 Ukraine went through a challenging period of structural and socio-
economic changes. We saw uprising of civil society, revolution of dignity, clash of government and nation, 
elections, annexation of Crimea, conflict in the Eastern Ukraine, and ongoing corruption. All these events 
seriously affected growth and development of the national economy. According to Strategy for Sustainable 
Development "Ukraine – 2020" (2015), the strategic objective of economic development of Ukraine is 
formation of the state with strong economy and latest innovations, which could help Ukraine to establish 
leading position in the world. The modern state of Ukrainian economy can be explained as follows trends:  

– economic development of the national economy of Ukraine is provided by the traditional 
economical activities of industrial society – mining and processing industries; 

– worsening political and economic situation in the years of 2014-2015 led to recession in the main 
economic activities: mining and processing industries, supply of electricity, gas, steam and 
conditioned air, water supply, sewerage, waste management, and construction; 

– the share of an economic activity in the structure of economy does not connected to its 
importance for development of the economy of Ukraine. The biggest shares in the economic 
structure belong to the activities that are not crucial for the growth and development of the 
country; 

– asymmetric distribution of productive forces in economic structure: processing industry, 
wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorbikes create one third of gross 
value added, whereas other economic activities produce two thirds of gross value added. 

However the modern state of Ukrainian economy demonstrates ambiguous dynamics of 
development and strategic uncertainty, regional and sectorial asymmetry, prevalence of low-tech industries 
(over 76%), lack of progressive structural changes, high depreciation of fixed assets (over 74.9%), chaotic 
investment, and lack of global cities. In order to overcome described obstacles, Ukraine needs new 
economic model, which will address issues of distribution of productive factors, introduce new 
administrative and business practices, as well as create conditions for socio-economical growth and 
innovations. My preliminary research indicates that leading agents of macro-level (developed countries: 
USA, EU, Japan) and meso-level (regions, large cities and satellite towns) of world economy 
systematically improve their models of economic development by transforming structural and 
technological aspects of economic systems while efficiently utilizing all factors of production of post-
industrial society. These continuous improvements allow leading countries and global cities to maintain 
their positions as well as innovate. The models include a transformation of the role and place of state in 
managing economic development, the transition from intermediate to high-technology industries. 
Investigating models of economic development of leading countries will allow formulating guidelines for 
economic model of Ukraine. According to comparative analysis of structure of sector model of Ukrainian 
economy with models of national economies of the other countries, it was found that during the 2002 – 
2013 period the share of processing industrial activities in the national economy of Ukraine was consistent 
with indicator of balanced structure (20%), but qualitative characteristics did not correspond to the features 
of post-industrial society.  
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Thus, the development of Ukraine towards post-industrial society can be achieved by forming a new 
sector model. The model involves structural transformations, such as reducing the proportion of primary 
and tertiary sectors, and increasing proportion of the secondary and quinary sectors, which are 
concentrated on high-tech economic activities of material and non-material production. Development of 
Ukraine at the level of the countries with innovative economies involves the formation and development of 
several major global cities, which would be able to occupy strategic places in the world economy. 
 
 
 

здобувач Я.Б. Бойко 
Харківський національний технічний університет сільського господарства  

імені Петра Василенка 
 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ:  
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 

 
© Бойко Я.Б., 2016 

 
Експортний потенціал аграрного підприємства є багатогранним поняттям, що включає безліч 

виробничих, економічних, організаційних та інших характеристик, що відбивають у сукупності 
здатність організації реалізовувати свою продукцію на світовому ринку. 

Забезпечення ефективного державного регулювання та підтримки господарств населення є одним 
з важливих векторів. Даний сектор протягом тривалого періоду  проведення ринкових трансформацій, 
практично не маючи при цьому державної фінансової підтримки, забезпечував виробництво більш ніж 
50 %, а в окремі роки й до 2/3 валової продукції сільського господарства. Господарства населення, 
наразі, є основними постачальниками  аграрної продукції масового повсякденного споживання на 
внутрішніх продовольчих ринках, про що свідчить реалізація 80 % молока, 50 % м'яса, 80 % вовни, 98 % 
меду, 98 % картоплі, 90 % овочів, 85 % плодів та ягід тощо. Крім того, господарства населення є 
основними виконавцями важливої суспільної функції – продовольче самозабезпечення, самозайнятість, 
самофінансування, формування власних доходів тощо. Формування максимальної зайнятості сільського 
населення – особливий соціально-економічний напрям розвитку аграрного сектора. Кожна друга 
людина з числа сільського населення зайнята в неформальному секторі, при цьому серед міського 
населення – лише кожен дев’ятий. За період 2008-2013 років більше 50 % сільського населення були 
зайняті простими професіями. Таке істотне зниження можливостей є наслідком скорочення виробничої 
сфери на селі. Зокрема, чисельність виробничих об'єктів неаграрної сфери зменшилось у 3 рази, а у 
більшій частині сільських територій взагалі не має жодних виробничих об'єктів. 

Вектор розвитку аграрної сфери, на сьогоднішній день, спрямований на експортний 
потенціал, а зростання є можливим не лише для великих підприємств, а вже й для малого та 
середнього агробізнеса. Саме можливість розвитку останніх в найближчі роки дасть змогу не тільки 
нарощувати темпи розвитку економіки в країні, а й підняти її  місце на міжнародних ринках. 

Вихід на нові зарубіжні ринки – це складний і відповідальний процес, в рамках якого аграрні 
підприємства проводять такі заходи: 

– проведення маркетингових досліджень з метою виявлення відповідності основних показ-
ників діяльності підприємства світового рівня; 

– оцінка експортного потенціалу підприємства; 
– формулювання конкретних цілей виходу на зовнішні ринки (поточний, короткостро-

ковий, довгостроковий план); 
– вибір експортної стратегії підприємства; 
– систематичний аналіз діяльності підприємства на зовнішньому ринку; 
– контроль виконання поставлених цілей зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
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Проаналізувавши доступні джерела, нами було виділено ряд проблем, вирішення яких 
дозволить аграрним підприємствам активно використовувати свій експортний потенціал і успішно 
діяти на зовнішніх ринках: невисока якість товарів, через що вони виявляються неконкуренто-
спроможними на світових ринках; низький рівень логістики і відсутність продуманої маркетингової 
лінії; нерозвиненість систем маркетингу; відсутність інформації про економічні особливості і умови 
господарювання в країні – партнері; невисокий міжнародний рейтинг в області кредитування і 
інвестицій; невелика частка товарів має сертифікати якості, визнані за кордоном; обмеженість 
фінансових коштів підприємств, що виділяються на експорту діяльність. 
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Розвиток національної економіки України залежить від багатьох факторів впливу, які є ос-
новою для активної участі країни у міжнародному поділі праці. Найбільшу частку в економічному 
та політичному розвитку країни повинна займати зовнішня торгівля, яка веде не тільки до 
покращення економіки в цілому, але й до тривалого співробітництва між країнами. Для того, щоб 
зовнішня торгівля була ефективною, потрібно зорієнтуватись на експортну діяльність. Проте 
розвивати слід лише ті галузі, які є конкурентоспроможними, інакше позиція країни на світовому 
ринку загалом буде невигідною. Майкл Портер у своїй книзі «The Competitive Advantage of Nations» 
обґрунтував теорію конкурентних переваг та застосував її щодо дослідження розвитку національної 
економіки як єдиного цілого, яка включає сукупність галузей, що забезпечуватимуть її зростання 
[1, с. 585]. М. Портер стверджує, що країні достатньо бути конкурентною в одній або декількох 
галузях, на розвиток яких уряд спрямовуватиме основну свою увагу. Тому для того, щоб Україна 
зайняла сильну позицію у міжнародному співробітництві, потрібно обрати одну або кілька 
конкурентних галузей, дослідити їх експортний потенціал і на основі цього прийняти правильні 
рішення щодо доцільності експортної орієнтації виробленої продукції. 

Протягом останнього десятиліття аграрний сектор почав відігравати найважливішу роль в 
розвитку вітчизняної національної економіки. Внаслідок конфлікту на сході України багато галузей 
занепали (вугільна, металургійна, машинобудівна) і почали втрачати свою міжнародну конкуренто-
спроможність, натомість агросектор вийшов на першу позицію у структурі експорту України. Най-
більшу частку в аграрному секторі займає рослинництво, що становить близько 70% сільськогоспо-
дарської продукції, а в ньому найбільшу частку займають зернові та зернобобові, овочі та технічні 
культури. 

Географічне положення та сприятливі природно-кліматичні умови дають усі можливості для 
нарощення потужностей в аграрному секторі. Україна володіє найбільшою площею сільськогоспо-
дарських земель в Європі – 41,5 млн. га, з них 32,5 млн. га виділяється на сільськогосподарські 
культури. Також Україна є лідером за часткою родючих земель, які в цілому є основним фактором 
виробництва в даному секторі економіки. Сьогодні Україна є одним з найбільших світових 
виробників та експортерів сільськогосподарської продукції. Зокрема, перше місце у світі займає за 
обсягом виробництва соняшнику та соняшникової олії [2]. До структури аграрного експорту у 2014 
р. увійшли: зернові культури – 39%, жири та олії тваринного або рослинного походження – 23%, 
насіння і плоди олійних рослин – 10%, молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед – 
3%, готові харчові продукти – 19% та інші – 6% [4]. 
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В 2015 р. урожайність знизилась порівняно з 2014 р. через кліматичні умови та зниження 
площ посіву. Урожайність пшениці у 2015 році становила 3,90, ячмінь – 2,95, кукурудза – 5,71 т/га. 
Обсяги тваринництва також показує динаміку зниження (табл. 1). 

За збором врожаю лідируючі місця займають Черкаська, Вінницька, Полтавська та Херсон-
ська області. Аграрний сектор забезпечує безперебійну роботу інших галузей, які постачають 
засоби виробництва, закуповують сільськогосподарську продукцію в якості сировини, надають 
транспортні послуги. На агропідприємствах використовують с/г техніку, до якої належать трактори 
різної потужності, причепи та напівпричепи, плуги, культиватори, борони, сівалки, зерно та 
кукурудзозбиральні комбайни та вантажні автомобілі. 

 
Таблиця 1 

Динаміка рослинництва та тваринництва [3] 

Рослинництво, урожайність, т/га 

Роки Зернові та 
зернобобові 

Цукрові 
буряки 

Соняш-
ник Ріпак Соя Кар-

топля 
Овочі 
в/ґ 

Плоди та 
ягоди 

Вино-
град 

2014 р. 4,4 47,2 1,9 2,5 2,2 17,6 20,8 9,6 9,9 
2015 р. 4,1 43,3 2,2 2,6 1,9 16,1 20,6 10,5 9,0 

Тваринництво, поголів’я худоби та птиці, млн. гол. 
Роки ВРХ в т.ч. корови Свині Вівці та кози Птиця 

2014 р. 3,9 2,3 7,4 1,4 213,3 
2015 р. 3,8 2,2 7,1 1,3 210,0 

За рахунок високого ресурсного потенціалу сільського господарства, який містить 
продуктивні землі та сприятливі кліматичні умови, аграрний сектор має усі можливості для 
нарощення експорту. За рахунок обмежень з боку РФ виникає необхідність диверсифікації експорту 
української сільськогосподарської продукції та пошук нових ринків збуту. Сьогодні основними 
ринками збуту продукції аграрного сектору є Китай, Індія, Єгипет, Туреччина, Бангладеш, Корея, 
Іран, Ірак, Саудівська Аравія, Індонезія (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Зовнішньоекономічна діяльність [4, 5] 

Країни Китай Індія Єгипет Іспанія Туреч-чина Італія Нідер-ланди 
Саудівська 
Аравія Польща Іран 

% експорту 8,4 7,4 6,9 5,8 5,2 4,0 3,9 3,2 3,2 3,0 
 
Аграрний сектор задовольняє потреби споживачів сільськогосподарської продукції на внут-

рішньому ринку і демонструє стабільний розвиток експорту за рахунок пошуку нових потенційних 
ринків збуту. Однак більшість сільськогосподарської продукції є сировиною або продукцією з 
низькою доданою вартістю, що є загрозою нестабільності, враховуючи, що ціни на світовому ринку 
на сировину мають тенденції до значних коливань. 

Гальмують перспективи розвитку експортної діяльності агросектору такі чинники: недостатня 
державна підтримка, використання на більшості підприємств застарілого обладнання, що призво-
дить до високих виробничих затрат, недовершена логістика зберігання, неповне пристосування до 
міжнародного ринку, часткова невідповідність сільськогосподарської продукції з високою доданою 
вартістю міжнародним стандартам якості. 

Внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на експортний потенціал аграрного сектору 
стимулюють розроблення нових рішень та стратегій, дослідження нових ринків збуту задля 
перетворення галузі у провідну ланку економіки України. Для збільшення кількості робочих місць 
та здійснення прозорого контролю над коштами, слід запровадити моніторинг діяльності великих 
агрохолдингів. Формування взаємовигідних зв’язків між державою, підприємствами та наукою 
забезпечить ефективний розвиток експортної діяльності, збільшення виробничих потужностей, 
зростання значення допоміжних учасників у діяльності агропромислового комплексу. Зменшення 
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регуляторного тиску на аграрний сектор, збереження податкових пільг, захист вітчизняного 
виробника дозволить малим підприємствам розвиватись та укріплятись на ринку. Усунення 
основних факторів стримування та підтримка вже існуючого рівня експортної діяльності дозволить 
забезпечити стійку позицію лідера серед експортерів сільськогосподарської продукції у світі. 

 
1. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер : Пер. с англ. / Под ред. и с 

предисловием В.Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с. 2. Нова Україна. 
Інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
http://newukraineinstitute.org 3. Міністерство аграрної політики та продовольства України 
[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://minagro.gov.ua. 4. Державна служба статистики 
України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ 5. Державна фіскальна 
служба України http://sta-sumy.gov.ua/http://sta-sumy.gov.ua/ 
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Ринок хліба і хлібобулочних виробів в Україні характеризується високою конкуренцією і 
представлений великою кількістю підприємств-виробників. Хлібопекарські підприємства пропону-
ють широкий асортимент виробів з різними смаковими властивостями, поживною цінністю, вагою, 
а також постійно поповнюють його новими зразками. Попит на хлібопекарську продукцію є ста-
більним, але постійно скорочуються обсяги промислового виробництва. Загалом в Україні протя-
гом останнього десятиліття відбулося скорочення промислового виробництва й реалізації хліба та 
хлібобулочних виробів більше, ніж на 30%. Відтак у 2013 р. в Україні було вироблено 1560 тис. т 
продукції, що на 747 тис. т менше порівно з 2004 р., коли було вироблено 2307 тис. т продукції [1]. 

Європейська інтеграція надає нові можливості для українських підприємств, особливо 
хлібопекарської галузі, яка відіграє значну соціальну і стратегічну роль у житті суспільства. Проте, 
для ринку хлібобулочних виробів існують як переваги переходу на стандарти ЄС, так i значні 
недоліки [2]. 

Насамперед, створення зони вільної торгівлі торкнеться експортерів української продукції, 
проте масштабна гармонізація законодавства, технічних регламентів, санітарних та фітосанітарних 
норм стосуватиметься тих, хто продає продукцію навіть виключно на внутрішньому ринку. 

Основна економічна вигода, яку можуть отримати вітчизняні компанії від підписання 
Україною угоди про асоціацію з ЄС, – доступ до ринку з 500 млн. платоспроможних споживачів. 
Основою угоди про Асоціацію з ЄС є договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Він передбачає 
скасування або суттєве зменшення імпортних мит для більше ніж 95% тарифних позицій, a для 
хлібопекарської галузі однозначним плюсом ЗВТ є нульова ставка мита на ввезення устаткування 
для виробництва хліба [3]. 

Однак, існує також низка проблем, з якими доведеться зіткнутись виробникам хлібобулочних 
виробів.   

Аналізуючи дані Державної служби статистики України, помітно, що в 2015 році експорт 
хлібобулочних виробів з України знизився на 42%. В 2015 р. Україна експортувала за кордон цей 
продукт на 128 млн.дол., що в порівнянні з 2014 р. менше майже на половину (221 млн.дол.) [4].  
Суттєвими причинами зниження стали ускладнення поставок у країни СНД та втрата російського 
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ринку, який був найбільшим імпортером хлібобулочних виробів з України. Також негативно 
вплинули зростання цін на хлібобулочні вироби, що відбувається в умовах зниження доходів 
населення, скорочення чисельності населення і втрата частини виробничих потужностей внаслідок 
військової агресії РФ та окупації частини території країни російсько-терористичними військами [5]. 

Часто можна почути вислів, що Україна зараз – це Польща 15-20 років тому. Тому важливо 
проаналізувати зміни, які відбулись на ринку Польщі у 2004 році, при виході на ринок ЄС. Щодо 
зміни на ринку хлібобулочних виробів, то у 2005 р. В Польщі, порівняно із цінами, які були на 
ринку до входу до ЄС, ціни на хлібобулочні вироби збільшились лише на 4,8 %, тобто в рази мен-
ше, ніж очікували [6].  Тобто галузь не надто піддалась впливу нових конкурентів та економічних 
коливань. Ймовірно, що й для України перехід на стандарти ЄС та вихід на новий ринок, не понесе 
великих втрат, i як наслідок зміну цін. 

Що стосується експортних перспектив, то галузь зараз вивозить, в основному, такі продукти, 
як пряники, сушіння і в переважній більшості в СНД. Розвивається експорт заморожених хлібних 
продуктів, але поки що це актуально лише для флагманів ринку. 

Прогнозується, що після виходу на європейський ринок частина українських хлібопекарських 
підприємств збанкрутує, через неспроможність суттєво покращити умови та якість виробництва та 
недостатню кількість фінансів. Проте споживачі від цього виграють, адже вибір продуктів стане 
якісніший. 

Тому, важливим завданням подальшого розвитку ринку хлібобулочних виробів є суттєве 
поліпшення забезпечення попиту споживачів якісними хлібобулочними виробами промислової 
випічки за прийнятними цінами, отримання на цій основі достатнього прибутку хлібопекарськими 
підприємствами та підвищення ефективності їх діяльності. 

Переймаючи досвід українських підприємств, які вже вийшли на європейський ринок i 
отримали стандарти IFS, потрібно брати до уваги безліч факторів, які впливають на успішність 
становлення підприємства на міжнародному ринку. До прикладу, підприємець, директор ТОВ 
«КФ» Ярич» О.Клімчук пояснює, що для того, щоб бути конкурентоспроможним на європейському 
ринку, слід пропонувати клієнтам набагато кращі умови, ціну, не гіршу якість і бути максимально 
прозорими. Ці компоненти допоможуть швидше знайти спільні точки дотику [7]. 

Власникам підприємств потрібно перестати думати, що всі закордонні клієнти – багатші, і 
тому можна підвищувати ціни на свою продукцію. Так, зарплати там більші, але й вимоги теж дуже 
високі. Виробникам хлібобулочних виробів необхідно створювати якісну продукцію за доступною 
ціною. 

Виробників, що відповідають міжнародним стандартам, в Україні дуже мало, і всього 
декілька компаній мають європейські сертифікати IFS. Українці не прагнуть отримати цей серти-
фікат, бо не хочуть тратити багато часу, коштів і проводити реальні покращення на виробництві [7]. 
Головне для українського бізнесу розуміти, що у Європі працюють такі ж люди, як і тут. Якщо 
 підприємець прагне продавати на європейському ринку, то варто спілкуватись англійською, 
будувати відносини на довірі, адже це є важливішим за юридичні аспекти. У випадку ж порушення 
стандартів у Європі штрафи – в десятки разів вищі, ніж в Україні. Така система мотивації сприяє не 
лише покращенню процесів виробництва та пошуку нових технологічних рішень, але й виводить 
підприємство на новий рівень. 

 
1. Костецька Н. І. Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку / 

Наталія Костецька // Галицький економічний вісник, – Т. : ТНТУ, 2015. – Том 48. – № – С. 26-31. – 
(Економіка та управління національним господарством).  2. Початок режиму вільної торгівлі з ЄС. Які 
зміни чекають на український бізнес (Стаття)// Європейська правда; Міжнародна безпека та 
євроентеграція України [Електронний ресурс].-Режим доступу: 
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/11/26/7041241/. 3. Експерти розповіли, як асоціація з ЄС 
позначиться на українських виробниках (Стаття)// ХлібоМанія, все про хліб і не тільки [Електронний 
ресурс].-Режим доступу: http://khlibomania.com.ua/ua/2013/09/20/eksperti-rozpovili-yak-asociaciya-z-yes-
poznachitsya-na-ukrainskix-virobnikax/. 4. Експорт хлібу знизився – Держстат (Стаття)//Агрополіт 
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[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agropolit.com/news/126-eksport-hlipu-znizivsya--derjstat . 
5. В Україні скоротилось виробництво хлібобулочних виробів (Стаття)// Агро-новини; хліб, 
виробництво. Аграрний бюлетень [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://ab.org.ua/v-ukrayini-
skorotilos-virobnitstvo-hlibobulochnih-virobiv/. 6. Шевченко Л. На шляху до Європейського Союзу, досвід 
Польщі [Текст] : наук. видання / Л. Шевченко, Ю. Сиротюк.- К.: Видавництво Польського інституту в 
Києві, 2006. – 148 с. 7. Як вийти на ринок ЄС. Історія успіху львівського печива (Стаття)//Твоє 
місто.Бізнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tvoemisto.tv/exclusive/yak_vyyty_na_rynok_yes_istoriya_uspihu_lvivskogo_pechyva_77449.html#sthash.
9C8BCU4R.dpuf 
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Експортно-імпортна діяльність суб’єктів господарювання в Україні відповідно до статистичних 
даних характеризується в поточному та останніми роками значним переважанням імпортної складової в 
структурі зовнішньої торгівлі товарами і послугами. Так торгове сальдо у 2014 році сформувалося в 
розмірі –527,028 млн. дол. США, а у січні-лютому 2016 року зросло до –730,999 млн. дол. США (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
Московською Федерацією та частини зони проведення антитерористичної операції) [1]. Враховую-
чи значне знецінення української гривні (понад 300% за період 2014-2015 рр.) [2] та високий рівень 
інфляції (понад 70% у річному вимірі за період 2014-2015 рр.) [3] можна стверджувати, що імпортні 
товари, особливо інноваційні, які знаходяться у вищій ціновій категорії, стають неконкуренто-
спроможними на українському ринку. Тому для підвищення ефективності імпорту результатів 
інноваційної діяльності підприємств як для вітчизняних імпортерів, так і для іноземних експортерів 
необхідним є зниження витрат на поширення результатів інноваційної діяльності підприємств. 

Проблеми удосконалення управління витратами в умовах міжнародної економічної діяльності 
підприємств завжди знаходилися у центрі уваги вчених. Значний внесок у вивчення окремих тео-
ретичних проблем і розробку практичних рекомендацій зробили такі вітчизняні вчені, як О.С. Бо-
родкін, В.П. Бондар, Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Георгіаді, З.В. Гуцайлюк, З.В. Задорожний, Я.Д. Крупка, 
Б.М. Литвин, Н.М. Малюга, Л.В. Нападовська, В.В. Сопко, М.С. Пушкар, В.О. Шевчук, Ю.С. Цал-
Цалко, М.Г. Чумаченко та інші, а також зарубіжні автори Р. Адамі, А. Арені, Дж. Лоббек, Р. Додж, 
Г. Мюллер, X. Гернон, Д. Робертсон, Б. Нідлз, Ф. Дефліз. Проте залишаються невирішеними пи-
тання, спрямовані на врахування чинника зниження витрат на імпортну діяльність. 

Імпорт інновацій як частина процесу поширення (дифузії) результатів інноваційної діяльності 
підприємств в умовах економічної нестабільності зумовлює специфіку такого явища і полягає у 
формуванні та стимулюванні каналів поширення інновацій. Важливість дифузії результатів іннова-
ційної діяльності в процесі управління експортно-імпортною діяльністю неможливо переоцінити, 
від особливостей її здійснення залежить як ефективність інноваційної та імпортної діяльності 
підприємства, так і перспективи його розвитку. 

З метою зниження витрат на імпорт результатів інноваційної діяльності підприємств вартує 
переглянути відносини з приводу імпорту та зміст імпортних операцій. Доцільно переглянути 
імпортні контракти в частині щодо умов базисного постачання відповідно до правил Incoterms-
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2010, а також розглянути можливість часткового бартеру готовою продукцією в рахунок постачан-
ня імпортної сировини чи комплектувальних. Такий захід на перших етапах діяльності може 
призвести до незначного зниження ефективності зовнішньоекономічних операцій, проте значно 
скоротить складські витрати, позбавить від значної кількості залишків готової продукції. 

 
1. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-лютому 2016 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/ztt/ztt_u/ztt0216_u.htm.  
2. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily. 3. Інфляційний звіт. Вересень 
2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=22249640/IR_Q3_2015_UA.pdf. 
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При здійсненні експортно-імпортної діяльності у підприємств часто виникає потреба у спів-
праці з особами, які б представляли їхні інтереси я у відносинах із третіми сторонами. Така спів-
праця особливо актуальна при продажі своїх товарів на території зарубіжних країн, особливостей 
ринків яких вони не знають. Тому для швидкого входження на новий ринок і міцного закріплення 
на ньому підприємства вдаються до послуг посередників що суттєво знижує ступінь ризику 
експортно-імпортної діяльності.  

Метою статті є обґрунтування доцільності залучення послуг посередників при здійсненні 
підприємствами експортно-імпортних операцій. Завданням дослідження є визначення основних 
видів посередників та особливостей організації їх роботи в сфері експортно-імпортної діяльності. 

Під торгово-посередницькими операціями експортно-імпортної діяльності пропонуємо розу-
міти операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, що здійснюються за дорученням експортера 
чи імпортера незалежним посередникам на основі спеціальних угод чи окремих доручень. 
Посередники – це особи, що з'єднують сторони, які бажають укласти угоду.  

Самостійна торгівля на зовнішніх ринках часто буває не під силу самим виробникам, тому 
вони й використовують посередників. Використання підприємствами посередників стає необхідніс-
тю у таких випадках: окремі ринки збуту монополізовані і закриті для самостійного проникнення 
виробників; так склались міжнародні торгівельні звичаї (наприклад, при операціях на аукціонах, 
при торгівлі на біржі певними товарами і т.д.); підприємства і організації не мають юридичного 
права на проведення експортно-імпортних операцій; підприємства не можуть самостійно здійсню-
вати дослідження закордонних ринків, займатися пошуком партнерів, грамотно розробляти умови 
контракту. 

Торговельне посередництво експортно-імпортної діяльності підприємств охоплює широке коло 
послуг: пошук іноземного контрагента; підготовка і укладання договору; кредитування сторін і надання 
гарантій оплати товару покупцем; здійснення транспортно-експедиторських операцій; страхування 
товарів при транспортуванні; виконання митних формальностей; проведення рекламних та інших 
заходів щодо просування товарів на зовнішні ринки; здійснення технічного обслуговування та інші 
послуги. Види торговельно-посередницьких операцій класифікуються залежно від характеру 
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взаємин між виробником-експортером і торговим посередником, а також функцій, виконуваних 
торговим посередником, на: операції з перепродажу;  комісійні; агентські; брокерські [1]. 

Операції з перепродажу товарів здійснює торговий посередник від свого імені і за свій 
рахунок, тобто торговий посередник сам виступає стороною договору як з експортером, так і з 
кінцевим покупцем і стає власником товару після його оплати. Операції з перепродажу товарів 
бувають двох видів. В операціях першого виду торговий посередник стосовно експортера виступає 
як покупець, що здобуває товари на основі договору купівлі-продажу. Таких посередників у різних 
країнах називають по-різному. Так, у Великій Британії, у США до них застосовують термін "купці", 
на ринку чорних металів – "стокхолдери", ринку цукру – оператори, ринку какао – "дилери", у Ні-
меччині, Швеції – "хендлери". Однак найчастіше використовується термін "дилери" [2]. 

В операціях другого виду експортер надає торговому посереднику, що іменується торговцем 
за договором, право продажу своїх товарів на визначеній території упродовж погодженого терміну 
на підставі договору про надання права на продаж (дистриб'юторська угода). Дистриб'ютор 
займається продажем від свого імені і за свій рахунок. Посередництво дистриб'ютора полягає в 
просуванні товару від експортера до кінцевого споживача на визначеній території. При цьому 
торговець за договором представляє інтереси експортера і робить йому всіляке сприяння, а 
експортер робить допомогу дистриб'ютору при здійсненні ним своєї діяльності.  

Комісійні операції полягають у здійсненні однією стороною, іменованою комісіонером (посеред-
ником), за дорученням іншої сторони, іменованої комітентом, угод від свого імені, але за рахунок 
комітента. Іншими словами, комітент доручає комісіонеру від імені комісіонера, але за рахунок комі-
тента здійснити операцію купівлі-продажу з третім контрагентом. Платіж за поставлені товари одержує 
комісіонер. Посередником комісіонер є тільки для комітента. Для третього контрагента комісіонер буде 
стороною контракту купівлі-продажу, а саме – продавцем, якщо комісіонеру доручено щось продати, чи 
покупцем, якщо комітент доручає комісіонеру щось купити.  

Агентські операції полягають у дорученні однією стороною, іменованою принципалом, незалеж-
ній від неї іншій стороні, іменованої агентом, здійснювати фактичні і юридичні дії, пов'язані з купівлею 
чи продажем товару на обговореній території за рахунок і від імені принципала. Агенти за обсягом 
повноважень бувають із правом і без права  укладати угоди від імені і за рахунок принципала. Агента як 
незалежного посередника характеризують такі риси: він є юридичною особою, зареєстрованою в 
торговому реєстрі; не перебуває в трудових відносинах із принципалом і діє тільки як його представник 
у рамках відповідальності, покладеної на нього агентською угодою; самостійно і за певну  винагороду 
здійснює свою діяльність; не бере участі в угоді купівлі-продажу, не купує за свій рахунок товар, а лише 
сприяє здійсненню угоди; не підлягає прямому контролю з боку принципала. 

Права, надані агенту на здійснення операцій на певній території, бувають простими, винят-
ковими і винятковими з обмеженнями. Просте право визначається шляхом внесення в угоду умови 
про прямі продажі, відповідно до якої принципал зберігає за собою право вести переговори з 
покупцями, розташованими на території агента без участі останнього. При наданні агенту виключ-
ного права (цю умову іноді називають монопольним застереженням) товари принципала не над-
ходять на територію агента через посередників третіх країн. При наданні агенту виключного права з 
обмеженнями, принципал зберігає за собою право безпосереднього постачання товарів певним 
покупцям чи певній категорії покупців. 

Брокерські операції – встановлення через професійного посередника, іменованого брокером, 
контакту між продавцем і покупцем, що сприяє укладання угоди між зацікавленими клієнтами. Бро-
кери допомагають збуту і придбанню великих партій товарів, як правило, біржових та аукціонних. 
До функцій брокера відносяться: надання замовникові комерційної інформації про стан ринку; 
пошук контрагента та ведення з ним переговорів; підготовка проекту контракту та направлення 
кожній стороні підписаних відповідним чином примірників контракту; доставка сторонам іншої 
документації щодо здійснення угоди; контроль за виконанням контракту та пред'явленням рекла-
мацій; надання гарантії платоспроможності покупця; підбір партії товару певного асортименту.  

Знання особливостей різних видів посередницьких операцій дозволяє суб’єкту господарю-
вання не тільки обрати потрібного в даному випадку посередника, а й забезпечити найбільш 
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ефективний і економічний спосіб здійснення зовнішньоторговельної угоди. На практиці один і той 
же посередник може виступати одночасно в різній ролі. За різними видами угод він може бути 
агентом і дистриб'ютором, брокером і агентом, виконувати імпортні й експортні операції і т.д. Це 
важливо враховувати менеджерам при організуванні експортно-імпортної діяльності через торгово-
посередницьку ланку. 
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Україна і її регіони досить переконливо зарекомендували себе в експортно-імпортних опера-
ціях по металу, хімічній сировині, сільськогосподарській продукції. Але цей матеріально сировин-
ний напрямок міжнародного економічного обороту в новій економіці (економіці знань) вже не пріо-
ритетний і низько ефективний, тому що  він  енергоємний та базується на природних вичерпних 
ресурсах [1]. Світове товарне виробництво, особливо в останнє десятиліття, втрачає свої лідируючі 
позиції в міжнародному економічному обороті, поступаючись сфері послуг. Послуги  – це товар 
особливого змісту і призначення, і саме послуги все більше посилюють свій вплив на конкурентні 
позиції країн на світових ринках. Окрім товарної продукції регіони  України здійснюють 
експортно-імпортні операції і у сфері послуг[2]. 

В наш час на міжнародних ринках лідирують ті країни де основними виробничими ресурсами 
є інтелект, інформаційні технології, інноваційні програми. 

В умовах сучасної економіки виникає завдання розкрити сутність і особливості інтелектуаль-
ного потенціалу України, як рушійної сили її економічного розвитку і підвищення рівня конку-
рентоздатності . Національний інтелектуальний капітал також нарощує свій потенціал шляхом 
наукового міжнародного співробітництва[3]. 

Міжнародне співробітництво наукових організацій оцінюються за показниками виїзду науко-
вих працівників на стажування, викладацьку та науково-дослідницьку роботу; з метою участі у 
міжнародних семінарах, конференціях; кількості отриманих грантів. Ці показники відбивають 
найбільш характерні особливості рівня розвитку і ділової активності інтелектуального капіталу. 

В інноваційний розвиток регіонів України вагомий вклад вносить нова економічна галузь сфери 
послуг – інформаційна економіка (ІЕ), яка може забезпечувати процес інформатизації . В її 
інфраструктурному складі освітній потенціал, ІКТ-технології, інформаційна регіональна політика, 
комп’ютерне устаткування, програмне забезпечення [4]. 

В експорті послуг лідируючі позиції займають високі технології, інформаційні технології, 
програмне забезпечення. 

Для досягнення більшої ефективності експортно-імпортних операцій  у сфері послуг 
необхідно: 
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– оновлення і закріплення інституційного механізму організації науково-технічної, іннова-
ційної та інтелектуальної діяльності адаптовані до Європейських стандартів і норм 
ведення бізнесу; 

– стимулювати створення в Україні нових сучасних організаційних форм зв'язку науки, 
освіти і виробництва; 

– знайти стимули і зняти перешкоди в розвитку інноваційній політиці країни , не тільки в 
сфері законодавства, але і в сфері регіонального управління і  інфраструктурного 
розвитку. 
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Аналіз і дослідження інфраструктури систем виробництва і споживання в Україні свідчить 
про перспективність напряму розвитку міжнародних транспортних відносин при здійсненні  пере-
везень у нашій країні. На думку відомих науковців, експертів, економістів розвиток транспорту є 
важливою передумовою економічного зростання будь-якої держави. Саме з розбудови і розвитку 
транспортної мережі після кризи починалося економічне піднесення  у ряді країн: у Німеччині та 
США протягом30-их років минулого сторіччя завдяки будівництву нових автомагістралей, у краї-
нах Азіатсько-Тихоокеанського регіону в 70-их роках шляхом побудови величезних  терміналів у 
портах: Гонконгу, Сінгапуру,  Південної Кореї. Це сприяло не тільки залученню інвестицій, ство-
ренню нових робочих місць, а й допомогло виникненню передумов для розвитку пріоритетних 
галузей промисловості, а також підвищенню ефективності регіональних зв'язків. 

В умовах розвитку економіки України розбудова мережі міжнародних транспортних коридо-
рів (МТК) є однією із  головних передумов інтеграції до Європейського союзу, кордони якого є 
близькими до нашої країни. Участь у розбудові Європейсько-Азіатських міжнародних транспорт-
них коридорів сприяє також розвитку інтеграційних процесів з азійськими країнами та країнами 
СНД.  Ефективність створення і функціонування системи МТК обумовлюється цілою низкою 
чинників. Наводимо характеристику основних з них. 

1.  Залучення Україною на свою територію транзитних потоків як елементу геоекономічного 
позиціювання, що повинно стати вагомою причиною до включення у міжнародний поділ праці, та  
посилення  ролі нашої держави у регіональному просторі. 

2.  Система міжнародних транспортних коридорів  є основним фундаментом для створення і 
ефективного функціонування регіональних економічних союзів, та важливим фактором, який 
сприятиме  забезпеченню стабільного розвитку у регіоні. 
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Особливо в світі останніх подій на сході України. Таким чином, головною передумовою 
реанімації ГУАМ є функціонування наступних двох МТК: Європейсько-Азіатського нафтотранс-
портного коридору та TRACECA – Великого шовкового шляху [1,2] . 

3.  Створення і ефективне функціонування Європейсько-Азіатського нафтотранспортного 
коридору сприятиме, практично, забезпеченню енергетичної безпеки України. 

4.  Будівництво нових автомагістралей та реконструкція існуючої транспортної мережі є 
невід’ємним,  вагомим елементом підвищення обороноздатності країни. 

5.  Розвиток МТК повинен стати імпульсом економічного успішного розвитку України зав-
дяки залученню вітчизняної машинобудівної, будівельної та ремонтної бази, мережі сервісного 
обслуговування ( готелів, кемпінгів, спортивних та оздоровчих комплексів,закладів харчування, 
мережі АЗС) та організації створення нових виробничих потужностей, що забезпечать ринок нови-
ми робочими місцями. 

6.  Розбудова МТК є  одним з потужних елементів якісного забезпечення розвитку і 
стабільності зовнішньої торгівлі країни і зміцненню її зовнішньоекономічних зв'язків. 

7.  Розвинена сучасна транспортна мережа значно сприятиме збереженню, за умов певного 
транспортування, якості вантажу і відчутному зменшенню транспортної складової в загальній со-
бівартості товарів, скороченню терміну простоїв на кордоні, забезпеченню вчасної доставки ван-
тажу «just in time». На даний час досліджено, що фінансові втрати від вкрай неякісного стану 
автошляхів значно перевищують обсяг використання коштів, що залучаються на підтримання та 
розвиток їхньої мережі. 

8. Аналіз доводить, що  Європейсько-Азіатські транспортні коридори, втричі скоротять шлях 
та терміни доставки вантажів, і саме цим забезпечать зменшення витрат на ремонт і експлуатацію 
транспортних засобів, потреб в оборотному капіталі підприємств, і як ефективний результат – 
зменшення транспортної складової при формуванні ціні товару. 

9. Будівництво нових автомагістралей та реконструкція існуючих автошляхів в Україні 
повинні забезпечити: ефективність  транспортної доступності організацій і населення до сукупності 
об'єктів усієї соціальної сфери, гармонійний розвиток міжобласних та міжрайонних комунікацій, а 
також повинне сприяти зменшенню аварійності, нещасних випадків на дорогах, кількості ДТП, а 
також суттєвому зменшенню кількості загиблих . 

10. Розбудова МТК також сприятиме розвитку туристичної галузі. 
11. Вагомим є однозначно фактор раціоналізації бюджетної ефективності спільних проектів, 

що полягає у збільшенні доходу від використання транспорту, та, відповідно, надходжень до 
бюджетів усіх рівнів. 

Вказані вище чинники, повинні створити мультиплікативний специфічний ефект від впро-
вадження МТК .І саме цим, сприяти розвитку суміжних галузей, а саме: дорожнього будівництва і 
транспортних технологій, машинобудування, сфери супутніх послуг, фахової освіти. Це дасть у 
перспективі можливість створити тисячі, таких необхідних, нових робочих місць, забезпечити над-
ходження до бюджету і, в результаті, ефективно сприятиме підвищенню загального життєвого рів-
ня народу . 

Розроблення нових вантажопотоків суттєво вдосконалить організаційно-економічні, а також 
етичні і правові взаємовідносини між усіма учасниками будь-якого транспортного процесу. 
Необхідно запобігти  наслідкам виникнення проблем сумісності національної транспортної систе-
ми, її взаємодії з міжнародною транспортною системою. Посилення ролі та значення автомобільних 
перевезень у галузі обслуговування міжнародного вантажообігу, зростання ролі експедиційної 
діяльності у формуванні попиту та пропозиції транспортних послуг докорінно змінять концепцію 
транспортного ринку. Створення єдиної міжнародної транспортно-логістичної системи та геогра-
фічне розташування транспортного простору України вимагає окремого конкретного, глибокого 
аналізу в управлінні роботою транспортних вузлів, забезпечення  взаємодії та координації транс-
порту, результативності досягнень науково-технічного прогресу в транспортній галузі. 

Розробкам та дослідженням ефективного функціонування терміналів присвячена значна кількість 
теоретичних та експериментальних досліджень. Проте, до теперішнього часу, майже відсутні методичні 
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і практичні рекомендації стосовно роботи терміналу при виконанні митних процедур в міжнародних 
вантажних  перевезеннях в системі МТК. Питання скасування процедури митного контролю у від-
повідності до здійснення міжнародних перевезень вантажів у Європі засобами дорожнього транспорту, 
були визначені ще Митною конвенцією про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням 
Конвенції TIR від 15 січня 1959 року. А потім закріплені в Митній конвенції про міжнародні переве-
зення із застосуванням ТIR Сarnet і Скандинавського митного паспорта 1975 р.[3]. 

Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням ТIR Сarnet  визначає 
порядок здійснення перевезення вантажів від митного місця відправлення до митниці місця призна-
чення, без їхньго проміжного перевантаження у дорожніх транспортних засобах і складах транс-
портних засобів або у контейнерах.  Перевезення  у контейнерах вантажів дозволяється за умови 
наявності митних печаток та пломб у відповідності до Митної конвенції 1956 pоку, що стосується 
контейнерів, та дотримання митної процедури Міжнародних дорожніх перевезень ТIR Сarnet. 

Порядок митного оформлення вантажів і засобів транспорту здійснюється на підставі ТIR 
Сarnet,  яке видається гарантійними об'єднаннями. Вантажі,  що перевозяться у відповідності з 
дотриманням процедур ТIR Сarnet, звільняються від сплати або депозиту ввізного та відповідно 
вивізного мита, зборів і від митного огляду, переогляду в проміжних митницях. 

Таким чином, перспективна розробка  раціональної організації роботи митного терміналу в 
системі МТК дозволить удосконалити і підвищити ефективність його роботи при здійсненні 
міжнародних перевезень як мережі масового обслуговування. 

 
1. Организация ГУАМ: Украині потрібні союзники проти Россії в ... obozrevatel.com.  

2. http://flot2017.com/file/show/potentialEnemyFlot/30358. 3. Митна конвенція …  zbs.lutsk.ua/.../mytna-
konventsiya-iz-zastosuvannyam-knygky-mdp-kon...  
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Аналіз структури експорту послуг України засвідчує високу уразливість цього виду бюджет-
них надходжень. На відміну від постіндустріальних країн, структура експорту послуг України зали-
шається моногалузевою: 85% експорту послуг – це транспортні, у тому числі, 81 % транспортних 
послуг припадає на залізничний транспорт. . В основному, це експортні вантажі з Росії, Білорусі, 
Казахстану, які направляються у Словаччину, Угорщину, Австрію, Чехію, Румунію, а також через 
порти в інші країни світу. У 2014 р. залізниці України перевезли 29,4 млн. тонн транзитних ванта-
жів, що на 10,9 % менше, ніж у 2013 р., і становить лише 7,6 % від загального обсягу перевезень 
вантажів залізничним транспортом. Обсяги транзиту впали за рахунок нафти і нафтопродуктів (на 
22,5 %), вугілля (на 5,5 %), хімічних і мінеральних добрив (на 30,5 %) та хімікатів (на 28,9 %). 
Всього у 2014 р. порівняно з 2007 р. Укрзалізниця втратила 70,5 млн. тонн щорічного обсягу 
транзитних перевезень вантажів. Другою, не менш важливою, складовою транзитного потенціалу 
України є її портовий комплекс, що включає 13 (до анексії Криму – 18) морських торговельних 
портів. У 2014 р. переробка транзитних вантажів у портах континентальної України скоротилася до 
20,5 млн. т, або на 12,1 % відносно рівня 2013 р. (на 30 % – з урахуванням портів АР Крим та м. 
Севастополь). Загалом з 2007 по 2014 р. щорічний обсяг перевалки транзиту в морських портах 
України, включаючи втрату транзитного вантажопотоку через порти Криму, скоротився майже на 
50 млн. т або на 71 %. [1] . 
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Причинами втрачання транзитного потенціалу України є фактори, як внутрішнього, так і 
зовнішнього характеру. Але, якщо кілька років тому, основними причинами падіння транзиту в 
Україні називали: недостатність темпів та обсягів розбудови транспортної інфраструктури, техніко-
технологічне відставання, відсутність належного сервісу та уваги до потреб клієнтів з боку 
державних транспортних монополій та державних контролюючих органів,  служб, відсутність 
послідовної державної політики щодо розвитку транзитного потенціалу України, та розбудови 
пріоритетних транспортних мереж, глобальну фінансово-економічну кризу, згортання виробництва 
та зменшення попиту світової економіки на низку товарів, то сьогодні, окрім вище згаданих, 
превалюють дещо інші чинники, а саме: цілеспрямована політика Росії щодо виключення України з 
транзитних потоків, внутрішня політична і економічна ситуація, корупція. 

Для відновлення транзитного потенціалу України якомога скоріше потрібно вибудувати 
власну стратегію щодо розвитку національної транспортної мережі, будівництва найважливіших 
об’єктів інфраструктури та залучення нових транзитних вантажопотоків. Виникла нагальна потреба 
запровадити стандарти якості, сервісу та часу транзитних перевезень, проводити маркетингову 
політику щодо світових товарних ринків та прогнозування транзитних перевезень. Перспективним 
є подальший розвиток логістичних мереж транспортування, у тому числі, створення мережі 
логістичних (транспортно-складських) центрів. Україні потрібно переглянути пріоритетні транс-
портні маршрути з урахуванням оновленої політики ЄС щодо розвитку Трансєвропейської транс-
портної мережі (TEN-T). В цьому контексті Україні необхідно зосередити увагу на виконанні Плану 
заходів, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 

 
1. Серія «Економіка» № 53, К.М. Михайличенко, Є.В. Бєлашов, Відділ безпеки реального 

сектору економіки ,НІСД, http://www.niss.gov.ua/articles/1844/ 
 
 
 

К.е.н., професор Д.І. Дема 
Житомирський національний агроекологічний університет 

К.е.н. В.П. Шкатула 
Житомирська митниця ДФС 

 
ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ ПОСИЛЕННЯ   

ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС  
 
© Дема Д.І., Шкатула В.П., 2016 
 

Основними рисами сучасної економіки є активізація  світових інтеграційних процесів, які ха-
рактеризуються утворенням різноманітних економічних союзів, наприклад: у Північній Америці – 
Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА); в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні – 
Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС); у  Західній Європі – Європейський 
Союз (ЄЄ) та Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) тощо. Географічне розширення меж 
економічного союзу європейських країн до кордону України надало нашій державі нові перспек-
тиви та одночасно створило загрози для зовнішньоекономічної діяльності. Підписання Угоди про 
асоціацію між ЄС та Україною вивело на більш якісний рівень взаємні відносини та підтвердило 
остаточний вибір нашою країною європейського вектора у зовнішній політиці. Мета дослідження 
проаналізувати сучасний стан і виклики, що утворилися внаслідок дії Угоди про асоціацію між ЄС 
та Україною (далі Угода). 

Дослідження проблеми інтеграції та співпраці України з ЄС знайшли своє відображення у 
наукових роботах таких авторів, як Т. Зінчук, І. Залуцький, О. Киричук, Я. Малик, В. Чалий, І. Чичкало-
Кондрацька та ін.  
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Економічна привабливість ЄС для України полягає у можливості поліпшення умов розвитку й 
ведення бізнесу, у наявному і вільному доступі до потужних інноваційно-технологічних ресурсів, у 
доволі високому соціальному стандарті для життя населення, адже, середній показник ВВП на одну 
особу в ЄС практично у 8 разів більший за український [1]. Проте, зарубіжний досвід останніх 
членів ЄС показує, що на українську економіку можуть очікувати виклики щодо темпів росту ВВП, 
зменшення обсягів ЗЕД та інвестицій,  зростання державного боргу, посилення тінізації  економіки. 

Поглиблення євроінтеграції для вітчизняної економіки привело до певних результатів. По-
перше, відбулась лібералізація експортно-імпортних операцій товарами і послугами. Спрощення 
зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) пов’язано із суттєвим скасуванням ввізних та вивізних 
видів мит, скороченням обсягів кількісних обмежень, уніфікацією технічних регламентів та 
стандартів. По-друге, активні українські суб’єкти ЗЕД залучилися до глобального та європейського 
ланцюгів виробництва і постачання.  

Проте, неоднозначно виглядає вплив на обсяг зовнішньої торгівлі підписання економічної 
частини Угоди. З 2011 року по 2013 рік дані, що характеризують ЗЕД з країнами ЄС мали незначне 
падіння. Починаючи з 2014 року обсяги експорту, імпорту, товарообороту та прямих інвестицій 
різко скоротили свої значення та мають тренди падіння (табл. 1). Це пов’язано не тільки зі склад-
ною політичною ситуацією в Україні, а й з тенденціями економіки  Єврозони. 

 
Таблиця 1 

Динаміка зовнішньоекономічної діяльності між Україною та ЄС 

Роки Відхилення (+/-) 
Показники 

2011 2012 2013 2014 2015 2014 до 
2013 

2015 до 
2011 

2015 до 
2014 

Експорт, млрд. дол. США 21,5 20,9 21,0 21,0 15,9 -0,1 -5,6 -5,1 
Імпорт, млрд. дол. США 29,1 30,0 31,2 24,2 18,0 -7,0 -11,1 -6,2 
Темпи приросту (падіння) 
експорту,  % 35,6 -3,1 0,2 0,1 -24,4 -0,1 -60,0 -24,5 

Темпи приросту (падіння) 
імпорту,  % 34,1 2,5 4,5 -22,4 -25,8 -26,9 -59,9 -3,4 

Темпи приросту (падіння) 
товарообороту, % 34,8 0,1 2,7 -13,3 -25,2 -16,0 -60 -11,9 

Обсяги прямих інвестицій, 
млрд. дол. США 39,4 42,9 44,4 35,6 19,2 -8,8 -20,4 -16,4 

Темпи приросту (падіння) 
товарообороту, % 

11,9 8,9 3,5 -19,8 -46,2 -23,3 -58,1 -26,4 

Джерело: авторська розробка за даними Державної служби статистики України [2]. 
 
У економіці Європейської співдружності за останні десять років окреслилися тенденції до 

сповільнення її розвитку. ВВП у країнах ЄС у 2015 р. знизився до 1,2 %, що у півтора рази менше 
до загальносвітового рівня [3]. Статистика вказує, що ВВП кожної держави – нового члена ЄС, 
характеризується обов’язковим зниженням темпів приросту після приєднання до співтовариства. 
Аналогічну тенденцію демонструє Україна після зближення з ЄС.  

Обсяги зовнішнього товарообороту Угорщини, Болгарії, Чехії, Словенії після вступу до ЄС 
скоротилися, хоча у цей час світова економіка демонструвала збільшення обсягів зовнішньої торгів-
лі. Подібні тенденції відбулися і в об’ємах іноземних інвестицій вищевказаних країн. В цілому за 10 
років середньорічні темпи залучення інвестицій знизились до Єврозони у 8-10 разів. Зберігається 
тенденція до «тінізації» економіки ЄС, у 2015 році загальний обсяг офшорних зон та «тінізації» 
становив 18,3 %. Серед країн ЄС найвищий рівень фінансової «тінізації» спостерігається на Кіпрі, у 
країнах Балтії, Румунії, Болгарії (25-30%), Італії, Греції (20-25%) [4].  Рівень тіньової економіки 
України у 2015 році становив 42 % [5]. Для ЄС таке «сусідство»  створює небажані ризики і суттєво 
знижує бажання інвестувати кошти у вітчизняні підприємства. 
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Із 2005 року по 2015 рік економіка ЄС характеризується зростанням державних боргових 
зобов’язань. В середньому, з розрахунку на 1 Євро ВВП борг зріс до 50% (граничний ліміт такого 
зобов’язання за Маастрихтською  угодою становить 60%).  Рівень вітчизняного боргу складає понад 
80% та має тенденцію до постійного зростання, тому при подальшій євроінтеграції створюється 
вкрай ризикована ситуація для економік України та ЄС.  

Отже, поглибивши інтеграцію з ЄС два останні роки українська економіка демонструє 
тенденції: зниження обсягів та темпів приросту зовнішнього товарообороту з країнами Єврозони, 
падіння рівня ВВП, зменшення прямих іноземних інвестицій з країн ЄС, посилення процесів офшо-
ризації та «тінізації». Проаналізований зарубіжний досвід, посвідчує, що при поглибленні інтеграції 
України з ЄС ці явища можуть  загострюватись та мати як короткочасний, так і довготривалий 
періоди часу.  

 
1. Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». Україна – ЄС: проблеми інтеграції. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www/kuchma.org.ua/ico/research/10958/. 2. 
Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/ 3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/pages/statistics.aspx 4. Harvard 
University. Departament of Economics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// 
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У сучасному світі відбуваються процеси динамічних змін на ринках різних видів продукції, робіт 
та послуг. Стрімке прискорення розвитку одних галузей відбувається одночасно із стагнацією та зане-
падом ряду вже існуючих галузей та підприємств, що входять до їх складу. Для того, щоби не відстати 
від конкурентів, суб’єкти господарювання повинні активно займатися інноваційною діяльністю. Усе це 
вимагає своєчасних дій не лише із просування вже існуючих видів продукції та послуг на нові ринки, а 
ще в більшій мірі ведення постійного пошуку нових інноваційних рішень, які у випадку визнання їх 
перспективності повинні оперативно застосовуватися у процесі реалізації інноваційних проектів. 

Існуючий стан справ у сфері інноваційної діяльності в Україні викликає глибоке занепокоєн-
ня, так як вже тривалий час відбувається виснаження існуючого інноваційного потенціалу, нато-
мість кроки, спрямовані на активізацію інноваційної діяльності є недостатніми, непослідовними і 
несвоєчасними. З року в рік відбувається зниження частки інноваційної продукції промислових 
підприємств у загальному її обсязі, яка у 2014 р. знизилася до 2,5% [1, с.194]. 

Серед дослідників інноваційних процесів у вітчизняній економіці є різні думки стосовно 
шляхів та можливостей виходу із ситуації, що склалася. Одні вважають, що слід розвивати ті 
напрямки, які не вимагають проведення нових досліджень і не передбачають значних витрат 
ресурсів, зокрема, ІТ-галузь, туризм, сільське господарство. Інші, навпаки, схиляються до думки, 
що Україна, як країна з великим прихованим потенціалом розвитку, здатна забезпечити розвиток  
високотехнологічних галузей, які випускають продукти з великою часткою доданої вартості. Існує 
також і підхід, до якого схиляється автор тез, що поєднує висловлені у перших двох підходах 
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міркування стосовно можливих шляхів розвитку, однак із врахуванням особливостей регіонального 
розвитку, часу здійснення окремих заходів і необхідності структурних змін, викликаних насамперед 
необхідністю переорієнтації на ресурсозаощаджувальний інноваційний тип розвитку. 

Як відзначають дослідники проблем інноваційного розвитку в Україні основними бар’єрами на 
шляху розвитку інноваційного потенціалу підприємств є [2]: відсутність ефективного організаційно-
економічного механізму управління; нестача фінансових ресурсів; відсутність методики комплексного 
оцінювання інноваційного потенціалу підприємств та своєчасного технологічного переоснащення ви-
робництва; високі ризики діяльності у сфері інновацій; неефективний маркетинг та недосконалість сис-
теми мотивації. Невідповідність світовим аналогам технічної та технологічної матеріально-виробничої 
бази вітчизняних підприємств призводить до зниження конкурентних переваг й рівня конкуренто-
спроможності експортної продукції; підприємствам сьогодні бракує власних обігових коштів за склад-
ного механізму залучення зовнішніх джерел фінансування [3, с.101]. Однак таке становище безумовно є 
тимчасовим. Загальна тенденція до значного впливу інновацій на техніко-економічний рівень підпри-
ємств, яка існує в розвинених країнах, повинна поступово захопити і вітчизняну економіку, оскільки у 
сучасному світі немає розумної альтернативи процесам інноваційного розвитку. 

Аналізуючи існуючі тенденції у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, слід зазначити, 
що у великій мірі вони є суперечливими і такими, що вимагають своєчасного адекватного реагування з 
метою їх врахування для коригування стратегії розвитку експорту й тактики здійснення політики 
переорієнтації на перспективні ринки, де є потенційний попит на відповідні товари. Так хоча ЄС давно 
став найбільшим торговельним партнером нашої країни, частка якого поволі наближається до половини 
всього її зовнішнього обороту, використання потенціалу торгівлі й особливо виробничої кооперації з 
компаніями більшості європейських країн залишається в зародковому стані. Абсолютні обсяги збуту 
українських товарів до Франції чи Великої Британії, поступаються нашому експорту до Молдови й 
Грузії. Європейський ринок є і ще тривалий час залишатиметься одним із найбільш платоспроможних і 
містких у світі. Обсяги сукупного імпортування товарів усіма учасниками ЄС (€4,45 трлн. у 2014 році) в 
кількасот разів перевищують нинішні показники вивозу української продукції до них (€11,6 млрд. у 
2015 році) [4]. Отже потенціал нарощування експорту в Європу є практично безмежним, однак при цьо-
му слід враховувати вимоги до якості продукції, послідовно домагатися перегляду квот та оперативно 
переорієнтовуватися на поставки високотехнологічних видів продукції. Одночасно слід високими 
темпами нарощувати експорт на ринки Африки, Азії та Латинської Америки, де у більшості випадків 
вимоги до якісних параметрів продукції, робіт та послуг є не такими високими. 

Ще більш цікавим зі стратегічної точки зору порівняно із експортно-імпортними операціями для 
вітчизняного бізнесу є налагодження довгострокової співпраці шляхом створення спільних підприємств 
та виробництв з відомими міжнародними компаніями, так як при цьому відбувається залучення інвес-
тицій у високотехнологічні галузі та створення нових робочих місць. Так на Львівщині почав свою 
діяльність новий завод компанії Fujikura з виробництва електричного устаткування для автомобілі. У 
Бродах передбачено будівництво заводу концерну Nexans. Про інтерес до виробничої кооперації з під-
приємствами Львівщини заявили «Хюндай Корпорейшн», Bombardier та інші компанії з метою започат-
куваеея складальних виробництв із закордонних деталей і комплектуючих. Аналогічні тенденції спосте-
рігаються і в інших регіонах Західної України. Виробниче об’єднання «Карпати» в Івано-Франківську 
виробляє проводку для автомобілів Porsche, Mercedes, Volkswagen, Škoda, дочірнє підприємство вироб-
ника електроніки TE Connectivity – проводку та конектори для BMW, Opel, Mercedes, Škoda й Fiat [4]. Є 
також ряд інших прикладів розвитку взаємовигідного співробітництва сторін у ряді інших регіонів. 

Однак насправді у силу впливу ряду обставин, процеси у сфері зовнішньоторговельних сто-
сунків відбуваються не у тому напрямку, як це передбачалося. Так у 2015 р зафіксовано скорочення 
обсягів експорту товарів з України до країн ЄС на тлі зростання імпорту з цих країн. У першому 
півріччі даного року порівняно з відповідним періодом 2014 р. експорт з України товарів до ЄС 
впав на 35,6%, у той час як імпорт з країн ЄС зріс на 4% (дані МВФ). Це було зумовлено 
призупиненням металургійного виробництва на Донбасі і негативною динамікою цін на метал, 
зернові, азотні добрива на світових ринках. За І півріччя 2015 р. обсяг експорту товарів до ЄС у 
фізичному вимірі знизився приблизно на 20%, тоді як в поточних цінах – на 35%. Саме відсутністю 
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позитивних зрушень у структурі експорту, його гіпертрофованою орієнтацію на сировинну продук-
цію та відсутністю уваги до створення умов для розвитку в країні високотехнологічних виробництв 
(а саме такі сегменти європейського ринку є найбільш динамічними та вагомими) пояснюється 
стало низьке представництво українських товаровиробників на ринку країн ЄС [5].   

Розвинути високотехнологічний експорт в Україні нереально без спільних дій усіх учасників 
інноваційного процесу. Тому так важливо налагодити діяльність високотехнологічних інноваційних 
кластерів. Також неослабну увагу слід приділити завданням формування транскордонних кластерів, 
які здатні комплексно вирішувати проблеми регіонального розвитку і сприяти скоординованим 
діям партнерів зі спільної реалізації інноваційних проектів. 

  
1. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. – Київ, Державна 
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Як доведено теорією і практикою, а також досвідом економічно розвинутих країн, у ринкових 
умовах господарювання будуть успішними насамперед ті підприємства, що впроваджують іннова-
ції, а також активно інвестують у дослідження та розробки. Завдяки цьому вони можуть покращу-
вати свої конкурентні позиції, краще використовувати ринкові можливості, а також успішно конку-
рувати на зовнішніх ринках, що особливо актуально в умовах глобалізаційних процесів. Проблема 
стає ще більш актуальною в умовах скорочення різних економічних циклів, насамперед життєвого 
циклу продукції (товарів, робіт, послуг).  

Огляд й узагальнення літературних джерел дає змогу зробити висновок про те, що   активіза-
ція підприємницької діяльності, а також впровадження інноваційних рішень суб’єктами підприєм-
ницької діяльності здійснюється під впливом різних чинників, одним із визначальних із них є 
інноваційна інфраструктура. На жаль, сучасний її стан в Україні є далеко не оптимальним і ще 
чимало змін у цьому напрямку слід зробити. Водночас, доцільно звертати увагу на досвід еконо-
мічно розвинутих країн світу у сфері формування і розвитку інноваційної інфраструктури. Його 
слід брати до уваги з позиції виявлення можливості впровадження у вітчизняній економічній 
системі успішних іноземних практик. Особливо цікавим в аналізованій сфері є досвід ЄС. 

Вивчення теорії і практики дає змогу зробити висновок про те, що розвиток інноваційної інфра-
структури у ЄС завжди розглядався і розглядається як одна з визначальних цілей економічної політики 
інтеграційного утворення. У цій сфері реалізовано (чи ще зараз реалізується) чимало різних проектів, 
зокрема: платформа Social Innovation Europe, проект PRO INNO Europe, проект CIAKL, проект Know-
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Fact, проект Erasmus, мережа Enterprise Europe Network, орган European Design Leadership Board, сервіс 
Serwis TechWeb та чимало інших. На особливу увагу заслуговує розпочатий у 2014 р. проект Horizon 
2020, спрямований на інноваційний розвиток та впровадження інноваційних технологій. Він вважається 
найбільшим проектом ЄС, обсяг фінансування якого до 2020 р. складе понад 80 млрд. євро [3, с. 8]. Слід 
зауважити, що в межах проекту Horizon 2020 2,488 млрд. євро передбачено на розвиток інноваційної 
інфраструктури [1, с. 8]. Як визначено керівними органами ЄС, завдяки розвитку інноваційної 
інфраструктури та реалізації низки інноваційних проектів уже до 2025 р. очікується зростання обсягів 
ВВП на 800 млрд. євро [2, с. 12]. Особливу увагу слід звернути на чималу фінансову підтримку у ЄС 
підприємств-інноваторів. Так, такі суб’єкти підприємницької діяльності мають змогу залучити значні 
дотації на для інвестування у дослідження і розвиток, до генерування нових ідей, для більш тіснішої 
співпраці з навчально-науковими осередками тощо.   

Окремо слід виокремити розвиненість у ЄС інших елементів інноваційної інфраструктури, 
зокрема: бізнес-інкубаторів, венчурних фондів, центрів трансферу технологій, технопарків, 
технополісів тощо. Завдяки їхній діяльності суб’єкти підприємницької діяльності мають більше 
можливостей реалізації інноваційних проектів.   

 
1. Horizon 2020 in brief – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. – 40 pp. 

2. The EU explained: research and innovation. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2014. – 12 pp. 3. What is Horizon 2020? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020. 
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Розгляд літературних джерел щодо проблеми дослідження ефективності експортно- імпорт-
них операцій (ЕІО) підприємств показує, що якнайчастіше економічна ефективність експортної або 
імпортної операції розглядається як зіставлення економічного результату (ефекту) із витраченими 
задля його досягнення ресурсами у їх вартісній формі [1–5]. Для оцінки даного співвідношення 
використовуються наступні групи показників: 

– валютна ефективність експорту/імпорту (розраховується як відношення суми виручки від 
експортованих товарів до суми витрат на їх виробництво та реалізацію); 

– ефективність експорту/імпорту (розраховується як відношення гривневих надходжень від 
експорту); 

– рентабельність експорту/імпорту; 
– економічний ефект експорту/імпорту; 
– інтегральний економічний ефект від експортно-імпортної діяльності (ЕІД); 
– ефективність реалізації експортної продукції на внутрішньому ринку; 
– ефективність придбання і використання імпортного обладнання; 
Отже, валютна ефективність експорту (обчислюється як відношення суми виручки від 

експортованих товарів до суми витрат на їх виробництво та реалізацію 
Ефективність експорту обчислюється як відношення гривневих надходжень від експорту до 

повних витрат підприємства на експорт. 
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Рентабельність експорту обчислюється як відносна форма показника ефективності експорту. 
Економічний ефект експорту обчислюється як різниця між гривневими надходженнями від 

реалізації експортних товарів та витратами на їх виробництво і реалізацію. 
Аналогічні показники обчислюються щодо імпорту, де змінні, відповідно, відображають 

вартість імпортованої продукції на внутрішньому ринку та витрати на її придбання. 
Економічна ефективність експортної (імпортної) операції, таким чином, є простим відобра-

женням економічного ефекту у відносній формі. 
Дані показники можуть бути деталізовані шляхом декомпозиції змінних, які позначають 

витрати. У роботах вітчизняних авторів розрахункові методики обрахунку ефекту від здійснення 
експортної (імпортної) операції будуються шляхом декомпозиції вартості угоди на фактори за 
калькуляцією витрат: 

– витрати виробництва, 
– на транспортування і пакування, 
– витрати продажу (організація збуту, зберігання, реклама), 
– податки, у т.ч. сплати мита, 
– обслуговування валютообмінних та банківських операцій (т.ч. за умов задіяння спеціаль-
них валютообмінних режимів), 

– знижки, 
– вартість комерційного кредиту, ін. 
Групи факторів можуть узагальнюватися у розрахункові коефіцієнти. Наприклад, «коефіцієнт 

кредитного впливу» буде представляти частину формули (блок калькуляції), із розрахунковою 
схемою вартості кредиту [6, С. 196]. 

Деталізовані формули розрахунку утворюють факторні моделі, які із використанням методу 
ланцюгової підстановки можуть бути використані для надання кількісної оцінки впливу кожного 
окремого фактору на динаміку експортної виручки базисного та звітного періодів. 

Цілком логічно, що кількість параметрів, що вводяться до формули розрахунку ефекту 
(ефективності) експортної або імпортної операції, має тенденцію зростати у залежності від повної 
сукупності умов конкретної експортної (імпортної) операції.  

Інтегральна оцінка економічного ефекту від експортно-імпортної діяльності підприємства 
розглядається як сума ефектів від здійснення експортної та імпортної діяльності. 

У світовій економічній науці проблему оцінки ефективності експортних та імпортних 
операцій підприємства, як правило, досліджують у рамках більш широкого поняття «export (import) 
performance». Термін «performance» у даному сенсі може бути найбільш адекватно перекладеним на 
українську мову як «продуктивність».  

Ключовими відмінностями концепції експортної (імпортної) продуктивності від концепцій, 
які лежать у основі адитивних моделей ефекту ЕІО [7], є використання більш тривалої часової 
перспективи, врахування непрямих чинників впливу експортних/імпортних стратегій на успішність 
діяльності підприємства та наявність більш глибоких підходів щодо дослідження цілей здійснення 
ЕІО або оцінки впливу на експортну (імпортну) діяльність фірм зовнішнього середовища.  

Питання аналізу змісту та ефективності ЕІД підприємств можуть розглядатися у міждисцип-
лінарному вимірі із використанням методів суміжних наук, що надає можливість надати еко-
номічну оцінку чинників зовнішньоекономічної діяльності та ЕІД, які не є суто «економічними» за 
своєю природою – міжкультурній взаємодії та ін. 

Таким чином, категорія економічної ефективності експортних та імпортних операцій 
найчастіше розглядається переважно у контексті експортної діяльності. Існує брак методологічних 
підходів для визначення економічної ефективності експортних та імпортних операцій промисло-
вого підприємства в умовах його інтегрованості у зовнішньоекономічні зв’язки, які передбачають 
економічно та технологічно пов’язане здійснення експорту та імпорту водночас. 
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У двадцять першому столітті, коли практично усі підприємства є відкритими системами, 

існує велика загроза для компаній та їх керівників зустрітися з ризиком не прорахувати небезпеку 
настання несприятливих умов, що знижують ефективність функціонування суб’єктів господарю-
вання. На сучасному етапі компанії змушені пристосовуватись до зовнішніх умов, оскільки не 
можуть безпомилково передбачити майбутній хід подій на внутрішньому і світовому ринку. За та-
ких умов функціонування роль бюджетування в управлінні підприємством та вміння менеджерів 
прорахувати усі ризики, як зовнішні так і внутрішні, при складанні бюджетів зростає. Проблему уп-
равління процесом розроблення бюджетів зовнішньоекономічної діяльності в умовах невизначенос-
ті, види та характеристики ризиків під час прийняття управлінських рішень на стадії бюджетування 
досліджують такі вчені як В.О. Василенко, В.В. Вітлінський, Л.Р. Кіні, О.Г. Мельник та інші. З ог-
ляду на актуальність та недостатнє дослідження, проблема управління ризиками потребує подаль-
шого вивчення. 

У сфері міжнародної економіки бюджетування вважається однією з найефективніших 
управлінських технологій, що має на меті підвищити ефективність виробничо-господарської діяль-
ності суб’єкта господарювання через планування змін оборотного капіталу та його джерел, а також 
підвищити рівень адаптивності до змін економічної системи [1]. Під ризиками та невизначеністю у 
підприємницькій діяльності слід розуміти непередбачені суб’єктами господарювання небезпеки, 
недостатність інформації про умови такої діяльності і низький ступінь передбачуваності сукупності 
цих умов [2]. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності включає: розробку бюджетів усіх 
видів, створення в організаційній структурі спеціальних підрозділів, які будуть займатися система-
тичним бюджетуванням зовнішньоекономічної діяльності, формування методів мотивування 
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розробників бюджетів ЗЕД, контроль за результативністю бюджетного відділу та усунення можли-
вих недоліків. До основних ризиків бюджетування, зокрема і у сфері ЗЕД, належить ризики неви-
конання дохідної та видаткової частин підприємства, ризик дефіциту бюджету та ризик незба-
лансованих міжбюджетних відносин. Щоб зменшити ризики, необхідно оцінити всі наявні загрози 
для підприємства ззовні та всередині, визначитися з альтернативними шляхами послаблення чи 
усунення цих перешкод та унеможливити їх появу у майбутньому.  

Особливості управління ризиками при бюджетуванні полягають у виявленні загроз суб’єкта 
господарювання, які доцільно поділити на групи, виділивши зовнішні та внутрішні ризикоутво-
рювальні фактори за середовищем виникнення, некеровані та керовані – за ступенем керованості. 
Зовнішні ризикоутворювальні фактори при бюджетуванні, здебільшого, є некеровані, вони визна-
чаються економічною ситуацією в країні, рівнем інфляції, рівнем доходів населення, політичною 
стабільністю, бюджетним та податковим законодавством країни тощо. Вагомими для підприємств є 
ризики змін у податковому законодавстві та необґрунтованого зростання цін на сировину. Внутріш-
ні фактори ризику – це ситуації, що виникають на  підприємстві, дії чи бездіяння його керівників 
або результати неправильних управлінських рішень. До них відносять також ймовірність неви-
конання заходів бюджетного планування через порушення структури та співвідношення ресурсів, 
їхню нестачу чи невідповідність, а також відхилення від запланованого розміру доходу чи витрат, 
ризик неправильного розподілу витрат серед підрозділів підприємства та поширення хибної інфор-
мацію про бюджети. Бюджетні ризики проявляються на всіх стадіях бюджетного процесу та є 
звичним явищем при формуванні доходів та витрат. Сучасні проекти супроводжуються великою 
кількістю ризиків, які важко прогнозувати, і досить часто вони мають стохастичну природу [3]. 
Найпоширенішими джерелами виникнення внутрішніх загроз для підприємств є складність 
бюджетних проектів, велика кількість поставлених завдань та використання різних технологій скла-
дання бюджетів. Внутрішні ризикоутворювальні фактори підприємства, зазвичай, є керованими, 
зменшення чи ліквідація яких може відбуватися за допомогою прийняття управлінських рішень.  

Отже, бюджетування на підприємстві покликане створити інформаційну базу для прийняття 
випереджувальних або превентивних управлінських рішень. Бюджетування як процес планування і 
контролювання ходу виконання цілей шляхом розробки і реалізації бюджетів у практичній діяль-
ності фірми [4, с. 62] дає можливість підготувати підприємство до можливих позитивних чи, навпа-
ки, негативних змін, виробити конкретний алгоритм дій за певних умов функціонування, що 
забезпечить досягнення встановлених цілей.  

Ефективне управління ризиками передбачає виконання наступних завдань для зменшення їх 
негативного впливу на діяльність суб’єкта господарювання: 

– Підвищити точність бюджетування шляхом формування гнучких бюджетів. Гнучкість 
бюджетів передбачає їх коригування упродовж періоду планування та дає можливість 
врахувати наступні зміни у доходах і витратах. 

– Запровадити чітку процедуру складання і коригування бюджетів як постійну і обов’язкову 
складову фінансової діяльності підприємства шляхом перетворення бюджетування на постій-
ний елемент фінансового моніторингу бізнесу, замість використання процесів планування 
за потреби. 

– Започаткувати систему підвищеного контролю за використанням матеріальних та фінан-
сових ресурсів підприємства. 

– Ввести систему моніторингу за власними помилками при складанні бюджетів для враху-
вання їх у наступних бюджетних періодах. 

– Навчитися швидко та гнучко реагувати на зміни зовнішнього середовища та налаштовувати 
працівників до адаптації шляхом впровадження організаційних змін на підприємстві. 

Бюджетування в умовах невизначеності за наявності ризикоутворювальних факторів вимагає 
застосовувати економіко-математичні методи, зокрема теорії ймовірності, статистичних, методів 
аналогів чи експертних оцінок тощо. Використання, наприклад, останнього, дозволяє керівництву 
підприємства отримати незалежну оцінку процесів бюджетування від зовнішніх суб’єктів, їх погляд 
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на ефективність бюджетних технологій, а також рекомендації із застосування кращого досвіду з 
управління ризиками під час планування бюджетів підприємства. 

Управління зовнішніми ризиками при бюджетуванні вимагає від власників та менеджерів 
підприємства вмінь та навичок своєчасно реагувати на будь-які зміни у кон’юнктурі ринку, 
законодавстві чи загальному політичному, економічному, демографічному становищі країни, 
вживати заходів щодо збалансування дохідної частини бюджету з витратною шляхом перерахунку і 
внесення змін відповідно до існуючих загроз.  

Ефективне управління можливими ризиками при складанні бюджетів у сфері ЗЕД забезпечує 
кращу координацію господарської діяльності підприємства, збільшує його гнучкість та адаптив-
ність до зміни зовнішніх та внутрішніх ризикоутворюючих факторів, зменшує кількість випадків 
зловживань чи помилок під час прийняття управлінських рішень, забезпечує налагодження 
взаємозв’язку між окремими підрозділами підприємства, створює у суб’єкта господарювання єдине 
розуміння цілей, спільне бачення процесів їх планування та досягнення, забезпечує кращу 
мотивацію працівників у напрямі виконання поставлених завдань.  
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На сьогоднішній день лише обмежене число операторів аграрного ринку може реалізовувати 

свою продукцію за кордоном. На практиці є дві основні категорії експортерів – агрохолдинги й 
трейдери. Перші компанії самостійно займаються виробництвом, переробкою та реалізацією на 
експорт сільськогосподарської продукції, а другі – проводять закупівлі аграрної продукції для її 
подальшого експорту. Агрохолдинги давно зрозуміли важливість експортної складової в продажах, 
а починаючи з 2015 року їх стратегії відкрито спрямовані на нарощування обсягів експорту. Так, 
наприклад, підприємство «Астарта» планує на 2016 рік значно збільшити експорт цукру, соєвого 
шроту, який є новим напрямом виробничої діяльності компанії у 2014 році, а також зернових і 
олійних культур. Експортні продажі останніх склали більше 80% виручки компанії в даному 
сегменті в 2014 році. «КСГ Агро» – публічний холдинг, який здійснив першу експортну поставку 
пшеничного борошна в 2014 році, а вже у 2015 компанія досягла 10% продажів даної продукції на 
експорт. 

Результати проведеного аналізу експертами УкрАгроКонсалт довели, що для вітчизняного 
аграрного ринку найважливішою умовою економічного зростання є розуміння  і приймання 
виробниками важливості інтеграційних напрямів. Формування укрупнених партій, на сьогоднішній 
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день, відкриває нові перспективи виходу на світові ринки, не лише з точки зору пошуку потенцій-
них споживачів, а й з фінансової складової. Малим і середнім за розмірами підприємствам слід 
організовувати кооперативні види об’єднань, і за наочним прикладом європейських компаній мати 
можливість конкурувати з існуючими «гігантами» вітчизняного аграрного сектору. Агрохолдинги ж 
в цей час будуть і далі розгалужувати свої виробничі напрями, поглиблюючи переробку та відкри-
ваючи нові ринки. Слід також відзначити, що якщо збережуться існуючі підходи до забезпечення 
розвитку аграрного виробництва, в середньостроковій перспективі крупнотоварне виробництво в 
аграрній сфері лише зруйнує сільське середовище. Наслідком такого розвитку подій в кінцевому 
варіанті може стати остаточне розорення господарств населення, зниження самозабезпеченості 
країни продовольчою продукцією, а також екологічна катастрофа.  

Створення надвеликих корпоративних організацій має неоднозначний вплив на ситуацію не 
лише в аграрній сфері, а й на соціально-економічний розвиток держави загалом. По-перше, екс-
портний орієнтир великотоварного аграрного виробництва закріпить за Україною імідж країни-екс-
портера сировини, а не кінцевої продукції, що є низьким рівнем на світовому ринку. По-друге, 
нераціональне виробництво і впровадження прогресивних технологій в рослинництві, які є перед-
умовою зазначеного, призведуть до скорочення рівня зайнятості населення, невиконання науково-
обгрунтованих сівозмін, монокультурізаціі землеробства, а також деградації сільськогосподарських 
угідь. По-третє, процеси концентрації земельних ресурсів та сільськогосподарського виробництва 
може спричинити погіршення соціально-економічного становища переважної більшості сільських 
територій. Останнє, в свою чергу, може призвести до декапіталізації селянських господарств через 
продаж землі. Також, особливою умовою переходу до крупно товарного виробництва в сільському 
господарстві є подолання монополізації виробництва. Відсутність збалансованої ринкової інфра-
структури та державної політики підтримки виробничо-збутових кооперативів стримує товаропро-
сування продукції до споживача від селянських господарств, чим знижує їх рівень товарності та 
інвестиційні можливості для провадження розширеного відтворення у виробничій діяльності. 
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Як відомо, кластеризація національної економіки, що полягає у створенні кластерів та інших 
мережевих структур має істотне значення для розвитку національної економіки, що забезпечує 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки, посилення її інноваційної складової, 
покращення якості освіти, узгодження інтересів влади та бізнесових структур тощо. Для розвитку 
експортно-імпортної діяльності, покращення інвестиційного клімату та поглиблення процесів 
кластеризації, що передбачає досягнення усіх переваг кластерної взаємодії, важливі транскордонні 
кластери.  

Під поняттям «транскордонний кластер» у економічній літературі розуміється сукупність 
підприємств та організацій, які об‘єднуються для реалізації спільних проектів чи виготовлення 
спільних товарів (надання послуг) з метою отримання синергічних та мережевих ефектів, поши-
рення знань та навиків та досягнення інших результатів. Вони не лише географічно зосереджені в 
одному транскордонному регіоні, а й, спеціалізуючись в різних галузях економічної діяльності, 
пов’язані спільними технологіями та навичками і взаємодоповнюють одна одну [1].  
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Створення та розвиток транскордонних кластерів здійснюється відповідно до Державної 
стратегії регіонального розвитку України на період до 2015 року, Концепції Державної програми 
розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, Закону України «Про транскордонне 
співробітництво», постанови Верховної Ради України «Про приєднання України до Європейської 
рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або влада-
ми» від 14.07.1993 р., низки таких загальнодержавних і регіональних програм створення транскор-
донних кластерів як «Програма створення транскордонних транспортно-логістичних центрів як 
структурних ланок інноваційних кластерів на території Закарпатської області на 2009-2011 роки», 
Програма добросусідства «Польща-Білорусь-Україна» на 2007-2013рр. тощо. 

Потенціал формування кластерів даного виду є у багатьох прикордонних регіонах країни. У 
економічній літературі розглядається доцільність створення транскордонних кластерів між 
Україною та ЄС (пріоритетні сфери економічної діяльності – логістика, лісове господарство і 
деревообробка та туризм), на Українсько-Польському кордоні (доцільно створювати транскордонні 
кластери у сфері туризму, науки чи будівництві), у Чорноморському регіоні (транскордонний 
морський кластер), між Україною, Угорщино, Словаччиною (Закарпатська область) тощо [1-3]. 

Проте для успішного розвитку транскордонних кластерів необхідно наступне. На основі 
дослідження транскордонного регіону та шляхом виявлення проблем його розвитку, слід розробити 
концепцію та програму спільного розвитку транскордонних регіонів і виробити механізми 
ресурсного та інституційного забезпечення її реалізації, сформувати кластерну стратегію.  
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Проведений аналіз експорту Україною електроенергії протягом 2010-2014 рр. [1, 2] свідчить, 

що конкуренція у цій сфері досить слабка. У 2014-2015 рр. електроенергетика України функціо-
нувала в умовах бойових дій в зоні АТО, а також тимчасово окупованих територій, що створило 
додаткові перешкоди для неї. Вищезазначені умови ускладнили проведення експортно-імпортних 
операцій з електроенергією. 

Значною проблемою здійснення експорту та імпорту електроенергії є невідповідність стан-
дартів виробництва електричної енергії в Україні європейським стандартам. Тому експорт електро-
енергії в енергосистему країн Європейського Союзу можливо здійснювати лише через т.зв. «Острів 
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Бурштинської ТЕС» (який утворює Бурштинська ТЕС, Калуська ТЕЦ, а також Теребля-Ріцька ГЕС, 
що працюють відповідно до європейських стандартів паралельно з європейською енергосистемою 
ENTSO-E). З метою створення умов для зростання обсягів експорту та імпорту електроенергії, сьо-
годні проводиться робота щодо синхронізації української та європейської енергосистем (макси-
мально можливі обсяги експорту при роботі «Бурштинського Острову» становлять 5 млрд. кВт·год 
на рік, а при паралельній роботі енергосистем України та Європи – 49 млрд. кВт·год на рік). 
Зокрема, у червні 2015р. було започатковано реалізацію проекту «Енергетичний міст «Україна – 
Європейський Союз»» [3], який передбачає від’єднання енергоблоку №2 Хмельницької АЕС від 
енергетичної системи України і приєднання його до "Бурштинського Острову", що забезпечить  
довгостроковий експорт електричної енергії, а також залучення коштів, отриманих від експорту 
електричної енергії, яка виробляється цим енергоблоком, для фінансування будівництва ще двох 
енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Міненерговугілля у липні цього ж року затвердило План 
заходів з реалізації цього проекту, виконання якого триватиме до 2017 р. На нашу думку, швидка 
його реалізація є сумнівною, адже першочергово має бути вирішена проблема енергозабезпечення 
України, яка в умовах ведення військових дій на Сході країни постала досить гостро. 

На початку 2015 р. в Україні було затверджено новий Порядок, що регулює здійснення екс-
порту електроенергії [4], яким було змінено правила проведення розподілу пропускної спромож-
ності міждержавних електричних мереж України із застосуванням підходів, передбачених європей-
ським законодавством, зокрема змінено принцип визначення вартості доступу до пропускної 
спроможності міждержавних електричних мереж України (далі – доступ). Так, якщо попит на 
доступ перевищує величину вільної пропускної спроможності, аукціон на доступ проводиться за 
принципом першочергового задоволення заявок, які пропонують найвищу ціну, при цьому ціна 
доступу визначається за мінімальною ціною із задоволених заявок. Якщо попит на доступ не пере-
вищує або дорівнює величині пропускної спроможності, – доступ надається на безоплатній основі. 
Новим Порядком також було спрощено правила участі в аукціонах, що призвело до різкого збіль-
шення кількості учасників таких аукціонів. Проте, кількість переможців сьогодні все ще зберігаєть-
ся на низькому рівні. Так, у 2015р. дві компанії перемогли у річному аукціоні, п’ять – перемагали у 
місячних аукціонах [5]. Окрім того, зміна правил у сфері транскордонної торгівлі електроенергією 
сприяла підвищенню попиту на пропускну спроможність та призвела до збільшення плати за 
доступ до неї. Так, у 2015 р. доходи ДП «НЕК «Укренерго»» (системного оператора – суб’єкта 
електроенергетики, який здійснює передачу електроенергії магістральними та міждержавними 
мережами і проводить Аукціони з розподілення пропускної спроможності міждержавних електро-
мереж України) порівняно з попереднім роком збільшились у 13 разів. 

Аналізуючи обсяги експорту електроенергії, слід відмітити, що до 2013 р. включно спосте-
рігалося його зростання. З 2014 р. експортні поставки електроенергії знижуються, особливо різке 
скорочення відбулося у 2015 р. (на 55% порівняно з попереднім), що пояснюється зростанням ціни 
закупівлі електроенергії з метою експорту (на 90% порівняно з попереднім) та зниженням обсягів 
виробництва електроенергії (на 10,2%). 

У 2015 р. Україною також здійснювався імпорт електроенергії з Росії у зв’язку з дефіцитом 
власних генеруючих потужностей та вугілля для потреб теплових електростанцій, проте закупівля 
здійснювалася з певними перервами. Величина імпорту зросла порівняно з попереднім роком в 13,7 
раз (у 2014 р. імпортовано 156,5 млн кВт·год електроенергії з Росії в рамках угод, укладених з 
метою забезпечення паралельної роботи електроенергетичних систем України та Росії, а не за 
комерційним контрактом). 

У зв’язку із проведенням АТО на частині території Луганської та Донецької областей припи-
нили свою діяльність деякі територіальні органи митного контролю України. Це привело до немож-
ливості здійснювати контроль за переміщенням електричної енергії через митний кордон України, 
проводити метрологічний нагляд та повірку засобів обліку електричної енергії. Тому у 2015 р. було 
виключено із переліку міждержавних 6 ЛЕП, які поєднують енергосистеми України та Росії. 

Таким чином, узагальнюючи вищесказане, можна виділити наступні позитивні та проблемні 
моменти у сфері експортно-імпортної діяльності в електроенергетиці: 
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– стан конкуренції у сфері експорту електроенергії у 2015 р. дещо покращився, що пов’я-
зано із зміною правил здійснення цієї діяльності; 

– у 2015 р. попит на пропускну спроможність підвищився і, як результат – збільшилася 
плата за доступ до неї, чому теж сприяла зміна правил проведення аукціонів з розподілу 
пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України; 

– наявність військових дій в зоні АТО та тимчасово окупованих територій призвела до 
проблем у забезпеченні електроенергією населення та промисловості України, а відповід-
но – до різкого зниження обсягів експорту та зростання імпорту електроенергії; 

– значною перешкодою для експорту електроенергії є також невідповідність стандартів 
виробництва електроенергії в Україні європейським стандартам. 
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Розвиток малих та середніх підприємств сприяє стійкому економічному розвитку країни, 
створенню нових робочих місць, зростанню експортного потенціалу та конкурентоздатності еконо-
міки в цілому. У рамках міжнародного проекту «Навчання і досвід для бізнесу» (Програма 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013), проведено дослідження 
окремих аспектів функціонування малих та середніх підприємств Львівської області. Досліджен-
ня проводилося через анкетування малих і середніх підприємств  (МСП) різних організаційно-
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правових форм та напрямів діяльності і загалом охоплювало сто малих та середніх підприємств 
Львівської області. Аналіз результатів такого дослідження в сукупності із офіційними даними 
державної статистичної служби  дозволили дослідити особливості співпраці сектору МСП з 
іноземними суб’єктами господарювання.  

Сектор МСП Львівської області представлений підприємствами з широким різновидом діяль-
ності, від торгівлі та посередництва до наукомісткого виробництва. Зокрема, у анкетуванні представлені 
підприємства з виготовлення медичного обладнання, вимірювальної апаратури, засобів отримання 
альтернативних джерел енергії, енергозберігаючого обладнання, упакування для промислових товарів, 
металообробки, пошиття одягу та ін. В опитуванні взяли участь сто підприємств.  

Відповідно до результатів дослідження, 90 % анкетованих підприємств були створені в 
період 1991 – 2012 роках: з них  41 % – в період  1991-2000 рр.,  43 %  – в період 2001-2010 рр., та 
6 % – в період 2011-2012 рр., і лише 10 % підприємств засновані до 1991 року.  

В результаті дослідження визначено основні форми співпраці суб’єктів сектору МСП у Львів-
ській області з іноземними суб’єктами господарювання. Реалізація (експорт) продукції та послуг що 
пропонуються фірмою є найбільш поширеними формами такої співпраці – 40 та 37 відповідей 
відповідно. Удвічі меншою є частка відповідей що стосується такої форми співпраці як посеред-
ництва (купівлі-продаж продукції чи послуг). Так, реалізація продукції інших фірм відзначалася у 
20 випадках, а  закупівля продукції інших фірм з метою подальшої продажі – у 19 випадках. 24 фір-
ми вказали про реалізацію спільних проектів на вітчизняному ринку, і лише 5 – закордонному 
(дивитися тал.1). Основними країнами членами Європейського Союзу з якими співпрацюють 
підприємстві Львівщини є: Польща, Угорщина, Німеччина, Чехія та Італія, а з країн не членів ЄС  – 
Росія, Білорусія, США, Китай, Туреччина та Казахстан. 

Двадцять одне підприємство подали інформацію про випадки залучення ними іноземних 
інвестицій. Найбільш результативним у залученні інвестицій виявився 2011 рік – 10 випадків, на 
другому місці за кількістю випадків залучення інвестицій знаходиться 2012 рік – 5 випадків,  наступним 
іде 1997 рік – 2 випадки. По одному випадку залучення інвестицій припадає на 1993, 1994 та 2012. Один 
з респондентів не вказав року залучення інвестицій. Серед країн походження інвестицій лідером 
виступає Польща (12 випадків), а серед інших країн вказувалися Італія, Угорщина, Канада, Німеччина, 
Чехія та Латвія. Результати відповідають офіційним статистичним даним за якими лідерами з 
інвестиційних вкладень у Львівську область виступають Польща, Німеччина та Угорщина.  

 
Таблиця 1 

Основні форми співпраці суб’єктів сектору МСП  
у Львівській області з іноземними суб’єктами господарювання 

Варіант відповіді Кількість відповідей 
реалізація послуг, що пропонуються  фірмою 40 
реалізація продукції, що виробляється  фірмою 37 
закупівля сировини та матеріалів для потреб власного виробництва 28 
реалізація спільних проектів на вітчизняному ринку 24 
закупівля продукції, що виробляється іноземним партнером 22 
реалізація продукції інших фірм 20 
закупівля продукції інших фірм з метою подальшої продажі 19 
реалізація спільних проектів на ринку за кордоном 5 

 
Залучені інвестиції спрямовувалися на фінансування поточної діяльності (15 випадків), отриман-

ня технологій (11 випадків), освоєння нових ринків (11 випадків), підвищення кваліфікації персоналу 
(11 випадків) та зміцнення торгової марки (3 випадки). При цьому  інвестиції спрямовувалися як у один 
так і у кілька напрямів на одному і тому ж підприємстві. Серед інших варіантів спрямування інвестицій 
зазначалися – розширення виробництва та технічне переозброєння застарілого обладнання.  

Найважливішими бар’єрами на шляху співпраці з іноземними суб’єктами  господарювання 
представники сектору МСП у Львівській області вважають недостатні фінансові кошти, недосконале  
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право і труднощі з його виконанням та слабкий попит на вітчизняну продукцію на іноземних ринках. 
Серед інших варіантів відповіді респонденти вказували на проблеми з відшкодуванням ПДВ при 
експорті, складну процедуру сертифікації на іноземних ринках та відсутність недорогих кредитних 
ресурсів в Україні для розширення діяльності підприємств.   

Основною валютою для розрахунків у міжнародній господарській діяльності залишаються 
євро та долар США. При цьому 28% підприємств вказали що використовують у міжнародних роз-
рахунках тільки євро, і лише 5% – тільки долар США. Серед інших валют зазначалися, зокрема: 
польський злотий, російський рубль, швейцарський франк, фунт стерлінг та білоруський рубль.  
Впровадження євро в міжнародний господарський обіг вплинуло нейтрально на 69 % опитаних 
підприємців. Позитивний вплив введення євро відмітили 17 %, а негативний – 8 % опитаних. Не 
змогли визначитися з впливом 6 % опитаних підприємців.  

Розвиток малих та середніх підприємств відіграє важливе значення в забезпеченні еконо-
мічного зростання країни. Нині, в Україні, не зважаючи на значний вклад малих та середніх 
підприємств у соціально-економічний розвиток держави, їх частка  в обсязі реалізованої продук-
ції складає (48,75 %) та  кількості зайнятих працівників (56,68 %) є суттєво нижчою в порівнянні 
з розвинутими країнами, де це значення досягає 70-80%. Значний потенціал для розвитку малого 
та середнього бізнесу наявний у Львівській області, зокрема завдяки зручному географічному 
розташуванню та можливостям співпраці з країнами ЄС. Однак, наявні можливості викорис-
товуються не в повній мірі.   
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У класичних моделях цінової конкуренції Бертрана функції попиту на конкуруючі товари є 

лінійними функціями від їх цін [1]. Чи можна, знаючи функцію задоволення економічних агентів та 
доступні для них бюджети на споживання взаємозамінних товарів, знайти рівновагу Неша в умовах 
цінової конкуренції? Відомі аналітичні розв’язки цієї проблеми в умовах дуополістичної 
конкуренції, в умовах лінійної функції загальних витрат на виробництво, а також в умовах лінійних 
функцій попиту на конкуруючі товари [2], [3]. У загальному випадку аналітичні розв’язки рівноваги 
Неша в умовах цінової конкуренції знайти дуже важко, а тому потрібно використовувати методи 
числової оптимізації. Саме питання знаходження рівноваги Неша в умовах цінової олігополістичної 
конкуренції зі складними функціями корисності споживачів є основним у даному дослідженні. 

Не обмежуючи загальності розглянемо параметрично заданий клас функцій корисності 
економічних агентів, що описується наступною формулою: 

          ,                                          (1) 
де , , – кількість товару 1,2 та 3, відповідно, а ,  та  – параметри функції задоволення.  

Припустимо, що на ринку є три конкуруючі фірми А, В та С, що випускають відповідно 
товари 1, 2 та 3. Технології виробництва компаній А, В та С визначають їх функції валових витрат: 

                                                                                  (2) 
                                                                                  (3) 
                                                                                  (4) 
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Ціни ,  та  на товари 1, 2 та 3 визначають фірми А, В та С. Споживачі, які характе-
ризуються функціями корисності і своїм рівнем багатства, здійснюють оптимальний розподіл свого 
капіталу між товарами 1, 2 та 3 згідно до моделі: 

                                                                                                                              (5) 

,   . 
Припустимо, що функція корисності (1) має параметри , , , а рівень 

багатства споживача – . Тоді оптимальні обсяги споживання   товарів 1, 2  та 3 
для даного економічного агента повинні задовольняти: 

                                                                    (6) 

Як тільки фірми А, В та С визначаються з цінами на свої товари, то споживач здійснює свій 
оптимальний вибір згідно до свого багатства і функції корисності. Тоді фірми можуть обчислити 
свій прибуток і визначити оптимальну реакцію на цінову політику конкурентів. Наприклад, обсяги 
продаж товару 1 залежать від ціни на товар 1, а також цін на товари 2 і 3, і задачу знаходження 
оптимальної цінової реакції компанії А реакції можна записати так:  

                                                                  (7) 

де  – ціна на товар фірми А, а ТСА – загальні витрати компанії А на виробництво обсягом 
. Аналогічно визначаються оптимальні цінові реакції компаній В та С на ціни конкурентів. 

Розпочнемо ітераційний процес цінової оптимізації реакції конкуруючих компаній з , 
,  Розв’язавши систему (6), отримаємо , , . Тоді 

наступним кроком вирішимо оптимізаційну задачу (7) і знайдемо оптимальну ціну . З систе-
ми (6) знайдемо нові обсяги продаж , , . Після цього, вирішуючи 
оптимізаційну проблему (7) для компанії В, ми знайдемо . Тоді з системи (6) знайдемо нові 
обсяги продаж , , . Оптимальною ціновою реакцією компанії С є 

 з відповідними обсягами споживання , , . Після цього, 
знову вирішуючи оптимізаційну проблему (7) для компанії А, ми знайдемо  з відповідними 
обсягами споживання , , . Оптимальною ціновою реакцією ком-
панії В буде  з відповідними обсягами споживання , , . 
І, остаточно, оптимальною ціновою реакцією компанії С буде , і процес оптимізації 
стабілізувався. Отже, ми знайшли після кількох ітерацій цінову рівновагу Неша і відповідні рівноважні 
обсяги продаж компаній А, В та С. Згідно до концепції рівноваги Неша, жодна з конкуруючих компаній 
не має стимулу змінити цінову політику, коли інші компанії не змінюють цін на свої товари. 

У роботі показано методологію знаходження цінової рівноваги Неша в умовах олігополіс-
тичної конкуренції, коли ринковий попит на диференційовані товари задано неявно через функцію 
корисності економічного агента від споживання товарів та відомий бюджет, який готовий 
витратити споживач на покупку товарів 1, 2 та 3.  При цьому ми використали числові методи 
оптимізації і показали, що процес цінової оптимізації конкуруючих компаній завершився досить 
швидко після 5 ітерацій. Запропонована методика може бути використана для аналізу конкуренції 
в реальних ринкових умовах, коли українські виробники можуть прогнозувати рівноважні ціни на 
взаємозамінні товари, що імпортуються, знаючи бюджетні обмеження споживачів. 

 
1. Веріан Гел Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід. – К.: Лібра, 2006. – 632 ст. 
2. Пенцак Є.Я. Модель Курно і стратегічне в’язання товарів в олігополістичному 

середовищі. Вісник Львівського університету, Вип. 32, ст. 737-748, 2003.  
3. Singh N., Vives X. Price and quantity competition in a differentiated duopoly. Rand Journal of 

Economics, 15, 546-554, 1984. 
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Управління інвестиційною діяльністю в Україні потребує вивчення та аналізу основних 

аспектів інвестиційного розвитку при формуванні стратегії, як його складової. Інвестиційний розви-
ток – процес поступового економічного зростання із реалізації етапів стратегії, включаючи інвести-
ційний та інноваційний потенціали та досягнення соціально-економічного ефекту від інвестиційних 
проектів в умовах сприятливого інвестиційного середовища (клімату).  

Варто обирати інвестиційні цілі, такі як: забезпечення сталості розвитку, високих доходів або 
зростання підприємства із уникненням ризику. Один з найпростіших способів знизити інвести-
ційний ризик полягає у диверсифікації, активізації інвестиційного менеджменту.  

Прикладом ефективного інвестиційного менеджменту є компанії з розвитку бізнесу BDC 
(Business Development Companies), що були створені Конгресом в 1980 році, їх метою було стиму-
лювати інвестиції в середніх ринкових компаній в США. BDCs беруть участь у торгах на фондових 
біржах, отримуючи інвестиційний дохід без сплати податку на прибуток корпорацій. Інвестор 
платить будь-які необхідні податки. У відповідь на «щедрість», вони зобов'язані інвестувати не 
менше 70 % активів заборгованості та акціонерного капіталу компаній США, а також щорічно 
розподіляють щонайменше 90 % свого доходу акціонерам [1]. 

Спеціалізацією Львівської області є харчова промисловість (38 %), машинобудування (10 %), 
хімічна та нафтохімічна промисловість (7 %) та ряд інших напрямів активності. Львівська область є 
регіоном з високою інвестиційною привабливістю, адже за даними рейтингу «Європейських міст і 
регіонів майбутнього» «FDI Magazine» вона належить до ТОП-10 регіонів Східної Європи [2].  

Несприятливі умови інвестиційного розвитку та відсутність ефективної реалізації інвестиційної 
стратегії, як сукупності дій та методів реагування на зміни ринкової ситуації у Львівській області 
призвела до банкрутства низки промислових підприємств та безробіття. Можна навести приклад 
зареєстрованого у 2003 р. ЗАТ «Львівський автобусний завод». Правонаступником ЗАТ «ЛАЗ» стало 
ЗАТ «Завод комунального транспорту», а соціальна сфера та загальні функції перейшли до ВАТ «ЛАЗ» 
(ВАТ «Пасавтопром»). На сьогодні ВАТ «Пасавтопром» та ЗАТ «Завод комунального транспорту» 
визнані банкрутами. Зазначимо, у 2010 р. було визнано банкрутом «Дрогобицький долотний завод» і 
створено на його базі ТОВ «Універсальна бурова техніка», та підприємство працювало нестабільно, і з 
січня 2014 року перебуває в режимі простою. 

Проте, свідченням ефективної міжнародної співпраці та наявного конкурентоспроможного 
інноваційного потенціалу є виготовлення у місті Львові спільним підприємством «Електронтранс», 
заснованим ПАТ «Концерн-Електрон» та «TransTec Vetschau GmbH» (Німеччина) низькопідло-
гового трамваю у 2013 р. Керівництво значної кількості машинобудівних підприємств Львівської 
області таких, як: ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів» ВАТ «Іскра», ТзОВ «Леоні 
Веарінг систем УА ГМБХ»,  ВАТ «Львівський інструментальний завод», ЗАТ НВО «Термоприлад», 
ЗАТ "Львівський завод «Автонавантажувач», ВАТ "Дослідно-механічний завод «Карпати», ДП 
«Аргентум», ВАТ «Львівський завод фрезерних верстатів» із застосуванням стратегії інвестицій-
ного розвитку, впровадженням інновацій дасть змогу забезпечити конкурентоспроможний іннова-
ційний потенціал та високі показники у виробництві. 

Основним джерелом капітальних інвестицій та інновацій Львівської області є власні кошти під-
приємств і організацій. Зауважимо, що фінансування витрат на здійснення технологічних інновацій 
Львівської області здебільшого за рахунок власних коштів підприємств, на які припало 74,4% від 
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загального обсягу залишається не змінним. Станом на 2015 р. інновації впроваджували 95,3% 
підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, з них інноваційні види продукції – 44,3%, нові 
технологічні процеси – 72,1% [3].  

У табл. 1 подано динаміку надходжень прямих іноземних інвестицій за видами їх здійснення 
у Львівську область за 2011-2015 рр. 

 

Таблиця 1 
Динаміка надходжень прямих іноземних інвестицій за видами їх здійснення  

у Львівську область за 2011-2015 рр., %. 

Види надходжень 2011 2012 2013 2014 2015 
Всього 100 100 100 100 100 
Грошові внески 62,31 20,81 81,82 76,93 71,39 
Внески у формі рухомого і нерухомого майна 8,22 2,02 17,79 23,01 25,78 
Інші форми здійснення інвестицій 29,47 77,18 0,39 0,06 2,83 

*Сформовано авторами на підставі [3] 
 
Можна констатувати, що загальна сума надходжень прямих іноземних інвестицій, здійсню-

ється у формі грошових внесків і у 2015 р. становить – 71,39 % від загальної суми. Відповідно 
розподіл надходжень прямих іноземних інвестицій за видами машинобудівної діяльності подано у 
табл. 2. 

Таблиця 2  
Динаміка прямих іноземних інвестицій  

за видами машинобудівної діяльності у Львівську область за 2011-2015 рр., %  

Види машинобудівної діяльності 2011 2012 2013 2014 2015 
Всього  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 0,10 0,12 0,11 6,08 6,65 
Виробництво електричного устаткування 1,40 1,72 1,91 2,81 1,72 
Виробництво машин та устаткування не віднесених до інших 
угрупувань 

15,42 21,18 19,80 16,24 13,63 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів 

83,09 76,99 78,18 74,87 78,00 

*Сформовано авторами на підставі [3] 
 
Динаміка прямих іноземних інвестиції за видами економічної діяльності є спадною і свідчить, 

що виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів 
у 2015 р. – 78 % та становить вагому частку у загальній структурі.  

У «Стратегії розвитку Львівської області до 2015 року» зазначено, що на всіх колишніх 
державних підприємствах відновили свою діяльність науково-дослідні лабораторії, які для біль-
шості підприємств є основним джерелом походження інновацій. Проблемою для всіх підприємств є 
нестача кваліфікованої робочої сили, що частково пов’язано з низьким рівнем заробітної плати [4]. 
Кваліфіковані кадри є невід’ємною частиною успішного функціонування підприємств.  

На нашу думку, роль інвестиційного розвитку полягає у активізації інвестиційного 
менеджменту та наявності сприятливого інвестиційного середовища, що забезпечується через 
державне сприяння та ефективне залучення інвесторів. 

 
1. Robert Stepleman Business development companies: good income investment or trap? [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:http://www.heraldtribune.com/article/20160307/COLUMNIST/1603099166  
2. Стратегія розвитку Львівської області до 2027 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://loda.gov.ua/upload/users_files/22/upload/Strategy-LV-OBL.pdf 3. Головне управлiння статистики у 
Львівськiй областi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/about/index.php 4. 
Стратегія розвитку Львівської області до 2015 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://ldp.lviv.ua/files/strategic_aims.pdf .  
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Експортно-імпортна діяльність у галузі квітникарства, на сьогоднішній день, є перспектив-

ною, проте імпортно-орієнтованою. Для реалізації її перспективних можливостей потрібна, насам-
перед, державна підтримка (пільгове кредитування, субсидіювання тощо) і захист національного 
виробника. Проте, основна проблема, яка стримує розвиток – це низький рівень вітчизняного 
насіннєвого ринку, що характеризується низькою якістю насіння і вузьким асортиментом. 

Розвиток квітникарства та ринку декоративних рослин у Європі та в світі прямо пов'язаний із 
загальною  економічною й демографічною ситуацією, розвитком культурних традицій в конкретній 
країні [1]. Щодо України, то насамперед традиції давали можливість розвиватися квітникарству, бо 
соціально-економічна ситуація цьому не сприяла. 

Слід зазначити, що Україна на 25 % забезпечує себе квітковою продукцією, а 75 % квітів 
постачається з інших країн. Українці витрачають 200 мільйонів доларів у рік на рослини та квіти. За 
даними Державної митної служби України [2], найбільше до України імпортується квітів з: Ні-
дерландів – 41 %; Польщі – 17 %; Італії – 10 %; Туреччини – 7 %. Імпортом квітів в Україну займа-
ються переважно агенти, зареєстровані в офшорах [3]. Майже 70 відсотків квіткової продукції, що 
потрапляє до України з Німеччини та Нідерландів через посередницькі фірми в Польщі та 
Угорщині, ввозиться сюди нелегально. 

Український квітковий бізнес, в останні роки, має тенденцію до зростання (експерти вважа-
ють, що він уже на 3-4 роки випереджає російський і є найрозвиненішим серед країн СНД), чому 
сприяють наявність родючих грунтів і ініціативність підприємців. Вони акцентували увагу на виро-
щуванні квітів, котрі є невибагливими, з використанням імпортного посадкового матеріалу. На-
приклад, уже сьогодні, вони здатні щороку вирощувати 100 мільйонів троянд, що на 80% покриває 
потреби ринку. Стосовно ж насіння і розсади троянд, тюльпанів, орхідей, не кажучи вже про 
екзотичні рослини, то їх купити за кордоном набагато дешевше, ніж виростити на місці. А 
зекономлені кошти варто направити на розширення масштабів виробництва і нарощення 
експортних поставок. 

Українські виробники, особливо ті, що опанували голландську технологію і побудували 
сучасні теплиці, чи модернізували діючі, досить активно просувають продукцію на ринки Росії, 
Білорусі, інших країн СНД.  

 Слід звернути увагу на те, що за останні роки прослідковується тенденція до зменшення 
імпорту з-за кордону квітів, окрім ввезення посадкового матеріалу, кімнатних рослин та рідкісних 
екзотичних квітів, попит на які місцеві виробники задовольнити не в змозі. Одна з причин – 
нарощення вітчизняного виробництва квітів, які відповідають вимогам міжнародного ринку. 

 
1. Тенденції розвитку  європейського квіткового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kardash.com.ua/interes_fakty1.htm 2. Трансформація вітчизняного квітникарства // Цікаво 
знати.//[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fantazia.te.ua/?menu=info&id=14  
3. Висоцький Л. А. Логістика квітів в Україні/ А.Л. Висоцький, А.В. Боднар, Ю.А. Дзелендзяк// 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16007/1/6-Vysotsky-34-
37.pdf  
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В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности возникает огромное коли-

чество разнообразных по своей природе рисков. В данном случае это является следствием развития 
детерминирующих факторов, являющихся основополагающими при формировании конечных ре-
зультатов коммерческих операций. 

Перспективы получения значительной прибыли, обусловленные необходимостью трансфор-
мации рисков с минимизацией потерь в обстановке неопределенности факторов внешней среды, 
предполагают проведениеспецифических экономических расчетов, основанием для которых служат 
расчеты экономической эффективности внешнеторговых операций [1]. 

В совокупности все показатели эффективности внешнеторговых операций можно подразде-
лить на следующие две основные составляющие:показатели эффекта и показатели эффективности. 

Экономическая эффективность экспортно-импортных операций формируется на основе 
сопоставления таких показателей как финансовые, материальные и трудовые затраты, осуществ-
ленные при производстве экспортных или импортных товаров. 

В случае, когда расчет заэкспортируемые товары осуществляется на условиях рассрочки пла-
тежа, соответственноуменьшается прибыль как экспортера, так и экономическая отдача экспортной 
операции. В данном случае включается механизм банковского кредитования, при использовании 
которого условия кредитования покупателя экспортером будут значительно ниже стоимости бан-
ковского кредита, привлекаемого экспортером для пополнения оборотных активов в период 
предоставления рассрочки платежа. 

Экономическую эффективность импортных операций, как правило, определяют на основе со-
отношения чистой выручки импортеров от реализации импортируемого товара на внутреннем рын-
ке и полных валютных издержкахпо закупку импортируемого продукта в денежном эквиваленте. 
Чистойфинансовойприбылью импортера является сумма, получаемая им от реализации продукции 
на внутреннем оптовом рынке с учетомвозможных расходов,обусловленных механизмом реализа-
ции товара. К данной группе затрат как правило относят транспортные издержки от таможни до 
места реализации товара, расходыпо хранению и страхованию, издержки, обусловленные условия-
ми таможенного оформления и т.д. В отношении определения полных валютных затрат импортера, 
в них включают такие виды как валютный платеж продавцу и оплата таможенных сборов и 
пошлин. 

Механизм расчета показателей эффективности напрямую зависит от характера операций на 
внешнем рынке, условий и целей, но и прочих особенностей конкретной сделки. 

К важнейшим принципиальным методологическим положениям при расчете показателей 
экономической эффективности экспортно-импортных операций относятся следующие нормативы: 

1. принцип максимальности при учете всех затрат и результатов. Неполныеили недостаточ-
ные сведения об имеющихся затратах и результатах деятельности в конечном итоге приведутк 
недостоверности оценок и выводов поэффективности того или иного мероприятия или решения; 

2. принцип сравнительного сопоставления с исходнымсостоянием. Ничто так не познаётся в 
сравнении как эффективность. Как правило, за базовое состояние принимаетсялибо состояние дел 
до принятия решения, либо общее состояние дел на рынке, у конкурентов, либо один из вариантов 
действия. При этом некорректно выбранная база для сравнения приведет к искажению результатов; 
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3. принцип сопоставимости издержек и результатов по общему виду. Показатели в первую 
очередьдолжны быть между собой сопоставимы. Для примера, показатели должны быть сопоста-
вимы по качеству, объему, периоду времени и т.д.; 

4. принцип детерминантностиприведения результатов и затрат к одной исходной точке 
отсчета по времени. Этот принцип относится к одним из наиболее важных положений в случае 
проведения оценке эффективности. 

Расчет показателей эффективности в значительной степени зависит от вида самой операции 
на внешнем рынке, условий, целей и других особенностей конкретной сделки [2]. 

Механизм полномасштабного внедрения Республики Казахстан в мировую экономику, ее ра-
тификациямеждународных условий разделения трудав качестве равноправного участника, в систе-
му международных экономических отношений, можно сказать, что еще только формируется. 
Необходимо учитывать, что структура экспорта этой страны определятся на основе ярко выражен-
ного сырьевого характера. Процессные механизмысвободногоперемещения капитала, организации 
свободных экономических зон, иностранных совместных фирм, и международных интеграционных 
процессов находятся в стадии формирования и развития. 

При этом проблема полномасштабного внедрения РК в мировое экономическое сообщество 
является достаточно комплексной многообразной. Требуется разработка эффективного механизма 
взаимодействия с развивающимисяи с промышленно развитыми странами, а также международ-
ными экономическими организациями, ведущими региональными торгово-экономическими союза-
ми. Разработка данного механизма является процессом очень сложным, комплексным, а его реали-
зация требует значительных усилий и времени, помимо этого специализированных знаний в сфере 
управления и организации внешнеэкономической деятельности. Интеграционные процессы во 
внешнеэкономической сфере в РКотвечают всем требованиям интернационализации экономи-
ческих аспектов жизнедеятельности. Этот процесс ведет к расширению состава участников внешне-
экономической деятельности, поискам новейших организационных методов, а также к совер-
шенствованию техники внешнеторговых операций. 

В дальнейшем динамичность процесса дальнейшего развитиявнешнеэкономической деятель-
ности в Казахстане будет зависеть не столько от экономической стабильности в стране, сколько от 
последовательности этаповосвобождения внешнеторговых операций. Также этот процесс напрямую 
связан со стабильным функционированием механизма внешнеторгового регулирования, приведен-
ного к традиционным мировым принципам и нормативам. 

Необходимо отметить, что в последние годы как государство, так и отдельные организации 
все больше вниманияотдают вопросам эффективности внешнеторговой деятельности. Значительная 
конкуренция на рынках сбыта развивает сбытовую и производственную кооперациюпредприятий, 
расширяет круг посредников и оказываемых услуг, совершенствуется методы и формы стимулиро-
вания национального экспортана государственном уровне. 

Наличие товарных запасов, пригодных для продажи на внешнем рынке, не формирует авто-
матизм при определении эффективногоэкспорта. Необходимо разработать механизм такой ор-
ганизации внешнеэкономической деятельности, которая способствовала бы максимизации объемов 
продаж с одновременной минимизациейвременныхзатрат и средств с единицы реализуемого 
товара. 

 
1. Сабельников Л.В. Риски во внешней торговле и возможности их минимизации // 

Внешнеэкономический бюллетень, 2012, №6, С.8. 2. Бурмистров, В.Н., Холопов К.В. Внешняя 
торговля: Учеб.пособ./ Под ред. В.Н. Бурмистрова – М.:Юристъ, 2011. – С. 292. 
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Станом на сьогодні стабільний розвиток підприємства визначається його активністю як на 
внутрішньому так і на зовнішньому ринках. Здійснення (ведення) зовнішньоекономічної діяльності 
(ЗЕД) ставить перед її учасниками нові умови, серед яких виготовлення конкурентоспроможної 
продукції, використання різного роду інновацій (виробничих, управлінських тощо), активний 
пошук партнерів і розширення ринків збуту. Найбільш динамічним видом ЗЕД залишається 
експортно-імпортна діяльність. 

Українське законодавство не містить поняття експортно-імпортна діяльність, а розглядає 
експорт і імпорт окремо. Зокрема, експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими 
суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому 
числі з оплатою в не грошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний 
кордон України, включаючи реекспорт товарів. Імпорт (імпорт товарів) – купівля (у тому числі з 
оплатою в не грошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в 
іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на 
територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами 
та організаціями України, розташованими за її межами [1].  

Більшість підприємств Закарпатської області активно здійснюють експортно-імпортну діяль-
ність, що зумовлено по-перше глобалізаційними викликами, по-друге – повністю використовує 
переваги прикордонного регіону, що межує з 4 країнами Європейського Союзу (Словаччина, 
Угорщина, Румунія, Польща). Так, за січень – лютий 2016 р. обсяг експорту зовнішньої торгівлі 
товарами становив 168,2 млн. дол. США, імпорту – 160,8 млн. дол. США. Позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами становило 7,4 млн. дол. США. У 2015 році обсяг експорту зовнішньої 
торгівлі товарами склав 1023,9 млн. дол. США, імпорту – 1044,6 млн. дол. США. Від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами склало 20,7 млн. дол. США. У 2014 році обсяг експорту зовнішньої 
торгівлі товарами склав 1292,0 млн. дол. США, імпорту – 1629,3 млн. дол. США. Від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами порівняно з відповідним періодом минулого року (692,9 млн. дол. 
США) зменшилось і становило 337,3 млн. дол. США. Найбільше товарів експортується до 
Угорщини, Німеччини, Австрії, Чехії, Італії. Імпорт надходить з Австрії, Словаччини, Німеччини, 
США, Угорщини. Найбільше підприємства Закарпаття експортують продукцію машинобудування, 
текстильні матеріали та текстильні вироби, деревину і вироби з неї. Значна частка імпорту припадає 
на мінеральні продукти, полімерні матеріали, пластмасу та вироби з неї, текстильні матеріали, 
недорогоцінні матеріали тощо[2-3]. Як бачимо Україна є достатньо імпортозалежною країною. З 
метою забезпечення позитивного сальдо міжнародної торгівлі підприємствам необхідно 
використовувати весь наявний потенціал з метою зменшення імпортозалежності. 

 
1. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12. 2. Соціально-економічне становище 
Закарпатської області за 2014, 2015 рік / Головне управління статистики у Закарпатській області 
[Електронне джерело]. – Режим доступу: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/zakrp/zakrp. 3. Соціально–
економічне становище Закарпатської області за січень–березень 2016 року / Головне управління 
статистики у Закарпатській області [Електронне джерело]. – Режим доступу: 
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/zakrp/2016/zmi_03_2016.pdf 
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За умови активізування проєвропейського вибору перед менеджментом вітчизняних бізнес-струк-

тур постала низка завдань, від успішного розв’язання яких залежатиме їх подальше функціонування та 
розвиток. Незважаючи на суттєву підтримку у рамках ратифікованої 27.06.2014р. економічної частини 
угоди про асоціацію з Європейським Союзом, фактичні результати співпраці є незадовільними. Так, 
згідно актуалізованих даних Держкомстату України за січень-листопад 2015р. обсяг експорту товарів до 
країн ЄС становив 11785,3 млн. дол. США, що на 26% менше за обсяги експорту за аналогічний період 
2014 року, а. імпорт товарів із країн ЄС становив 14011,7 млн. дол. США, що на 26,9% менше за цей по-
казник за період січень-листопад 2014 року[1]. Особливого значення набуває скорочення обсягів груп 
розділів Комбінованої номенклатури 84-85 «Механічне обладнання, машини та механізми…» (на 
15,3%), 86-89 «Транспортні засоби, устаткування та пристрої, пов’язані з транспортом» (на 23,6%) та 
90-92 «Прилади та апарати оптичні…» (на 22,1%), які представляють продукцію реального сектору еко-
номіки, пов`язані з результатами НТП і впливають на формування інноваційної складової економічного 
розвитку. 

Перманентне зниження обсягів експорту продукції машинобудування пов’язано з впливом низки 
чинників, серед яких слід відзначити зростання витрат на експортну діяльність. Саме результати екс-
портної діяльності, а не експортної операції як однієї з фаз такої діяльності, є визначальними для вста-
новлення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції та подальшого її просування. До резуль-
туючих показників експортної діяльності вітчизняних суб`єктів господарювання можна віднести рівень 
її ефективності, оптимальне значення якого описується дискретною величиною, відповідає певному 
часовому значенню і співвідноситься з обсягами ключових витрат, уведених в модель. [3, с. 335-336] 

Склад і структура витрат змінюються в залежності від стадії залучення до зовнішнього ринку  
[2, с.41] і чинять суттєвий вплив на часовому проміжку, який відповідає тривалості конкретної стадії. 
Перехід від однієї стадії до іншої носить нелінійний характер, який описується набором комбінацій  
[3, с.8], та залежить від способів здійснення експортної діяльності – започаткування, систематичності, 
разовості. Зокрема: 1) І – ІІ – ІІІ – ІV; 2) І – ІІ – ІІІ; 3) І – ІІІ – ІV; 4)І – ІV; 5) І – ІІ – ІV; 6) ІІ – ІІІ – ІV, де І – 
стадія початкового залучення до зовнішнього ринку; ІІ – стадія нарощення експортної діяльності; ІІІ – 
стадія сформованості експортної діяльності; ІV – стадія скорочення експортної діяльності. Дослідження 
інших комбінацій, які розпочинались зі стадії нарощення та сформованості експортної діяльності, не 
проводилось. 

У свою чергу, за результатами досліджень (на прикладі ПАТ «ДЗАК», який проходив послідовно 
усі чотири стадії із середньою тривалістю кожної близько 2-х років) встановлено, що максимальна точ-
ка рівня ефективності експортної діяльності відповідає 25 випадку і передує стадії скорочення. Орієн-
товна тривалість досягнення підприємством очікуваних оптимальних результатів експортної діяльності 
склала близько 6-ти років з моменту початкового залучення до зовнішнього ринку. 

Можна припустити, що способи реалізації експортної діяльності відрізняються один від одного 
набором специфічних витрат, пов`язаних з поглибленим дослідженням ринку, побудовою ланцюгів 
просування продукції, уніфікацією процесів виробничого та управлінського характеру тощо. Однак, 
найсуттєвіші витрати, властиві для усіх способів, пов`язані з вимогами європейських стандартів якості, 
екологічності, енергоефективності та соціальної відповідальності. Також можна припустити, що 
експорт конкурентоспроможної продукції вітчизняних виробників машинобудівної продукції мож-
ливий за умови дотримання вимог європейського законодавства, що супроводжується додатковими 
суттєвими витратами на кожній стадії залучення до зовнішнього ринку. 
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Так, стандарти ISO 9000 визначають 8 принципів управління якістю, а також використання про-
цесного підходу з метою постійного удосконалення. Процеси створення продукції входять в ланцюг 
"постачальник – організація – споживач". [4] З метою забезпечення виконання стандартів ISO 9000 роз-
роблено стандарти ISO серії 10000 (Технології підтримки). Вітчизняні версії стандартів вклю-
чають:ДСТУ ISO 9000:2007 – аналог ISO 9000:2005; ДСТУ ISO 9001:2009 – аналог ISO 9001:2008; СТБ 
ISO 9004-2010 – аналог ISO 9004:2009. Сертифікат ISO 9001 – це документ, який засвідчує проведення 
на підприємстві сертифікації системи менеджменту якості на відповідність вимогам стандарту ISO. 

До цілей впровадження ISO14001 зі створення системи екологічного менеджменту відносять: ви-
конання тендерних умов; вихід на міжнародні ринки; підвищення престижу підприємства; підтверд-
ження наявності на підприємстві системи екологічного менеджменту. Процес впровадження системи 
екологічного менеджменту містить такі послідовні етапи: діагностика і дослідження; підготовка та 
організація; розробка і впровадження; аудит і оцінка ефективності; підготовка й сертифікація. [5] 

Суттєвого значення набуває стандарт серії ISO 50000 – «Системи енергетичного менеджменту». 
Стандарт ISO 50001-2011 є новим добровільним міжнародним стандартом, який застосовується до 
будь-яких організацій, які бажають продемонструвати свою відповідність заявленій енергетичній полі-
тиці шляхом самооцінки та само декларації про відповідність або шляхом проходження процедури 
сертифікації системи енергоменеджменту. [6] 

У свою чергу стандарт ISO 26000 – це добровільна настанова з соціальної відповідальності і не є 
документом, що передбачає сертифікацію, як, наприклад, ISO 9001 та ISO 14001. Згідно ISO 26000 
компанія включає такі компоненти, як захист прав людини, навколишнього природного середовища, 
безпеку праці, права споживачів та розвиток місцевих громад, а також організаційне управління та ети-
ку бізнесу. Тобто у настанові враховані усі принципи, зазначені у Глобальній ініціативі ООН (докумен-
ті, до якого приєдналося 6 тисяч компаній та організацій, серед яких 130 вітчизняних). [7] 

Розроблення та впровадження у діючу систему менеджменту вітчизняних машинобудівних 
підприємств перелічених змін, забезпечення їх відповідним інтелектуальними та інформаційними 
ресурсами дозволяють припустити, що тривалість вищеназваних стадій залучення до зовнішнього 
ринку збільшиться (особливо, І та ІІ), а рівень ефективності експортної діяльності буде досягнуто із 
значним часовим відтермінуванням. Це зумовить додаткову потребу у ресурсах, зокрема, фінансових, і 
може цілком демотивувати менеджмент підприємства здійснювати експортну діяльність. 

З урахуванням вищевказаних тенденцій доцільно: на макрорівні сформувати політику підтримки 
та розвитку інноваційно-активних підприємств машинобудівної галузі як пріоритетної для національ-
ного економічного розвитку; на галузевому рівні ініціювати процеси оздоровлення підприємств, які 
тривалий час перебувають у збитках, з метою забезпечення здорового конкурентного середовища; на 
мікрорівні через механізм податкової політики сприяти формуванню фондів нагромадження для 
подальшого використання у процессах модернізації та оновлення. 

 
1.Торговельно-економічне співробітництво Україна – ЄС [Електронний ресурс] // Київ – 

2016.- Режим доступу до ресурсу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/trade-and-economic/ukraine-eu-
trade. 2. Витрати в експортній діяльності підприємств: монографія: [Кузьмін О.Є., Чернобай Л.І., 
Мельник О.Г., Вацик Н.О.]. – Львів: «Растр-7», 2012. – 278 с. 3. Чернобай Л.І., Вацик Н.О. 
Теоретичні аспекти та прикладні засади економічного оцінювання та планування витрат на 
експортну діяльність підприємств з урахуванням стадій залучення до зовнішнього ринку: 
монографія. – Львів: «Растр-7», 2014. – 464 с. 4. ISO 9000 Quality management [Електронний 
ресурс] //Режим доступу до ресурсу: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-
standards/iso_9000.htm. 5. ISO 14000 Environmental management [Електронний ресурс] //Режим 
доступу до ресурсу: http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm.  6. 
ISO 50001 Energy management [Електронний ресурс] //Режим доступу до ресурсу: 
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm. 7. ISO 26000 Social responsibility 
[Електронний ресурс] //Режим доступу до ресурсу: http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm. 
8.Закон України «Про стандартизацію», №1315-VII від 5.06.2014р. із змінами, внесеними згідно із 
Законом №124-VIII від 15.01.2015р. 5. 
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Донедавна поняття суверенітету визначалось як незалежність держави і під ним розуміли 
право на власний розсуд розв’язувати внутрішні та зовнішні проблеми без втручання іншої 
держави. Але в сучасному світі актуальним є ідентифікування не лише суверенітету як такого, а й 
економічного суверенітету. Він, як і суверенітет загалом, є невід’ємним атрибутом кожної країни. 
Проблема збереження економічного суверенітету країни особливо актуалізується в умовах 
поглиблення інтеграції та глобалізації економіки. 

За останні десятки років як змістове наповнення економічного суверенітету, так і перелік 
заходів щодо його збереження зазнали істотних змін через поширення інтеграції та глобалізації, 
розширення зон вільної торгівлі, а також завдяки діяльності міжнародних організацій. До прикладу, 
варто зазначити, що діяльність наднаціональних організацій ґрунтується, зазвичай, на використанні 
загальних правил і норм економічного регулювання, що часто призводить до уніфікації національ-
них економічних політик та зменшення урахування національних економічних інтересів. Відтак, 
нерідко економічний суверенітет «страждає» від обмежувальних умов, задекларованих у міжнарод-
них угодах. Обмеження економічного суверенітету в результаті участі у вільних економічних та 
торговельних зонах є особливо актуальною проблемою для країн з неоднаковим рівнем розвитку, 
оскільки підвищується відкритість слабкої економіки та зменшується її захист. 

Як свідчить вивчення теорії і практики, найбільш успішними у забезпеченні економічного 
суверенітету є розвинені країни з високим рівнем конкурентоспроможності. Досвідом цих країн 
доведено, що на економічну конкурентоспроможність впливає чимало різних чинників, серед яких 
найголовніші – забезпечення повної зайнятості, накопичення державного зовнішнього боргу, без-
дефіцитність платіжного балансу, інноваційна модернізація, участь у міжнародному поділі праці, 
диверсифікованість виробництва та зовнішньоекономічних відносин тощо. 

Що стосується України, то проблема забезпечення економічного суверенітету дещо усклад-
няється через ситуацію, яка склалася з РФ, невирішеність якої становить загрозу національній без-
пеці в економічній сфері [1, c. 128]. Відомо що за останні декілька років Україна характеризується 
нестабільним економічним розвитком, а саме: зниженням реальних темпів розвитку економіки; 
зниженням величини інвестицій в основний капітал; обмеженням можливостей для інноваційного 
розвитку тощо. Що стосується бізнесу, то найбільш проблемними факторами для ведення бізнесу у 
нашій країні залишаються: корупція, складний доступ до фінансів, інфляція, політична нестабіль-
ність, високі податки, складність податкового законодавства, часта зміна урядів, обмежувальне ре-
гулювання ринку праці, низька інноваційна активність, злочинність та крадіжки тощо. Вирішення 
цих проблем та підвищення конкурентоспроможності є одними із найважливіших чинників забезпе-
чення стійкого розвитку вітчизняної економіки та збереження економічного суверенітету України 
[2, с. 115-116].  

Забезпечення економічного суверенітету можливо досягти лише гармонійним поєднанням 
ринкових механізмів та відповідних державних заходів. Саме тому є  необхідністю створення нової 
форми суверенної економічної політики, орієнтованої на побудову в Україні динамічної конку-
рентоспроможної інноваційно-орієнтованої економіки.  

 
1. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / 

[В.К. Мамутов та ін.; за ред. О. Ашуркова]; Ін-т екон.-прав. дослідж. Нац. акад. наук України, 
Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 405 с. 2. Гаврилюк О.В. Глобалізація й 
суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення / О.В. Гаврилюк // Фінанси України. – 
2011. – №3. – С. 112-115. 
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Для експортера процес пошуку майбутнього партнера має свою специфіку, яка полягає у 
тому, що експортер повинен знайти контрагента, зацікавленого у придбанні запропонованого йому 
товару та спроможного заплатити за цей товар. Отже, на відміну від імпортера, основною метою 
пошуку для котрого є товар, зокрема його ціна, якість, умови постачання, експортер у процесі 
пошуку шукає саме фірму, яка бажає і має можливість придбати його товар на запропонованих 
умовах. 

Процес пошуку майбутніх контрагентів експортером полягає у такому: презентація свого 
товару і своєї фірми, а також пошук фірм – потенційних споживачів товару [1,2]. Експортер може 
це здійснити за допомогою таких способів: 1) звернутися до посередницьких організацій, які 
надають послуги з пошуку закордонних партнерів; 2) безпосереднього письмового звернення до 
потенційного контрагента; 3) участі в торгах. 

На етапі пошуку необхідно перш за все отримати принципову згоду від потенційного 
споживача на подальшу співпрацю, а також провести певний аналіз, пов’язаний з попереднім 
відбором споживачів на основі виробничих можливостей експортера та особливостей його збутової 
стратегії.  

Спосіб прямого письмового звернення до потенційного контрагента при укладанні експортної 
угоди складається з таких етапів: 1) попередній відбір – співставлення попереднього списку фірм, 
які можуть бути зацікавлені у співпраці на підставі отриманої інформації, яка отримана з періодич-
них видань, фірмових довідників, інтернет-ресурсів, а також шляхом звернення у відповідні 
організації; 2) надсилання прямого письмового звернення у формі пропозиції чи оферти до кожного 
потенційного контрагента з попереднього списку. 

Під офертою розуміють письмову пропозицію продавця для потенційного покупця про 
продаж певної партії товару на обумовлених продавцем умовах. Оферта повинна включати основні 
умови майбутньої угоди, зокрема назву товару, кількість, якість, ціну, умови і терміни постачання, 
умови платежу, характеристику тари та упаковки тощо. Оферта, в якій зазначений товар і прямо або 
опосередковано вказується кількість та ціна, або зазначений порядок їх визначення, вважається 
визначеною. У разі акцепту такої оферти покупцем у ній повинен бути зазначений намір оферента 
вважати себе пов’язаним умовами оферти. У міжнародній торговельній практиці розрізняють два 
види оферти – тверда і вільна. Тверда оферта – це письмова пропозиція експортера на продаж 
певної партії товару, яка надіслана оферентом одному потенційному покупцеві, із вказанням 
терміну, протягом якого експортер не має права зробити аналогічну пропозицію іншому покупцеві. 
Неотримання відповіді від імпортера протягом вказаного в оферті терміну вважається відмовою від 
укладання угоди та звільняє експортера від його пропозиції. Вільна оферта здійснюється на ту саму 
партію товару для декількох потенційних покупців. вона не визначає термінів для отримання 
відповіді і тому не зв’язує оферента своєю пропозицією. Згода покупця з умовами оферти 
підтверджується його твердою контрофертою. 
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Слід зазначити, що такий спосіб пошуку потенційних закордонних партнерів, як виставки 
охоплюють всі етапи експортно-імпортної угоди, оскільки їх результатом є власне укладання 
контракту. На всіх інших етапах пошуку партнерів необхідно володіти певним обсягом інформації, 
яка включає дані про фірми, що або пропонують товари чи послуги, або хочуть купити товари чи 
послуги, які пропонуються експортером та зацікавлені у співпраці з фірмою, яка здійснює цей 
пошук. 

Однак, для кінцевого вибору потенційного покупця необхідно провести детальне аналізу-
вання майбутнього партнера. Етап аналізування починається після завершення попереднього 
відбору партерів та збору інформації про них. Метою цього етапу є оцінювання надійності 
контрагентів, які були внесені до попереднього списку. Велике значення при цьому надається 
достовірності та повноті отриманої інформації про потенційного партнера. 

Основним документом, в якому зібрана базова інформація на фірму, є карта фірми. Вона 
являє собою анкету, згруповану за основними критеріями, які характеризують різні аспекти 
діяльності досліджуваної фірми. Карта фірми постійно поновлюється новою інформацією щодо 
оцінювання потенційного контрагента протягом всього процесу аналізування, а також у 
подальшому у разі співпраці з цією фірмою. Зазвичай карта фірми містить такі розділи [1,2]: 

• загальна характеристика (вид діяльності, форма власності, розмір акціонерного капіталу, 
оборот, кількість працівників тощо); 

• належність фірми до країни (стабільність політичної та економічної ситуації, рівень 
розвитку, територіальна віддаленість тощо); 

• належність фірми за капіталом і контролем (акціонерний капітал, контрольний пакет, його 
власники, найбільші акціонери тощо); 

• організаційна структура управління (дочірні компанії, філії, представництва); 
• історія створення та діяльності фірми (рік створення, основні злиття, поглинання, 
репутація фірми, надійність тощо); 

• відомості про керівний склад управління фірми (досвід, освіта, попередні займані посади в 
інших фірмах тощо). 

Розділ про фінансовий стан фірми містить дані про обсяги капіталу, прибутки, збитки, 
кредитоспроможність, фінансову стабільність, рейтинг компанії тощо. У розділі про характе-
ристику діяльності фірми повинні бути дані про номенклатуру продукції, номенклатуру експорту та 
імпорту, місце фірми на світовому ринку та частка її у національній торгівлі, значення та характер 
зовнішньоекономічної діяльності, найважливіші фірми-контрагенти та фірми-конкуренти, 
виробничо-господарські зв’язки з іншими фірмами. 

Кінцевий вибір партнера є завершальним етапом аналізу і саме від його успішності залежить 
правильний вибір майбутнього контрагента, а, отже, успіх майбутньої угоди. Основним 
документом в процесі цього аналізу є конкурентний лист, який є зведеною порівняльною таблицею 
пропозицій, відібраних у процесі аналізування. Результатом аналізу даних конкурентного листа є 
вибір фірми, яка максимально задовольнятиме запити експортера. Загалом конкурентний лист 
допомагає остаточно визначитися у доцільності підписання майбутньої угоди за певних умов, 
виявити коло найвигідніших партнерів та отримати необхідну інформацію для початку проведення 
переговорів і вироблення тактики їх проведення. 

 
1. Гофман Н.Ф., Маховикова Г.А. Основы внешнеэкономической деятельности. – СПб: Пи-

тер, 2001. – 208с. 2. Тюріна Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Навч.посібник. – 
К.: Центр учбової літератури, 2013. – 408с. 
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 Коць І.І., 2016 

 
На сучасному етапі толінгові операції займають вагому частку у структурі експортно-імпорт-

ної діяльності вітчизняних бізнес-структур, при цьому, як правило, переважаючим є імпорт даваль-
ницької сировини національними товаровиробниками з подальшим реекспортом виготовленої на її 
основі продукції у країну замовника. Як відомо, толінг є одним із різновидів зовнішньоекономічних 
операцій, що регулюється чинними нормами вітчизняного та міжнародного законодавства. На 
підставі огляду нормативно-правової бази, що визначає засади здійснення операцій з давальницькою 
сировиною і толінгових операцій зокрема, а також вивчення практичних механізмів укладання та реалі-
зації толінгових угод між вітчизняними і зарубіжними контрагентами встановлено існування різнома-
нітних варіантів та схем реалізації толінгових операцій як їх замовником, так і виконавцем. З метою 
підвищення рівня інформаційної обізнаності кожної із взаємодіючих сторін толінгового контракту про 
різноманітні особливості та аспекти реалізації таких операцій, а також налагодження ефективної 
співпраці на засадах врахування інтересів обох контрагентів здійснено комплексну систематизацію 
різних видів толінгових операцій з врахуванням позицій їх замовника та виконавця. Зокрема, запропо-
новано розмежовувати увесь спектр толінгових операцій за нижченаведеними істотними й неза-
лежними ознаками. 

1. За видами робіт переробного підприємства:  
– переробні (передбачають виконання переробним підприємством низки переробних робіт, 
зокрема, з переробки, обробки, монтажу, демонтажу, використання давальницької сиро-
вини); 

– ремонтні (зосереджені на здійсненні переробним підприємством низки ремонтних робіт, 
зокрема, з ремонту, модернізації, відновлення та регулювання, калібрування даваль-
ницької сировини); 

– комплексні (ґрунтуються на виконанні переробним підприємством як переробних, так і 
ремонтних робіт). 

2. За складом учасників: 
– толінгові операції, що передбачають взаємодію ключових (обов’язкових) суб’єктів: 
замовника, виконавця, фінансових установ, митних органів; 

– толінгові операції, що поряд із ключовими взаємодіючими суб’єктами передбачають залу-
чення додаткових учасників: посередників, постачальників, збутовиків, інших переробних 
підприємств, тощо. 

3. За пріоритетними мотивами здійснення: 
– виробничо-мотивуючі; 
– матеріально-мотивуючі; 
– фінансово-мотивуючі; 
– майново-мотивуючі; 
– кадрово-мотивуючі; 
– маркетингово-мотивуючі; 
– логістично-мотивуючі; 
– зовнішньоекономічно-мотивуючі; 
– комбіновано-мотивуючі. 
4. За формою розрахунків між замовником та виконавцем: 
– толінгові операції, що ґрунтуються на готівковій формі розрахунків; 
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– толінгові операції, що ґрунтуються на сировинній формі розрахунків; 
– толінгові операції, що ґрунтуються на товарній формі розрахунків; 
– толінгові операції, що ґрунтуються на комбінованій формі розрахунків. 
5. За територіальним принципом реалізації готової продукції: 
– толінгові операції, що передбачають реалізацію готової продукції у країні виконавця; 
– толінгові операції, що передбачають реалізацію готової продукції у країні замовника; 
– толінгові операції, що передбачають реалізацію продукції частково у країні виконавця та 
частково у країні замовника. 

6. За місцем у діяльності підприємства: 
– основні (є основною діяльністю підприємства);  
– домінуючі (займають переважаючу частку в основній діяльності підприємства); 
– другорядні (охоплюють незначну частку в основній діяльності підприємства). 
7. За рівнем самостійності переробного підприємства: 
– самостійні (передбачають самостійне здійснення толінгових робіт силами переробного 
підприємства); 

– залежні (ґрунтуються на здійсненні толінгових робіт силами переробного підприємства та 
інших підприємств, залучених у переробний процес). 

8. За територіально-державними позиціями замовника та виконавця: 
– толінгові операції, що ґрунтуються на схемі «замовник-резидент – виконавець-нерезидент»; 
– толінгові операції, що ґрунтуються на схемі «замовник-нерезидент – виконавець-резидент»; 
9. За сировинною базою: 
– толінгові операції, що ґрунтуються виключно на сировині замовника; 
– толінгові операції, що ґрунтуються на сировині замовника та виконавця. 
10. За рівнем комплексності (складом) сировинної бази: 
– моносировинні (ґрунтуються лише на одному виді давальницької сировини, що є достат-
нім для виконання певного виду робіт в межах толінгових операцій); 

– полісировинні (потребують комплексної сировинної бази, що може включати різні види 
сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, енергоносіїв). 

11. За терміном здійснення: 
– короткотермінові (до 1 місяця); 
– середньотермінові (3-6 місяців); 
– довготермінові (6-12 місяців). 
12. За періодичністю здійснення: 
– постійні (здійснюються на постійній основі і, як правило, є основною діяльністю під-

приємства або займають вагому частку в ній); 
– регулярні (реалізовуються через визначені проміжки часу (декаду, місяць, квартал, 

півріччя, рік, тощо)); 
– разові (здійснюються не на постійній основі, а, як правило, за разовими рішеннями керів-

ництва у певних умовах функціонування). 
13. За збалансованістю впливу на діяльність контрагентів: 
– збалансовані (чинять збалансований вплив на діяльність замовника та виконавця); 
– нерівномірні (характеризуються істотною нерівномірністю впливу на діяльність замовни-

ка та виконавця). 
14. За рівнем впливу на розвиток діяльності підприємства: 
– толінгові операції, що зумовлюють прогресивний розвиток діяльності підприємства; 
– толінгові операції, що зумовлюють регресивний розвиток діяльності підприємства; 
– толінгові операції, що не зумовлюють розвитку діяльності підприємства. 
Запропонована типологія толінгових операцій спрямована, насамперед, на удосконалення 

інформаційного забезпечення їх реалізації на засадах репрезентації широкого спектру особливос-
тей, варіантів та схем здійснення толінгу як його замовником, так і виконавцем. 
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Формування інформаційно-комунікаційної системи – складний і багатоплановий процес, у 

якому використовуються всі досягнення сучасної інформаційної технології, новітні комп’ютерні 
системи, кожна з яких робить можливим успішне керівництво виробничими процесами та 
підприємства в цілому. 

Інформаційно-комунікаційні системи на підприємстві можна поділити на три групи: планові, 
диспозитивні (диспетчерські), виконавчі (оперативні) [1]. 

Планові інформаційні системи створюються на адміністративному рівні управління і 
слугують для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру. Серед розв’язуваних 
завдань: створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга; планування виробництва; загальне 
управління запасами; управління резервами та інші завдання. 

Диспозитивні інформаційні системи створюються на рівні управління складом або цехом і 
вирішую наступні завдання: детальне управління запасами (місцями складування); керування 
внутрішньоскладським або внутрішньозаводським транспортом; відбір вантажів за замовленням та 
їх комплектування, облік вантажів. 

Виконавчі інформаційні системи створюються на рівні оперативного управління. Обробка 
інформації в цих системах здійснюється в темпі, зумовленому швидкістю її надходження. Цими 
системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов’язані з контролем матеріальних 
потоків, оперативним управлінням переміщеннями [2].  

Для вирішення підприємствами проблем  з несвоєчасністю, недостовірністю або й 
відсутністю інформації пропонується створення галузевих і внутрішньовиробничих центрів, що 
будуть керувати одночасно інформаційними і матеріальними потоками на підприємстві, також 
створення логістичних інформаційних систем в сфері підготовки вантажів до перевезення з 
застосуванням електронних перевізних документів 

Наступною проблемою в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, є подолання 
митних бар'єрів, а особливо для держав, що знаходяться в безпосередній близькості одна від одної. 
Для того щоб полегшити відносини в цій сфері потрібно ввести єдину міжнаціональну комуніка-
ційно-інформаційну систему. Вона буде призначена для передачі інформації про матеріальні потоки 
і контроль за їхнім рухом. Ця інформаційна система буде поєднувати комунікаційні системи 
багатьох країн і в зв'язку з цим вона зменшить час перебування вантажів на прикордонних станціях 
і пов'язані з цим витрати. Система матиме самостійну комунікаційну мережу, що не залежатиме від 
впливу інших державних інформаційних систем.  

Створення логістичної інформаційної системи  є складним і багатоплановим процесом, який є 
неможливим без попереднього створення інформаційно-комунікаційної системи підприємства в цілому.  

 
1. Матусяк С.В. Інформаційні потоки в логістиці / С.В. Матусяк, П.В. Стасюк. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http :// intkonf.org/ matusyak-sv-stasyuk-pv-informatsiyni-
potoki-v-logistitsi. 2. Мисковець О.В. Управління інформаційними потоками регіонального ринку 
праці та їх роль у розвитку регіону // Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник 
наукових праць. Луцький національний технічний університет. – вип. 7 (27). – Ч І. – Луцьк, 2014. –
 С. 122-128. 
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У процесі управління отримуються відомості про стан системи в кожний момент часу, про 
досягнення (чи навпаки недосягнення) заданої мети з тим, щоб вплинути на систему і забезпечити 
виконання прийнятих управлінських рішень. Будь-якій системі управління економічним об'єктом 
притаманна своя інформаційна система, яка називається інформаційною економічною системою. 

Економічна інформаційна система  – це сукупність внутрішніх і зовнішніх потоків інформа-
ції, які циркулюють як в прямому, так і в зворотьному напрямках, а також методів, засобів і фахів-
ців, які беруть участь у процесах переробки інформації і прийняття управлінських рішень [1, c.25]. 

Інформаційна система є системою інформаційного обслуговування користувачів і виконує 
технологічні функції з нагромадження, збереження і переробки інформації. Її зміст, порядок форму-
вання і процес функціонування визначаються методами і структурою управлінської діяльності, 
прийнятими на певному економічному об'єкті [2, c.28]. 

Систему, яка реалізує функції управління, називають системою управління. Найважливішими 
функціями, що реалізуються в такій системі, є прогнозування, планування, облік, контроль, аналіз, 
регулювання, стимулювання, прийняття рішень. 

Для успішного функціонування системи підтримки взаємовідносин з клієнтами необхідно всі 
інформаційні системи, які обслуговують підприємство, об’єднати в єдину систему [3 , с.52-53]. 
Першим кроком до цього може служити створення спільної інформаційної бази підприємства. Це 
дасть можливість забезпечити наявність свіжої інформації про пропозиції для покупця, що значно 
скорочує час і витрати просування продукції на ринку; скоротити час обробки і виконання замов-
лення, розміщеного через web-сайт компанії. Крім цього, накопичення великої бази замовлень ство-
рює необхідні умови для прогнозування попиту і планування виробництва та маркетингових 
заходів [4, с.16]. 

Джерелами формування інформаційних масивів баз даних згідно [5, c.73-74] є: дані про 
внутрішній стан і процеси, що відбуваються на даному об'єкті управління; вибіркові дані про зов-
нішнє середовище, пов'язані з даним об'єктом управління. 

Дані про внутрішній стан і процеси, що відбуваються на об'єкті управління, фіксуються пере-
важно в первинних документах. Зміст їх  – характеристика виробничо-господарської, економічної, 
фінансової та іншої діяльності підприємства. Внутрішня інформація формується на різних рівнях 
управління підприємством, накопичується у централізованій базі даних (на файл-сервері) і може 
використовуватися багатьма спеціалістами при виконанні функцій управління. 

Дані про зовнішнє середовище діляться на три групи: показники, які характеризують еконо-
мічний розвиток країни, кон’юнктуру ринку та діяльність контрагентів та конкурентів (банків, стра-
хових компаній, постачальників продукції, покупців, конкурентів) [2, с.22-25]. Вони формуються 
службою маркетингу та експортно-імпортним відділом, потрібні для організації виробництва, 
збуту, зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві 

Інформаційні технології доцільно використовувати у таких етапах  управління зовнішньоеконо-
мічною діяльністю (ЗЕД): маркетингове дослідження; формування експортно-імпортних цін; підготовка 
ділових документів та проведеня документообігу; здійснення фінансових операцій (розрахунків). 

В процесі здійснення ЗЕД у підприємства з контрагентом виникає потреба у здійсненні фінансо-
вих розрахунків. Посередником при цьому виступає банк. Для спрощення проведення цих розрахунків 
у працях [5, c.63-68] пропонується використання електронної системи передавання документів «Клієнт-
банк». За допомогою цієї системи клієнт банку заповнює платіжний документ на комп’ютері у своєму 
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офісі, а програмним забезпеченням системи надсилає його до банку, де цей документ далі обробляють 
відповідні елементи системи. Ця система надає клієнтові, порівняно з традиційною технологією 
платежів, такі переваги: кожний клієнт може зі свого офісу за допомогою комп’ютера керувати власним 
розрахунковим рахунком; обслуговування клієнтів здійснюється цілодобово; скорочуються операційні 
витрати, дешевшими стають підготовка й оформлення платіжних документів; зменшення кількості 
помилок під час вводу й підготовки фінансових документів і захист від типових банківських ризиків 
(помилкові направлення платежів, загублення документів, їх фальсифікація тощо). 

Клієнт працюючи в системі, може не лише відправляти платежі, а й користуватися іншими 
банківськими послугами (діставати інформацію про операції на своєму рахунку, про зміни його 
поточного стану протягом доби, курси валют тощо). 

 
1. Писаревська Т. А. Інформаційні системи і технології в управлінні трудовими ресурсами: 

Навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 279 с.2. Калиниченко А.В., Валиков 
В.П. Система информационного обеспечения управления прибылью // Економіка: проблеми теорії 
та практики. Збірник наукових праць. Випуск118. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – с.22 – 27. 
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Управління підприємством, котре є активним учасником зовнішньоекономічних процесів в умо-

вах динамічних змін ринкового середовища, зумовленими міжнародними подіями, особливостями 
зовнішньоекономічної співпраці та міжнародним оточенням, діяльністю міжнародних організацій, не 
може бути ефективним без якісної інформаційно-аналітичної бази, яка формується у результаті реаліза-
ції діагностичних процедур. Варто зазначити, що в умовах всеохоплюючої глобалізації та інтеграції такі 
діагностичні процедури мають бути уніфікованими і обов’язково враховувати зарубіжний досвід у сфе-
рі здійснення соціально-економічної діагностики. Активна участь вітчизняних суб’єктів господарської 
діяльності в процесі європейської інтеграції обумовлює необхідність впровадження у практику функ-
ціонування міжнародних систем діагностики. Узагальнення результатів вивчення та аналізування зару-
біжного досвіду у сфері функціонування та застосування міжнародних систем діагностики дозволило 
виокремити найбільш значущі та вагомі, які займають провідне місце у міжнародній практиці. 

Міжнародні системи діагностики представлені насамперед рейтинговими системами, а саме: 
1. Міжнародний інноваційний індекс – узагальнений показник вимірювання рівня інновацій в 

країні. Міжнародний інноваційний індекс вважають «найбільшим і найбільш всеосяжним глобаль-
ним індексом».  
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2. Індекс економічної свободи. Доцільно зазначити, що економічною свободою вважається 
фундаментальне право людини здійснювати управління своєю працею та майном.  

3. Індекс легкості ведення бізнесу  – індекс для порівняння простоти підприємницької діяль-
ності між країнами світу. Формується за результатами річної звітності з метою дослідження впливу 
регулювання бізнесу державою на економічне зростання.  

4. Індекс кращих країн світу – комбінований показник, який аналізує 125 країн світу за ступе-
нем їх позитивного та негативного глобального внеску у загальний розвиток людства. 

5. Міжнародний індекс миру – рейтинг, що розкриває рівень миролюбності у 162 країнах 
світу. Його формують соціологи та економісти міжнародної групи експертів з Інституту миру та 
Центру миру і вивчення конфліктів Сіднейського університету останні вісім років.  

6. Індекс глобальної конкурентоспроможності є найбільш повним комплексом показників 
конкурентоспроможності різних країн світу. Індекс розрахований за методикою Всесвітнього 
економічного форуму (World Economic Forum),  

7. Рейтинг багатства країн. Журнал Forbes склав рейтинг багатства країн. Використовуючи 
показник ВВП на душу населення, визначається, яку країну можна вважати найбагатшою.  

8. Список країн за ВВП (номінал) на душу населення. ВВП в розрахунку на душу населення 
визначає рівень економічного розвитку держави.  

9. Список країн за ВВП (ПКС) на душу населення. ВВП (валовий внутрішній продукт) на 
душу населення за паритетом купівельної спроможності (ПКС) є найбільш точною характерис-
тикою, що визначає рівень економічного розвитку, а також зростання економіки.  
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З розвитком інформаційних технологій та Інтернету з’явилася віртуальна економіка, основою 
якої є електронна комерція. За рівнем розвитку е-комерції у рейтингу країн перше місце замають 
США, а друге – Китай, ринок е-комерції якого має значний потенціал та до 2017 р. очікується 
становлення його як світового лідера. У 2015 р. найбільшим регіональним ринком електронної 
комерції у світі став Азіатсько-Тихоокеанський регіон, населення якого витратило на здійснення 
покупок у мережі Інтернет більше, ніж населення Північної Америки. 

Динамічно зростаючі ринки е-комерції в Китаї, Індії, Індонезії дозволять до 2017 р. Азіатсько-
Тихоокеанському регіону випередити за темпами розвитку ринки е-комерції інших регіонів світу. 
Азіатсько-Тихоокеанський ринок електронної комерції значно розшириться, в першу чергу за 
рахунок Китаю, який у своєму розвитку галузі «бізнес для споживача» (B2C) навіть випередить 
Європу [1]. 

Найвищі показники проникнення Інтернету в ЄС (понад 80%) є характерними для Нідерлан-
дів, Німеччини, Великобританії та Франції, які характеризуються найвищим відсотком споживачів, 
що здійснюють операції з підприємствами шляхом е-комерції. 

Частка е-комерції в загальному обсязі роздрібної торгівлі світової економіки є найбільшою у 
Великобританії – 13,5%, на другому місці знаходиться США – 11,6%, третє місце посідає 
Німеччина – 9,7%. Далі йдуть країни із приблизною часткою е-комерції у 7% від загального 
роздрібного товарообороту – Швеція, Франція, Євросоюз загалом, для Італії, Росії, Польщі та 
Іспанія – даний показник знаходився на рівні 2 - 3%. Середня вартість однієї покупки в мережі в 
2014 р. була найвищою в США – 119 доларів, при цьому середня кількість здійснених покупок за 
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рік становила 15,6, у той час як у Великобританії – 99 доларів та 18, відповідно, у Німеччині – 89 
доларів та 18,1, в Італії – 72 долари та 10,4 [2]. 

Однією з тенденцій в сфері електронного бізнесу є масове використання мобільних пристроїв 
для здійснення бізнес-операцій в мережі Інтернет. Товарооборот у рамках мобільного сегменту е-
комерції у США в 2015 р. становив 41 млрд. доларів – 8%, також лідирують Великобританія – 10%, 
Австралія – 8% (рис. 1). Істотно нижчою є частка мобільних покупців у Німеччині –  6%, Італії – 4% 
та Нідерландах – 4%, а у Франції – лише 2% [3]. При цьому до 2017 р., прогнозується його 
зростання в динаміці до 100 млрд. доларів. 

 

 
Рис. 1. Частка «мобільних» операцій  

у сфері світової електронної комерції в 2015 р. 
 
Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону разом з «новими індустріальними» країнами 

(Аргентиною, Мексикою, Бразилією, Росією), Італією та Канадою будуть стимулювати зростання 
обсягів електронної комерції у всьому світу. За прогнозами [4], загальний товарооборот е-комерції 
Аргентини, Бразилії та Мексики до 2018 р. зросте на 135% і буде складати 47 млрд. доларів. 
Бразилія залишиться лідером серед країн Південно-Американського регіону, а її ринок е-комерції 
(B2C + С2С) за 5 років зросте більш ніж в 2 рази (з 15 млрд. доларів до 35 млрд. доларів). Кількість 
онлайн-покупців протягом того ж періоду збільшиться на 79,3 % (з 30,9 млн. осіб до 55,4 млн. осіб). 

Основними тенденціями розвитку ринку електронної комерції  є: 
Ø стабільне перетікання роздрібної торгівлі в мережу Інтернет (в Україні доля продажів в 
Інтернет 1,6%, у Великобританії 13%); 

Ø збільшення частки активних покупців серед користувачів Інтернет; 
Ø звичка використовувати мережу як засіб для пошуку інформації про товар, тобто 
використовують для збору інформації пошукові системи в України 56–60% споживаців, а 
європейці 33–41% та американці 28%; 

Ø тенденція, спрямована на розвиток способів оплати в Інтернет, тоді як у даний час понад 
85% покупок здійснюється за готівку; 

Ø розвиток реклами у мережі Інтернет.  
В Україні обсяги е-комерції в 2013 р. оцінили в 2 млрд. доларів, що порівняно з 2012 р. на 1 млрд. 

доларів більше, тобто український ринок мав тенденцію до зростання. Проте, у зв’язку із загальним 
падінням української економіки на фоні складної соціально-економічної та політичної ситуації розвиток 
електронного бізнесу суттєво зменшив оберти. Внаслідок анексії Криму та війни на сході України 
обсяги е-комерції у 2014 р. зменшились до 1,6 млрд. доларів [5]. 

Середня вартість замовлення в Інтернет-магазинах зменшилась пропорційно падінню курсу 
національної валюти – на 60%, споживачі товарів категорії «люкс» стали купувати більш дешеві 
аналоги. Внаслідок коливань валютних курсів вітчизняні учасники ринку е-комерції потерпають від 
зменшення прибутків, а інколи й зазнають збитків. А тому одним з трендів розвитку вітчизняної е-
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комерції є оперативна переорієнтація на нові види товарів та послуг, гнучке встановлення цін в 
залежності від валютного курсу. 

В Україні, як й у світі в цілому, перспективи для інтернет-бізнесу та інтернет-торгівлі відкриває 
ринок В2В, що, зокрема, забезпечує можливості розвитку інформаційної та торговельної взаємодії між 
бізнесовими компаніями в мережі Інтернет. 

У сучасних умовах розвитку електронної комерції відбувається четверта промислова революція, 
яка полягає в комп’ютеризації виробництва. Вона передбачає впровадження кіберфізичних систем 
(CPS) у виробництво й логістику, а також використання Інтернету в промислових процесах. Наприклад, 
компанія FANUC готова до нових вимог, адже безперервний потік інформації був рушієм автоматизації 
виробництва задовго до промисловості 4.0. б’єднуючи у мережу машини, системи зберігання даних і 
обладнання, отримаємо «інтелектуальне виробництво», в якому машини самостійно обмінюються 
інформацією та постійно пристосовуються до нагальних потреб виробництва. 

 
1. Global Retail E-Commerce Index [Electronic resource]. — Available at: \www/URL: 

http://www.atkearney.com/consumerproducts-retail/e-commerce-index. 2. E-Commerce Europe. European B2C 
E-commerce Report 2014 [Electronic resource]. — Available at: \www/URL: http:// www.ecommerce-
europe.eu/facts-figures.3. Патраманська Л. Ю Дослідження сучасних тенденцій розвитку світового 
ринку електронної комерції / Technology audit and production reserves — № 5/3(19), 2014. 4. Wigder, Z. D. 
The Evolution Of eCommerce In Brazil [Electronic resource] / Zia Daniell Wigder. — Available at: 
\www/URL: https://www.forrester.com/The+ Evolution+Of+eCommerce+ In+Brazil/fulltext/-/E-RES117444. 
— August 4, 2014. 16. Retail in 2018 — Shop numbers, Online and the High Street [Electronic resource]. — 
Available at: \www/URL: http://www.retailresearch.org/retail2018.php.5. IT market in Ukraine 2014 — 
Current situation and short term outlook [Electronic resource]. — Available at: \www/URL: 
http://www.ewdn.com/category/data-reports. — Sep 29, 2014. 
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Вдало підібраний персонал на підприємстві сприяє ефективній роботі не тільки своєї команди 

чи підрозділу, а і діяльності усієї компанії. Тема пошуку та набору працівників є популярною та 
актуальною впродовж багатьох років як в зарубіжній, так і у вітчизняній науковій літературі.  

Питання пошуку та набору досліджували В.В. Травін, В.А. Дятлов, Л.В. Балабанова, О.В.Сар-
дак, В.І. Крамаренко, О.В. Крушельницька, О.Є. Кузьмін, В.М. Данюк, А.П. Єгоршин, В.А.Сав-
ченко, Ф.І. Хміль, С.В. Шекшня та інші [1, 2, 3, 4]. 

Існує значна кількість сучасних технологій залучення працівників на вакантні посади. В залеж-
ності від конкретних вакансій на підприємстві і необхідних кандидатів (їх кваліфікації, освіти, додатко-
вих знань і умінь, стажу та досвіду тощо) визначають  методи залучення (набору) працівників. 

Найбільш поширеними технологіями залучення працівників на вакантні посади є рекрутинг, 
ексклюзивний пошук, хедхантинг, прелімінаринг тощо. Але часто такий широкий спектр техноло-
гій залучення майбутніх працівників не вирішує проблему пошуку кандидатів на конкретну вакан-
сію і ми не можемо знайти відповідного кандидата. Саме в таких випадках варто звертатись до 
таких шляхів пошуку кандидатів, які на перших етапах відбору і набору працівників не отримали 
належного визнання і викликали певні побоювання в айчарів і керівництва компаній. До цих кате-
горій працівників ставляться з обережністю і не прагнуть брати на роботу, зокрема це працівники 
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зрілі, у віці, випускники, жінки молодого віку, представники інших сфер діяльності. Керівництво 
компаній вважає, що навчати потрібно молодь, щоб окупились усі затрати на це та їх адаптацію, 
хоча зовсім молоді спеціалісти після завершення Вузів також не викликають у них довіри, оскільки 
вони мають тільки теоретичну підготовку, без практичного досвіду і у них величезні плани щодо 
розвитку своєї кар’єри в майбутньому, а не організації. З острахом керівництво компаній ставиться 
і до жінок молодого віку, оскільки переважає думка, що їх істинною метою є створення сім’ї і 
народження дітей, а не сумлінна робота на підприємстві. Стосовно представників інших сфер 
діяльності переважно вважається, що вони не мають досвіду в необхідному напрямі і їх навчання 
принесе більше витрат на підприємстві, а ніж користі [6]. 

Необхідно пам’ятати, що усі вище наведені категорії працівників мають свої суттєві переваги 
і можливо саме вони найбільше будуть відповідати заданим критеріям пошуку майбутніх пра-
цівників на конкретну вакансію і їх обов’язково варто розглядати при пошуку та відборі кандидатів. 

Перевагами можуть бути: 
– випускники: переважно в більшості молоді, освідченні, з ґрунтовною теоретичною базою і 
величезним потенціалом, з внутрішньою сильною мотивацією, а нерідко з творчим і креа-
тивним підходом до вирішення поставлених завдань, з безліччю ідей і т.д.; 

–  «вікові спеціалісти»: працівники у віці, з величезним досвідом роботи, знаннями, кваліфі-
кацією та стажем, повні сил і енергії та бажанням працювати, вже навчені усьому, що 
необхідно їм для подальшої роботи; 

– жінки молодого віку: саме ця категорія персоналу здатна наполегливо працювати, доводя-
чи собі і керівництву, що вони вартують цієї посади, встигаючи добре виконувати свою 
роботу, розвиватись і навіть одночасно виховувати дітей; 

– представники інших сфер діяльності: сильні і працездатні люди, які прагнуть розвиватись, 
в розквіті сил, вони пробують змінити напрямок своєї діяльності досягнувши максималь-
них висот на попередній роботі та посаді. 

Існують і інші категорії працівників, яким достатньо складно пройти відбір на вакантну 
посаду, зокрема: 

– це жінки з маленькими дітьми або які самостійно виховують дітей;  
– викладачі, які мають хороші знання та потужну теоретичну базу, комунікативні здібності, 
підхід до оточуючих, бажання спробувати свої здібності і в іншій сфері, але в них недос-
татньо практичної діяльності;  

– працівники з обмеженими можливостями, оскільки норми трудового законодавства Украї-
ни встановлюють додаткові пільги та привілеї, а саме неповний робочий день або тиж-
день, пільгові умови праці, пільгова тривалість відпустки тощо. Держава здійснює стиму-
лювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку 
праці [5]. 

Останнім часом спостерігається тенденція зниження допустимої верхньої вікової межі, 
оскільки в рекламних оголошеннях на вакантні посади достатньо часто присутнє вікове обмеження 
і претендентам старше 40 років складніше знайти роботу.  

Згідно норм трудового законодавства України забороняється в оголошеннях про вакансії 
зазначати обмеження щодо віку кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, 
за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі [5] 

Як відомо, для збирання інформації про майбутніх працівників підприємства використовують 
зовнішні і внутрішні джерела їх пошуку. З метою оптимального  набору кандидатів доцільно поєд-
нувати внутрішні і зовнішні джерела залучення персоналу, а також оптимізувати їх кількість, щоб 
не розпорошуватись і використати усі потенційні можливості свого персоналу. Варто визначити 2-4 
найбільш оптимальних методи набору кандидатів з внутрішніх і зовнішніх джерел. Використання 
внутрішніх джерел залучення працівників сприятиме посиленню мотивації, кар’єрному зростанню 
та лояльності персоналу до підприємства і спільної справи, а також зменшення плинності кадрів. 
Застосування зовнішніх джерел сприятиме пошуку висококваліфікованих, креативних, з новими 
підходами і ідеями працівників, які зможуть внести позитивні зміни у виробничий процес. 
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На сьогоднішній день не важливо які методи і засоби застосовують підприємства для відбору 
майбутніх працівників, а важливо яких кандидатів вони в кінці процесу знаходять і наскільки вони 
відповідають необхідним (заданим) вимогам і критеріям.  
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Інтелектуальний капітал є важливою умовою, яка забезпечує економічний розвиток підприємства 
та зміцнення його позицій на ринку. Він входить в структуру нематеріальних активів організації. 

В умовах сучасної ринкової економіки важливу роль відіграє конкурентоспроможність 
організації і її продукції. Сучасний розвиток техніки і технологій не завжди дозволяє отримати 
видимі переваги над своїми конкурентами. Кожне підприємство володіє певними особливостями,  
притаманними тільки їм. Зокрема, це власні винаходи, вміння, знання та кваліфікація працівників, 
промислові зразки своєї продукції, торгові марки, знаки товарів і послуг, фірмові найменування 
тощо. Все це належить до інтелектуального капіталу підприємства і дає можливість організації 
відрізнятися від інших на ринку. 

Саме тому, актуальним є дослідження інтелектуального капіталу підприємства, який є 
вагомим важелем впливу та сприяє розвитку окремого підприємства та економіки країни в цілому.  

На сьогодні велика кількість вітчизняних та закордонних науковців досліджують сферу 
формування та функціонування інтелектуального капіталу. 

Вітчизняними дослідниками інтелектуального капіталу є: Пожуєв В. І., Нагорна І. І., Ларіна О. Г., 
Посилкіна О.В. та інші. Серед сучасних закордонних дослідників найбільш відомими є: Ліеф 
Едвісон (США, Нью-Йорк), Една Фашер (Ізраїль), Тив’я Ронен (Ізраїль), Анні Брукінг (ВБ, Лондон) 
та інші [1]. 

За А.Брукінг інтелектуальний капітал – це знання, яке може бути використане для отримання 
деякої економічної вигоди або інших корисних цілей. Термін об'єднав ідею інтелекту або силу 
мозку з економічною концепцією капіталу таким чином, що вони можуть бути вкладені у вироб-
ництво притому збільшувати обсяг товарів і послуг. Інтелектуальний капітал може включати в себе 
навички і знання про розробки компанії, шляхи та напрямки популяризації та поширення своїх 
товарів чи послуг на ринку; знання та досвід окремих співробітників або їх груп, які мають вирі-
шальне значення для подальшого успіху компанії; результати досліджень, документи про клієнтів, 
а також іншу інформацію, яка може мати значення для конкурента і не є загальнодоступною [2]. 

За В.І. Пожуєвим інтелектуальний капітал – це засноване на зв’язках структуроване знання і 
здібності, які володіють потенціалом розвитку і створення вартості. Інтелектуальний капітал комер-
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ційної організації є сукупність знань, інформації, досвіду, кваліфікації і мотивації персоналу, ор-
ганізаційних можливостей тощо [3]. 

Отже, можна відзначити абсолютну схожість підходів до визначення сутності інтелектуаль-
ного капіталу як вітчизняних, так і закордонних науковців. 

Особливої уваги вимагають фактори формування інтелектуального капіталу, оскільки, саме 
вони сприяють утворенню, функціонуванню та стимулюванню розвитку інтелектуального потенціа-
лу на підприємстві. 

Під факторами формування інтелектуального капіталу розуміється набір певних чинників, які 
сприяють його появі та виокремленні певних особливостей. 

Усю сукупність факторів, котрі здатні вплинути на формування інтелектуального капіталу 
господарського суб’єкту групують на чинники внутрішнього середовища, так звані мікрофактори та 
чинники зовнішнього середовища (макрофактори). Також часто виділяють окрему особливу групу – 
егофактори [4]. 

Фактори внутрішнього середовища – це такі чинники впливу на формування інтелектуаль-
ного капіталу, які виникають в межах організації і пов’язані з її діяльністю і її станом. 

До мікрофакторів належать [4]: 
– технічний рівень виробництва; 
– колективні стосунки між працівниками організації; 
– розвиток інформаційних технологій на підприємстві; 
– винаходи, промислові зразки, бренди, торгові марки; 
– організація управління підприємством; 
– задоволеність працею працівниками тощо. 
Варто також додати до факторів внутрішнього середовища мотивування та матеріальне сти-

мулювання працівників за вияв творчості та креативності, створення нових цікавих ідей; сприяння 
організацією розвитку професійної та інтелектуальної складової персоналу шляхом запровадження 
тематичних тренінгів та курсів з розвитку професійних навичок; запрошення до співпраці коуч-
тренерів, що сприятиме розвитку впевненості, творчості, креативності та професійності праців-
ників. 

До факторів зовнішнього середовища (макрофакторів) слід зарахувати [4]: 
– інноваційні методи підвищення конкурентоспроможності організації; 
– становище підприємства на ринку; 
– взаємозв’язки з іншими організаціями; 
– громадська думка щодо організації; 
– законодавчо-нормативні акти щодо регулювання інтелектуальної власності тощо. 
Слід доповнити цей перелік такими факторами як: 
– власна ділова репутація підприємства на ринку. Хороша бізнес-репутація фірми сприяти-
ме залученню висококваліфікованих, досвідчених, з потужним інтелектуальним потен-
ціалом працівників, укладати контракти та угоди на вигідних умовах для організації, а 
також сприятиме залученню інвесторів тощо. 

– ділова репутація контрагентів організації, зокрема, постачальників, конкурентів, спожи-
вачів та інших;  

– угоди технологічного співробітництва;  
– покращення відносин з клієнтами (вигідні умови співпраці, індивідуальний підхід), поста-
чальниками тощо; 

– залучення до співпраці молодих «геніїв»;  
– позиціонування підприємства на ринку, як інноваційного та високотехнологічного та інші. 
Досить цікавою групою чинників є егофактори. Вони виникають під впливом як внутрішніх 

так і зовнішніх чинників і, в більшості випадків базуються на емоційно-психологічному стані пра-
цівників. Тобто егофактори формують середовище для реалізації креативних здібностей персоналу, 
тим самим кількісно збагачуючи інтелектуальний капітал. 
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До егофакторів можна віднести креативний розвиток працівника, його психофізичні якості, 
емоційність, здатність адекватно реагувати на різні ситуації, можливість реалізації персоналом 
поставлені цілі, групова та командна робота тощо. 

Існують чинники, які сприяють появі низки проблем при формуванні інтелектуального капі-
талу підприємства. Перш за все, це обмежена кількість коштів виділених на науково-дослідницькі 
та конструкторські роботи на підприємстві. Другою проблемою є низький попит на інтелектуальну 
працю та недостатнє її стимулювання та оплата. Також важливою проблемою є недосконала 
захищеність авторських прав на інтелектуальну працю вітчизняним законодавством. 

Загалом, підсумувавши усе можна зробити декілька висновків. По-перше інтелектуальний 
капітал відіграє важливу роль в діяльності кожного підприємства, оскільки закладає фундамент 
його конкурентоспроможності та особливого становища на ринку. По-друге виникло численне 
різноманіття чинників, які впливають на формування інтелектуального капіталу. Керівництво 
організації, задля активного розвитку та конкурентоспроможності на ринку повинно приділяти 
значну увагу і виокремлювати достатньо ресурсів для формування і реалізації  інтелектуального 
капіталу і усунення проблем, що можуть гальмувати його розвиток.  

 
1.Intellectual capital.References. [Електронний ресурс] – Режимдоступу: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual_capital. 2. AnnieBrooking. IntellectualCapital: 
Coreassetforthethirdmillennium. – 2010. – London: Paperback – 224c. 3. Пожуєв В. І. Інтелектуальний 
капітал як стратегічний потенціал організації / І. І. Нагорна // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – 
Вип. 37. – С. 5-13. 4. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність. – підрч. – 2006. – К: Знання. – 431с. 
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Упродовж останніх кількох десятиліть відбувається збільшення частки країн, що розви-
ваються, у світовому торговельному обороті, що супроводжується зростанням відкритості їх 
економік та зміною структури експорту, а саме відходом від домінування у ній продукції з низьким 
ступенем обробки, зокрема палива. Інтенсифікація розвитку зовнішньої торгівлі та залучення 
іноземних інвестицій, реформування аграрного сектору, структурні зміни в промисловості, 
принципи лібералізації міжнародної торгівлі, запроваджені ГАТТ/СОТ, прагнення зайняти свою 
нішу на світовому ринку і отримувати від цього максимальні зиски, зокрема покращити стан 
платіжного балансу та прискорити темпи економічного зростання спонукало більшість країн Азії, 
Африки та Латинської Америки здійснити спроби щодо впровадження стратегії експортоорієнто-
ваного зростання. Однак, необхідно зазначити, що нарощування експорту з цих країн здебільшого 
було невиправданим з макроекономічної точки зору і зустрічалося з суттєвими труднощами. Так, 
структурні зміни у експорті у 1970-80 х. рр. фахівці пов’язують не стільки з технологічними 
зрушеннями, скільки із зростанням цін на сировину на світових ринках. Розвиток експортних 
галузей (як правило, розвивалися лише 1-2 комплементарні галузі) відбувався за допомогою 
залучення іноземного капіталу, обсяги якого, по-перше, характеризувалися значною волатильністю, 
особливо в кризові періоди (феномен «стадної поведінки інвестора»), а по-друге, залежали від 
ставок відсотків по міжнародних позиках (вони суттєво зросли після кризи міжнародної ліквідності 
1980-го р.). Недієвість і навіть небезпека експортоорієнтованої політики за таких обставин має 
теоретичне пояснення. Приплив капіталу в країну в обсягах, які вона не здатна абсорбувати через 
низький рівень розвитку виробничих потужностей, або спрямування коштів лише в один най-
прибутковіший, як правило, сировинний сектор, призводить до ревальвації національної валюти, а 
відтак – падіння міжнародної конкурентоспроможності внаслідок дорожчання експорту та здешев-
лення імпорту. Такий феномен отримав назву «голландської хвороби» (Dutch disease), а В.М. Кор-
ден та Дж. П. Ніарі сформували відповідну модель [1]. Валютний фактор погіршення поточного 
балансу супроводжується чинниками транснаціоналізації – стрімке зростання інвестиційної приваб-
ливості певної галузі за умови відсутності виробництва продуктів-компліментів в силу 
деіндустріалізації країни-реципієнта збільшує попит на імпортні комплектуючі. Фахівці та світовий 
досвід вказують на кілька можливих шляхів подолання вищезгаданих негативних явищ: політика 
«повзучої прив’язки» (актуальна для країн Центрально-Східної Європи у 1990-х рр.), яка повинна 
супроводжуватися підтримкою бюджетного профіциту – тобто дефляційними заходами; посилення 
протекціоністських заходів, що може суперечити  вимогам СОТ; призупинення стрімкого притоку 
зовнішніх інвестицій та заощадження їх, а це практично неможливо для країн, які розвиваються і 
намагатимуться використати отримані кошти для негайного вирішення проблеми бідності. 
Протекціоністська політика розвинених країн щодо імпорту з країн, що розвиваються, остаточно 
звела нанівець ефективність експортоорієнтованого зростання в останніх.  
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Реалізація у неіндустріальних країнах стратегії експортної експансії у 1990-х рр. здійсню-
валася під впливом ультраліберальних ідей Вашингтонського консенсусу, підкріплених рішеннями 
Уругвайського раунду, і фактично сприяла консервації більшості країн Азії, Африки та Латинської 
Америки у статусі периферійних економік, тобто, за словами прихильників концепції неоколоніа-
лізму, сировинних придатків [2]. 

Проведення Доха-рауду переговорів країн-учасниць СОТ та утвердження концепції Сеуль-
ського консенсусу започаткували нові засади міжнародної економічної політики щодо країни, які 
розвиваються, спрямовані на забезпечення для них більш сприятливих умов участі у світогосподар-
ських процесах. Проте, індустріальні країни, з одного боку, відкривали свої ринки для менш 
економічно успішних партнерів, зменшуючи тарифні ставки на імпорт (особливо з найменш 
розвинутих країн (НРК) – в середньому з 3,3 % у 2004 р. до 2,1 % у 2014 р., причому мито на готові 
вироби зменшилося відповідно з 3,2 % до 2,1%, а на сільськогосподарську сировину, навпаки, 
зросло з 1,6 % до 2,1% [3], а, з іншого боку,  посилювали свій вплив на  слабо розвинені країни 
через посередництво міжнародних організацій та ТНК, таким чином, здійснюючи, як зазначає 
І.Пузанов, «…наступ на економічний суверенітет» [2, С.49]. Крім цього, промисловий експорт, 
передусім продукції харчової промисловості, з країн, що розвиваються, у розвинуті країни усклад-
нюється активізацією використання останніми методів прихованого протекціонізму (підвищення 
стандартів якості та внутрішніх податків і зборів, пропаганда споживання місцевих «екологічних» 
продуктів тощо).  

ТНК, які теоретично повинні сприяти модернізації виробництва у країнах-реципієнтах інвес-
тицій, не зацікавлені у інноваційному розвитку слаборозвинутих країн і, зустрічаючись з нестачею 
місцевого людського капіталу і відсутністю супутніх галузей (тобто однієї з найважливіших конку-
рентних переваг країни), базують свою діяльність на основі використаннях дешевих ресурсів, тобто 
зосереджують у реципієнті первинні фази виробничого циклу, а часто інвестують у проекти з 
коротким періодом окупності. Це може сприяти зростанню обсягів експорту, однак не забезпечує 
його реструктуризації і  часто ставить нерозвинену країну (особливо НРК) у залежність від зміни 
світових цін, провокуючи т.зв. «збідніле зростання». Статистичні дані свідчать, що за період з 2004 
по 2014 рр. стрімке збільшення обсягів експорту з НРК (з 27,9 до 73,5 трлн. дол. США) та дещо 
менше з країн з середнім рівнем розвитку (з 1842,2 до 3894,7 трлн. дол. США) у високорозвинені 
країни практично не супроводжувалося зміною його структури [3]. 

У контексті сказаного вище як альтернативу до експортоорієнтованої стратегії для індуст-
ріально найменш розвинутих країн можна розглянути розроблену К.Акамацу парадигму «гусей, 
котрі летять» (Flying-Geese), або концепції наздоганяючого розвитку, що полягає у формуванні 
трьох циклів економічного розвитку: 1) збільшення інвестиційного імпорту для розвитку націо-
нального виробництва; 2) поступове нарощення продажів на внутрішньому ринку і в міру його 
насичення – вихід на зовнішні ринки (3-тя фаза). Така політика відповідає теорії С.Ліндера про 
однотипність попиту.  Натомість «нові індустріальні» держави – т.зв. «ринки, що зростають» з 
високою часткою у трудових ресурсах т.зв. «технологічного» людського капіталу та швидкою 
інформатизацією суспільства – які свого часу також опиралися на парадигму К.Акамацу, можуть 
активно реалізовувати експортоорієнтовану стратегію, виходячи з кола країн Периферії і 
завойовуючи місце серед країн Центру.  

 
1. Dutch disease [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_ 

disease. 2.Пузанов І.І. Вплив експортоорієнтованої та імпортозамінної стратегії на характер і 
напрями економічного зростання// Науковий вісник національної академії статистики, обліку та 
аудиту. – 2014. –№1. –С.44-52. 3. World Development Indicators 2015 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://wdi.worldbank.org/table. 4. Flying geese paradigm[Електронний ресурс] – Режим 
доступу:  https://en.wikipedia.org/wiki/Flying_geese_paradigm.5.Global trade slows down to a five-year low 
in 2015 [Електронний ресурс]–Режим доступу: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx 
 



 64 

Л.Я. Ванькович 
     Національний університет «Львівська політехніка» 

 
ПЕРЕДУМОВИ АКТИВІЗУВАННЯ ДИФУЗІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ  
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 
© Ванькович Л.Я., 2016 

 
Зважаючи на значне знецінення української гривні останніми роками (понад 300% за період 

2014-2015 рр.) [1] для українських суб’єктів господарювання сформувалися вигідні умови для 
поширення (дифузії) своїх результатів інноваційної діяльності за кордон. Вітчизняні виробники 
можуть використати ці сприятливі обставини не тільки для покращення власної прибутковості, а й 
для зменшення негативного торгового сальдо України, яке у 2014 році сформувалося в розмірі –
527,028 млн. дол. США, а у січні-лютому 2016 року вже зросло до –730,999 млн. дол. США (без 
урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 
Московською Федерацією та частини зони проведення антитерористичної операції) [2]. 

Враховуючи, що ключовими чинниками конкурентоспроможності товарів є їхні ціна і якість, 
українські підприємства, з одного боку, можуть використати сприятливу цінову ситуацію як 
наслідок девальвації національної валюти, а з іншого боку, повинні забезпечити якість як результат 
своєї інноваційної діяльності. 

Якщо на першу ситуацію суб’єкти господарювання та інші учасники ринку не в змозі впли-
нути при негативних тенденціях, то на якість й розвиток інноваційності продукції мають майже 
вичерпний вплив. Тому доцільним було би зосередити увагу на ряді етапів поширення результатів 
інноваційної діяльності підприємств на закордонні ринки. Серед цих етапів можна виділити основні 
з них: дослідження закордонних ринків на потребу інноваційних продуктів; розробка результатів 
інноваційної діяльності підприємств, в яких існує потреба або створення штучної потреби під ті 
інновації, що можуть випускатися вітчизняними підприємствами; виробництво результатів інно-
ваційної діяльності підприємств; поширення результатів інноваційної діяльності підприємств за 
кордон шляхом прямого чи опосередкованого продажу, створенням спільних виробництв чи про-
дажем ліцензії на інновацію. 

Перші три етапи потрапляють у сферу НДДКР, виробництво і маркетинг, а останній етап – у 
дифузію інновацій. У зв’язку з цим виникає потреба з’ясування сутності поняття «дифузія іннова-
цій». Дифузію інновацій розглядають в якості процесу, теорії чи зміни. Такий багатозначний підхід 
можна роз’яснити, в тому числі, і тим, що поняття «дифузія інновацій» безпосередньо пов'язане зі 
змістом поняття «інновації». І оскільки поняття «інновація» достатньо часто використовується в 
різних значеннях, то, очевидно, що й існують значні розбіжності в розумінні категорії «дифузія ін-
новацій». Проте більшість науковців трактують інновацію як кінцевий результат (у матеріальній чи 
нематеріальній формах) інноваційної діяльності. Останній підхід до визначення поняття «іннова-
ція» найбільше співпадає з нашим баченням, оскільки інновацію трактуємо як кінцевий результат 
інноваційної діяльності підприємства, втілений у вигляді нових чи удосконалених товарах, техноло-
гічних процесах чи в нових підходах до вирішення завдань. 

Відтак активізування дифузії результатів інноваційної діяльності в контексті управління  
експортно-імпортною діяльністю підприємств дозволить українським виробникам значно покра-
щити своє економічне становище. 

 
1. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily. 2. Географічна структура 
зовнішньої торгівлі товарами у січні-лютому 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/ztt/ztt_u/ztt0216_u.htm. 
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Підприємницька діяльність як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому супроводжується 
ризиком. Основними причинами його виникнення є: загострення конкурентної боротьби, нестабіль-
ність валюти, зростання цін на енергоносії, обмеженість в сировині, відсутність каналів збуту, неви-
гідні умови кредитування, політичні чинники. Повністю їх усунути неможливо, тому керівникам 
необхідно навчитися ними керувати, що передбачає, насамперед, вміння прогнозувати та оператив-
но реагувати з метою стабілізації економічного стану. Ризик існує в будь-якій галузі економіки, 
тому й управління ним залежить від специфіки діяльності підприємства та обраної стратегії [1]. 

Різноманітність ризиків зовнішньоекономічної діяльності зумовлюється різноманітністю зовніш-
ньоекономічних операцій, тому важливо дотримуватись певних принципів управління ризиками: 

– принцип командності. Цей принцип полягає у тому, що всі дії в процесі управління 
ризиками повинні проводитися із застосуванням методів командної роботи, необхідна 
кооперація зусиль, навиків і знань. 

– принцип інформативності. Володіння інформацією про можливі інциденти, ризики, 
повинна доводитися до кожного працівника. 

– прогнозованість. Його суть полягає у розробці стратегічних дій до того, як настане 
ризикова ситуація, що збільшить вірогідність сприятливого результату. 

– стратегія. Своєчасне, постійне і точне використання технологій управління ризиками 
забезпечує впорядковане середовище ухвалення рішень і ефективне використання 
ресурсів, тобто проблема ризику розглядається щоденно для попередження кризових 
ситуацій [2]. 

Система ризик-менеджменту охоплює всі аспекти діяльності підприємства та використовує 
різні методи, які можна розділити на три частини: фінансування ризику (страхування, створення 
фінансових резервів); зниження ймовірності появи ризику; нейтралізація негативних наслідків 
ризику [3]. 

Для управління ризиками найбільш ефективними методами ризик-менеджменту в сфері ЗЕД є 
страхування, диверсифікація ризиків, резервування засобів, облік ризиків при фінансуванні 
проектів, ухилення від ризиків, розподіл ризиків між учасниками проекту, передача ризиків та їх 
об'єднання. 

Отже, ризиками експортної діяльності підприємства можна управляти, тобто використовувати 
різні виміри, що дозволяють деякою мірою прогнозувати настання ризикової події і вжити заходи 
по зниженню чи запобіганню ризику.  

 
1. Зборовська Ю. Л. Удосконалення системи управління ризиками на експортноорієнтованих 

підприємствах АПК [Електронний ресурс] / Ю. Л. Зборовська. – Режим доступу : 
http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/1411/1/%d0%97%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1
%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0.pdf. 2. Вічевич А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. 
/ А. М. Вічевич, О. В. Максимець. – Л. : Афіша, 2004. -140 с.3. Salomon R. Export and domestic sales: their 
interrelationship and determinants / R. Salomon, J. M. Shaver // Strategic management journal. – 2005. –  
Vol. 26, № 1. – P. 855-871.4. Карбовник С. М. Фінансова підтримка малого і середнього бізнесу у сфері 
зовнішньої торгівлі / C. М. Карбовник // Фінанси україни. – № 7. – 2002. – с. 58 – 65.  

 
 



 66 

К.е.н., асист. Л.М. Ганас*, к.е.н. Саї Садершан** 
* Національний університет «Львівська політехніка» (Україна),  

** Інститут соціальних наук (Індія) 
 

КОНТРОЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ  
В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
© Ганас Л.М., Саї Садершан, 2016 
 

Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності базується на розробленні 
інформаційної системи, яка повинна ґрунтуватися в першу чергу на контролюванні, достовірності 
інформації, її цілісності тощо. Контролювання забезпечує формування інформаційної бази для 
прийняття управлінських рішень. Контролювання за правильним та раціональним використання 
коштів є надзвичайно складним процесом. А коли це підприємство здійснює зовнішньоекономічну 
діяльність, цей процес набуває додаткового ступеня складності. 

Для підвищення ефективності контролювання фінансових ресурсів підприємств, що 
здійснюють зовнішньоекономічну діяльність доцільно реалізовувати контроль стосовно етапів 
здійснення виробничо-господарської діяльності (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Характеристика попереднього, поточного та завершального контролю фінансових ресурсів 
підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність 

Види контролю Характеристика контролю фінансових ресурсів 

Попередній 

Перевіряють усі грошові надходження і видатки підприємства, їх відповідність 
фінансовій документації, терміни надходження, виплати. Найважливішим засобом 
попереднього контролю фінансових ресурсів є бюджет (річний фінансовий план). 
Бюджет є механізмом попереднього контролю в тому значенні, що він дає 
впевненість: коли організації будуть потрібні готівкові засоби, то вони в неї будуть. 
Підприємствам рекомендується розробляти три типи бюджетів − фінансовий, 
операційний та не грошовий. 

Поточний 
Передбачає перевірку поточної роботи фінансових структур, використання 
фінансових надходжень організації, формування видатків, відповідності фінансової 
документації та фінансових операцій нормам чинного законодавства тощо. 

Завершальний 
Передбачає перевірку фактичних фінансових результатів і порівняння їх із 
запланованими. 

Примітка: сформовано на основі аналізування літературних джерел [1, с. 227; 2, с. 27]. 
 
Після проведення, всіх видів контролю за етапами виробничо-господарської діяльності, роз-

робляється механізм оперативного реагування. Якщо присутні певні відхилення здійснюється 
нормалізація фінансової діяльності в умовах зовнішньоекономічної діяльності, або зміна планових 
показників у разі нереальності їх виконання. 

Отже, зважаючи на вище зазначене, контролювання фінансових ресурсів є важливим чинни-
ком забезпечення стабільності, передбаченого рівня розвитку економічного суб’єкта, уникнення 
криз тощо. Важливими елементами контролювання є спостереження за станом суб’єктів економіки, 
цілеспрямований збір та аналізування інформації про них з метою прийняття оптимальних рішень. 

 
1. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: [підручник] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник.− 2-ге, Вид. 

вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 464с. 2. Кузьмін О.Є. Бюджетування в системі управління 
організацією: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: 
Кондор, 2007. – 234 с. 
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Зовнішньоекономічна діяльність фірми – це сфера господарської діяльності, пов'язана з між-
народною виробничою й науково-технічною кооперацією, експортом і імпортом продукції, вихо-
дом підприємства на зовнішній ринок. Напрями, форми, методи зовнішньоекономічної діяльності 
залежить від виду підприємництва фірми – виробничого, комерційного, фінансового або сукупності 
всіх видів підприємництва. Зовнішньоекономічна діяльність включає такі основні напрямки: вихід  
на зовнішній  ринок; експортно-імпортні поставки товарів, послуг та капіталу; валютно-фінансові і 
кредитні операції; створення та участь у діяльності спільних підприємств; міжнародний маркетинг; 
моніторинг національної економічної політики та економіки світогосподарських зв'язків. Стратегія 
необхідна будь-якій фірмі, що претендує на успіх, щоб визначити в якому напрямку вона буде роз-
виватися. Добре розроблена стратегія – основа підвищення конкурентоспроможності фірми. Стра-
тегія зовнішньоекономічної діяльності має на увазі уважний розгляд всіх альтернативних варіантів 
у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що належать до довгострокових цілей та їх обгрунту-
вання для прийняття тих чи інших рішень. Вихідним пунктом міркувань повинен стати той факт, 
що стратегія зовнішньоекономічної діяльності фірми обов'язково буде включати низку цілей, які є 
обов'язковою умовою виживання фірми. Існують різні способи досягнення сформульованої страте-
гічної мети і вони істотно залежать від масштабів діяльності фірми. Вироблення стратегії зовнішньо-
економічної діяльності фірми – це  сукупність перспективних планів і завдань, які необхідно вико-
нати, щоб досягти поставлених цілей зовнішньоекономічної діяльності, вибір бажаних сегментів, де 
ця діяльність більшою мірою дозволить досягти обраних цілей, приведення експортного потенціалу 
фірми у відповідність з цими цілями, вибір кращих партнерів по експортно-імпортних операцій з 
метою запобігання неефективних міжнародних ринкових трансакцій. Представимо процес вибору 
стратегії у вигляді етапів. 

Етап I. Аналізування  усіх сторін зовнішньоекономічної діяльності фірми.  Фірмі необхідно 
аналізувати своє становище на ринку з тими товарами і послугами, які фірма випускає в даний 
момент; аналізувати діяльність з позицій споживача товарів і послуг фірми; аналізувати діяльність з 
позицій ринку. 

Етап II. Аналізування ринку майбутнього. Фірмі важливо визначити, яким ринок буде в 
найближчому майбутньому, в якому напрямку цей ринок розвивається і що чекають споживачі від 
фірми в майбутньому. При цьому необхідно зіставити становище фірми з ємністю майбутнього 
ринку; проаналізувати коливання кон'юнктури ринку. 

Етап III. Аналізування можливостей фірми. Фірмі необхідно аналізувати збільшення обсягу 
зовнішньоекономічної діяльності; аналізувати діяльність у новій сфері і припинення діяльності в 
старій сфері. 

Етап IV. Аналізування бюджетно-податкової політики. На цьому етапі потрібно аналізувати 
бюджетно-податкову політику як всередині країни так і за кордоном і її вплив на фірму. 

Етап V. Вплив тенденції у світовій економіці. Аналізування світового ринку позичкового 
капіталу; аналізування зовнішньоторговельної політики різних країн. 

Етап VI. Розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми. Форму-
лювання глобальної довгострокової цілі зовнішньоекономічної діяльності; декомпозиція глобальної 
цілі на підцілі; формулювання варіантів досягнення цілей зовнішньоекономічної діяльності; 
порівняння варіантів досягнення цілей зовнішньоекономічної діяльності. 
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Перебудова і становлення економіки України з метою вдосконалення ринкового середовища 

супроводжується дедалі більшим залученням нашої країни до існуючої системи міжнародних 
господарських зв'язків. Активне інтегрування економіки нашої держави у світове господарство, її 
територіальна привабливість, достатньо успішна участь у різних видах міжнародного співробіт-
ництва, розширення спільного підприємництва, інвестиційних проектів підвищують роль та зна-
чення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) для організацій. З метою можливості здійснення 
такої діяльності підприємством, державою створено конкретизований механізм управління, який 
включає певні спроектовані організаційні структури, нормативно-законодавчу базу, тощо. Одним з 
основних  складових елементів цієї системи є митна служба України. У Глосарії Ради митного 
співробітництва, а також в уніфікованому переліку митних термінів країн Східної Європи митниця 
визначається як державний орган, через який повинні ввозитися в країну та вивозитися з її території 
всі імпортовані й експортовані товари, а також поштові відправлення та інші вантажі [1]. 

Значне зростання обсягів і різноманіття видів зовнішньоекономічних зв'язків, їх ускладнення, 
постійність і посилення взаємозалежності викликають необхідність удосконалення і створення 
митних інститутів. Основними з них вважаються наступні: 

1) режим  митних кордонів і митної території; 
2) мито і система митних тарифів; 
3) митні пільги; 
4) загальна система митних і генеральних торговельних преференцій; 
5) митний контроль служб спеціалізованих установ при здійсненні ЗЕД; 
6) митний контроль держави за умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 
У низці даних інституцій важливе місце належить удосконаленню митних режимів. Це є од-

нією з умов підвищення рівня привабливості та відкритості української економіки і необхідності 
створення для підприємств більш сприятливих умов щодо виходу на зовнішні ринки. Аналіз пока-
зав, що усе, вище сказане, обумовлено наступними причинами. 

По-перше, митний режим підтримується шляхом здійснення державами експортно-імпортних 
операцій у міжнародній торгівлі (комерційної діяльності). 

Поняття "режим комерційної діяльності" включає наступні складові елементи: режим митних 
складів, зберігання товарів  експорту та імпорту, проведення митних аукціонів, порядок реалізації 
товарів, інших предметів, не витребуваних  власником, та інші види, у відповідності до чинного 
законодавства, комерційної митної діяльності. 

Слід відмітити, що у країнах – членах Європейського Союзу відбувається суттєва еволюція 
міжнародного митного  режиму. Зокрема, це проявляється у становленні міжнародного режиму ін-
дустріальних складів, який отримав значні пріоритети розвитку. Регламентами, яким підпорядкову-
ється ЄС, визначений правовий статус державних митних складів, приватних складів, звичайних 
приватних складів і особливих приватних складів [2]. 

У міжнародних  відносинах митні режими здійснюються через "деталізацію" товарів у Декла-
рації, включення в дебет ціни товару ввозу (квитанція вкладення) і фінансову гарантію міжнарод-
них митних операцій (принцип внесення застави, ануляція добровільних письмових зобов'язань на 
заставу) та ін. 

Стосовно режиму складу, зберіганню експорту, на даний час, притаманні наступні форми 
міжнародного митного режиму: митне ввезення товару на склад експорту; режим експортного 
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маркування та упаковування товару; порядок перебування (зберігання) товарів на складі експорту; 
митні умови вивезення товару зі складу експорту; митний режим обліку споживання; митний 
режим імпорту; митний режим тимчасового імпорту; митний режим тимчасового ввезення; режим 
експорту без митного оподаткування. 

Відомо, що при цьому використовуються наступні митні режими, а сааме: режим "свободи 
пересування", "обміну стандартами" , режим реєстрації товарів у митній установі, режим "відкри-
того рахунку". 

З іншого боку, митний  режим застосовується при плануванні, організації і здійсненні різних 
форм промислового співробітництва і компенсаційних операцій. Порядок його застосування вста-
новлюється на підставі міжнародних угод, договорів та довготермінових програм.  Зазвичай, у 
довготермінових  програмах розвитку і поглиблення різноманітних видів економічного, науково-
технічного та промислового співробітництва держави дотримуються принципу "якомога найсприят-
ливіших умов", що, зокрема, поширюється і на митний  режим. Такий режим, як правило, сприяє 
вдосконаленню організації промислового співробітництва і компенсаційних операцій даного 
співробітництва. 

Митний  режим розповсюджується на програми міжнародних організацій системи Організації 
Об'єднаних Націй та її спеціалізованих установ. При застосуванні митного  режиму виробничої 
діяльності обов'язковому контролю підлягають такі товари, які беруть участь у різних видах про-
мислових операціях , а також реекспорті, у випадку перебування товарів під митним контролем. 

Слід відмітити, що митний  режим виконується і при здійсненні міжнародних транспортних 
операцій. Даний режим використовують переважно при здійсненні транзиту товарів і усіх видів 
вантажів через митні території. У такому разі, міжнародно-правовому регулюванню, у встановленій 
відповідності до вимог, підлягають режим транзиту за правом ЄС, а також особливі режими транзи-
ту, до яких належить міжнародний транзит автошляхами TIR,  положення Скандинавського митно-
го паспорту,  режим "прирейнського маніфесту",  правила митного нагляду на Дунаї та національні 
транзити повітрям, водою, внутрішніми залізничними коліями і автострадами. 

Приєднання України до СОТ і встановлення пріоритетів орієнтації зовнішньоекономічних 
зв’язків українських організацій на країни Євросоюзу, потребують подальшого вдосконалення і 
поглиблення адаптації митних режимів до вимог саме ЄС. Усе вище зазначене, може бути 
конструктивно ефективним лише у тому випадку, коли фахівці митної служби будуть значно шир-
ше застосовувати теорію і практику проведення зовнішньоекономічних операцій, з  використанням 
безпосередньої систематизації і конкретизації узагальнення закономірностей, вимог,  принципів, 
умов та особливостей процесів здійснення зовнішньоекономічної діяльності організаціями, а також 
забезпечення значно глибшого розуміння стратегічних, концептуальних та процедурних аспектів 
ЗЕД; ефективне прийняття оптимальних управлінських рішень і прогнозів у зовнішньоекономічній 
сфері.  Слід відмітити  їхній вплив на вмінням здійснювати аналіз об'єктивних закономірностей 
формування зовнішньоекономічних зв'язків з урахуванням двосторонніх  інтересів контрагентів та 
суб'єктів господарювання, застосування різних форм міжнародної співпраці, напрямів та шляхів 
реалізації зовнішньоекономічної тактики та стратегії з метою активізації  зовнішньоекономічної 
політики України. 

 
1. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_184. 2. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5018 
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Динамічність середовища функціонування підприємств на сучасному етапі стає причиною 
необхідності вдосконалення та розвитку інструментарію управління малими та середніми суб’єк-
тами підприємницької діяльності. У цій сфері цікавим є досвід економічно розвинутих країн, який 
слід розглядати з позиції можливості його застосування в умовах вітчизняної економіки.  

Розглядаючи проблему застосування соціально-економічних важелів для забезпечення 
полівекторного розвитку малих та середніх підприємств в економічно розвинутих країнах загалом, 
слід зауважити, що одним із важливих критерії дієвості загальнодержавних заходів у цій сфері є ві-
домий у бізнесі критерій приязності підприємництву. Офіційні рейтинги [1] свідчать, що у за-
гальносвітовому вимірі за останні роки малому та середньому бізнесу найбільш приязні у США, 
Японії, Нідерландах, Німеччині, Гонконзі, Австралії, Канаді, Сінгапурі, Данії та Великобританії. 
Саме у цих країнах створені найкращі передумови для формування і використання підприємствами 
різних соціально-економічних важелів забезпечення полівекторного розвитку. 

У США малим та середнім підприємствам відводиться важливе місце в бізнес-середовищі та 
для них створені особливі умови формування і впровадження різних соціально-економічних 
важелів забезпечення їхнього полівекторного розвитку. Для цього, зокрема, створена ще у 1953 р. 
Американська Small Business Administration, діяльність якої зосереджена у напрямку стимулювання 
розвитку малого та середнього бізнесу, надання відповідної фінансової допомоги (зокрема, у формі 
кредитів, гарантій, венчурного капіталу), консультування підприємців та проведення для них 
тренінгів, представлення інтересів малих і середніх підприємств на зовнішньому ринку тощо [2].  

Завдяки різним державним програмам малим та середнім підприємствам в ЄС створені максимальні 
умови для спрощення доступу до фінансування, а також надаються державні гарантії на отримання 
кредитів на преференційних умовах, дотації (особливо на екологічне виробництво), гарантії на експортні 
кредити тощо [3, с. 10]. Слід зауважити, що завдяки діяльності Європейського інвестиційного банку (EIB) 
в межах проекту «COSME» на період 2014-2020 рр. тільки для малих і середніх підприємств ЄС 
передбачено 1,4 млрд. євро позик та інвестицій для покращення фінансового забезпечення операційної 
діяльності [4, с. 16]. Загалом, протягом 2007-2012 р. завдяки різним інвестиційним проектам у ЄС 198 тис. 
малих та середніх підприємств залучили інвестиції, 77,8 тис. суб’єктів підприємництва отримали значну 
фінансову підтримку на етапі започаткування власного бізнесу, а також профінансовано 61 тис. проектів, 
що передбачають дослідження та розробки цими суб’єктами підприємницької діяльності [5, с. 4]. 

Таким чином, загалом економічно розвинуті країни мають дієві здобутки застосування 
фіскальних, монетарних, інвестиційних, податкових, кредитних та інших інструментів розвитку як 
національної економіки загалом, так і кожного окремо взятого малого та середнього підприємства.  

 
1. Lepkowski P. W poszukiwaniu biznesowego raju: [Електронний ресурс] / P. Łepkowski // Uwazam 

Rze. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.uwazamrze.pl/artykul/1024748/w-poszukiwaniu-
biznesowego-raju. – Назва з екрану. – Дата звернення: 12.03.2016 р. 2. Na dobry początek, czyli jak wspiera 
się MŚP w Unii Europejskiej, USA oraz Chinach: [Електронний ресурс]: Portal Innowacji. – Електронні 
дані. – Режим доступу: http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid= 
93FA5F3CC01B4329B854230A6E125AA1. – Назва з екрану. – Дата звернення: 01.04.2016 р. 3. The EU 
explained: competition. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. – 16 pp. 4. The EU 
explained: enterprise. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. – 16 pp. 5. The EU 
explained: regional policy. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. – 16 pp. 
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Митна діяльність є важливою складовою національної економіки. Ефективність управління 
нею суттєво впливає на поповнення Державного бюджету, оскільки митні платежі становлять 40-
50% його надходжень. Важливо проводити це управління через призму п’яти функцій менеджмен-
ту: планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання. Але  дуже часто вчені-
економісти замість терміну ”управління” використовують термін ”регулювання”, тобто одну з 
функцій управління. Розглянемо кожну з них. 

1) Функція планування. В 2010-2015 рр. була розроблена Стратегія розвитку митної служби 
України на 2010-2015 рр. і хоч вона була опрацьована на високому методологічному рівні та чітко 
окреслила завдання, засоби реалізації та механізм управління програмою, вона, на нашу думку 
вчених, з дня затвердження була приречена на невдачу саме через неможливість передбачити стан 
економіки і ВВП у світовому та загальнодержавному масштабах, наперед визначити інші складові 
економічної, а звідси – й митної політики України.  

На сьогодні розроблена Стратегії «Україна – 2020», затверджена Указом Президента та 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, положення якої  передбачають  реформування фіскаль-
них органів, до яких належить Державна митна служба України [1] . 

2) Функція організування. Урядом схвалено Концепцію щодо залучення компаній (рад-
ників) до реформування митниць Державної фіскальної служби. Метою Концепції є реформа мит-
ниць ДФС, в результаті якої у повній відповідності до Митних прототипів Європейського Союзу 
відбудеться: збільшення надходжень податків і зборів до Державного бюджету України від мит-
ниць; зменшення можливостей для вчинення корупційних діянь в роботі митниць; спрощення 
митних процедур для підприємств. Для реалізації Концепції передбачається залучити міжнародну 
компанію (радника), яка має успішний досвід у сфері реформування митниць в ЄС, для надання 
консультаційних послуг ДФС. При цьому компанія (радник) повинна підтвердити: наявність досві-
ду надання аналогічних послуг, детальну програму з переліком конкретних заходів, строки їх 
виконання та очікувані результати. Фінансове забезпечення реалізації Концепції здійснюється за 
рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, не заборонених законо-
давством [2]. 

3) Функція мотивування. У митній службі основною формою мотивування виступає пре-
міювання. Для визначення розміру премії за результатами роботи у звітному періоді згідно з 
“Положенням про преміювання посадових осіб та працівників митної служби України” врахо-
вуються наступні показники: професійна підготовка; – своєчасне та якісне виконання посадовою 
особою та працівником своїх посадових обов’язків та заходів, передбачених планами робіт митного 
органу чи організації, результативність роботи; – виконавська дисципліна; – трудова дисципліна; – 
ініціативність. До інших показників, які варто було б розглядати при визначенні форми і розміру 
заохочення працівників можна віднести: – підвищення продуктивності праці; – поліпшення якості 
послуг; – досягнення важливих цілей організації, підрозділу; – поліпшення окремих сторін діяль-
ності організації; – особисті виробничі досягнення працівників. – економію ресурсів (матеріальних, 
технічних, фінансових, енергетичних). На жаль, в Україні, питанням мотивуванням до високо-
продуктивної праці довгий час не приділялося належної уваги. Це призвело до знецінення праці та 
зниження зацікавленості працівників в отриманні кращих результатів роботи організації, проявів 
корупції. Дослідження складових сучасних систем мотивування праці персоналу в розвинутих 
країнах свідчить про необхідність реформування діючої в Україні системи мотивування, та 
спрямування дій на реалізацію стратегії розвитку митної діяльності [3]. 
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4) Функція контролювання. Міністерство доходів і зборів України є правонаступником 
Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються. 

Міністерство доходів і зборів України (Міндоходів України) є центральним органом виконав-
чої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Міндоходів України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з 
питань: 

• забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з право-
порушеннями при застосуванні митного законодавства. 

Міндоходів України відповідно до покладених на нього завдань: 
• здійснює адміністрування податків і зборів, митних платежів; здійснює контроль за додер-
жанням митного законодавства; 

• організовує та контролює дотримання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності і грома-
дянами установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів 
через митний кордон України; 

• здійснює контроль за застосуванням відповідно до закону заходів тарифного та нетариф-
ного регулювання під час переміщення товарів через митний кордон України, зокрема після 
завершення операцій митного контролю та митного оформлення; 

• організовує контроль за правильністю визначення митної вартості товарів відповідно до за-
кону та загальноприйнятої міжнародної практики, а також за правильністю визначення 
країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України; 

• забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформ-
лення товарів, поміщених у відповідні митні режими; 

• здійснює разом із митними органами інших держав заходи щодо вдосконалення процедури 
пропуску через державний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митного 
контролю та митного оформлення; 

• організовує контроль за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до 
органів доходів і зборів призначення; 

• організовує застосування та контроль за процедурами використання гарантій забезпечення 
сплати митних платежів, взаємодіє з об'єднаннями експедиторів, незалежними фінансовими 
посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами; 

• виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній 
сферах, а також встановлює місцезнаходження платників податків, опитує їх засновників, 
посадових осіб; 

• організовує контроль за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через 
митний кордон України; 

• Міндоходів України для виконання покладених на нього завдань має право: 
• проводити відповідно до законодавства перевірки платників податків (крім Національного 
банку України) і звірки, у тому числі після проведення процедур митного контролю та 
митного оформлення; 

• здійснювати державний експортний контроль під час проведення митного контролю та 
митного оформлення товарів; 

• контролювати дотримання вимог законодавства під час провадження у справах про пору-
шення митних правил. 

На сьогоднішній  день іде мова про механізм реалізації митного аудиту в Україні та напрями 
його вдосконалення На даний момент, становлення системи митного аудиту в Україні ускладнено 
рядом питань, які потребують детальної уваги-це: 

1)  домінування фіскальної направленості митної діяльності;  
2)  нормативно-правове забезпечення;  
3) методологічна база та кадрове забезпечення контрольно-перевірочної діяльності; 
4) необхідність постійного розвитку системи формування та аналізу ризиків підприємств на 

предмет можливого порушення норм митного та податкового законодавства;  
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5) необхідність підвищення взаємодії підрозділів органів доходів і зборів у частині реалізації 
функції митного аудиту; 

6) необхідність підвищення рівня матеріального забезпечення [4,с.209-211]. 
Якщо  в результаті виконання функції контролювання виявлені відхилення в роботі митних 

органів, тоді застосовується функція регулювання. 
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Україна хоча перебуваючи на шляху трансформування, здійснення радикальних реформ, од-

нак так і не виробила єдиної стратегії, яка би була скерована на реалізування послідовних ринкових 
перетворень. Це призвело до зниження рівня ефективності економічної політики. Все це відбуваєть-
ся на фоні військового протистояння на Сході України з російськими окупаційними військами. За 
таких умов господарювання українські підприємства, зорієнтовані на експортну діяльність повинні 
переосмислити власну систему управління, зокрема перебудувати систему управління власною 
економічною захищеністю. При цьому як показують дослідження вчених-економістів, основними 
складовими економічної захищеності підприємств повинні виступати такі: фінансова, інтелекту-
альна, кадрова, технічна, технологічна, інформаційна, силова та інші [1]. 

Незважаючи на значну роль всіх перерахованих складових, потрібно констатувати, що саме 
від кадрової складової економічної захищеності в значній мірі буде залежати ефективність 
діяльності (зокрема й експортної) підприємства.  

Однак поки що соціальна відповідальність українських підприємств перед своїми праців-
никами ще не стала повсякденною нормою. Тому значний рівень ризику економічної захищеності 
підприємств пов’язаний саме з персоналом. Для підвищення рівня віддачі працівників, система 
управління кадрами підприємства повинна розвивати мотивування, забезпечення соціальними 
благами, свободу творчості своїх працівників тощо. 

Аналізування літературних джерел [2, 3, 4, 5, 6, 7] дозволяє зробити висновки, що одним із 
потенційних видів матеріально-морального мотивування працівників у світовому господарстві 
виступає соціальне мотивування. Конкурентна соціальна політика вказує на те, що власники, керів-
ництво підприємств повинні не тільки намагатися максимізувати власний прибуток при експортній 
діяльності, але й надавати важливого значення соціальному забезпеченню найманих працівників, 
створенню гідних умов праці, збереженню і збагаченню людського капіталу тощо.  
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Це в перспективі сприятиме досягненню стратегічних цілей організації, зокрема й розши-
ренню експортної діяльності, збільшення рівня прибутковості тощо. Однак, в Україні поки що це 
прослідковується досить слабко. Переважаюча більшість підприємств (їх власників) хочуть миттєво 
збагатитися, не дбаючи про майбутнє свого підприємства, про людський, інтелектуальний ресурс. 

Для вдосконалення існуючої системи мотивування працівників в Україні в першу чергу 
потрібно визначити основні положення щодо розроблення, впровадження та надання соціального 
пакета працівникам підприємств і організацій. 

Після встановлення цілей і визначення основних положень розроблення, впровадження та 
надання соціального пакету працівникам доцільно проаналізувати складові цього пакету. При чому, 
як показали дослідження [8, 9, с. 89], основними серед них (за ієрархією важливості для праців-
ників) є так: медстрахування (страхування здоров’я) робітника (повна або часткова компенсація 
витрат на лікування); повна або часткова оплата навчання працівника у вищих навчальних 
закладах; оплата навчання працівника на курсах підвищення кваліфікації; повна або часткова опла-
та харчування працівників протягом робочого дня (сніданок, обід, вечеря) у їдальні підприємства 
або застосування кейтерингу; оплата путівок для оздоровлення і відпочинку працівника та членів 
його родини; надання службового житла в оренду на безоплатній основі або за плату зі знижками; 
пільгові ціни на продукцію підприємства тощо. 

Застосування соціального пакету як одного із методів мотивування кадрів зумовлена багатьма 
причинами, ключовою серед яких є дефіцит висококваліфікованих працівників на ринку праці. В 
світовому господарстві досить важко не лишень знайти відповідного спеціаліста, але й утримувати 
його у власній організації за умов жорсткої конкуренції на ринку праці. Саме тому встановлюючи 
належну заробітну плату, потрібно запропонувати додаткові стимули, що сприятиме утриманню 
працівника в організації протягом значного терміну (можливо й все трудове життя) [10, с. 53-55]. 
Окрім того, досягаючи стабільного становища, роботодавець не має змоги безкінечно нарощувати 
рівень заробітної плати, при цьому соціальний пакет можна розширювати і доповнювати все 
новими складовими [6, 11, с.60-63]. Це сприятиме підвищенню продуктивності праці і оптимізо-
вувати витрати на управління персоналом підприємства тощо. 

Отже, забезпечивши прийнятний соціальний пакет, підприємство в умовах експортної діяль-
ності зможе досягнути наступних цілей: створити свій позитивний імідж (в тому числі й як 
роботодавця на ринку праці) на внутрішньому та перш за все на зовнішньому ринку, узгодити стра-
тегічні цілі організації з особистими цілями працівників, підвищити рівень продуктивності праці, 
самовіддачі працівників, оптимізувати витрати на управління персоналом і соціальне забезпечення 
(за винятком законодавчо встановленого), покращити соціально-психологічний клімат, підвищити 
якість праці та безпеку організації в цілому (в тому числі й економічну), розширити експортну 
діяльність тощо. 

Побудова ефективної системи управління кадровою складовою економічної захищеності 
українських підприємств в умовах експортної діяльності сприятиме підвищенню рівня за хисту як 
від внутрішніх так і зовнішніх загроз.  
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Динамічність зовнішнього середовища, глобалізація економіки, інтеграційні процеси та низка 
інших обставин зумовлюють необхідність впровадження інноваційних рішень суб’єктами підпри-
ємницької діяльності, насамперед, у виробничо-технологічній сфері. Ця проблема особливо актуалі-
зується в умовах євроінтеграційних процесів, коли вітчизняні суб’єкти господарювання різних 
галузей більшою чи меншою мірою орієнтуються на європейські ринки. Як доведено досвідом 
економічно розвинутих країн, чимало підприємств промисловості успішно конкурують на внутріш-
ніх та зовнішніх ринках саме завдяки активним діям у напрямку реалізації інжинірингових проек-
тів. Водночас, як свідчать реалії вітчизняної промисловості, промислові підприємства в Україні 
вкрай нечасто ухвалюють управлінські рішення щодо впровадження інжинірингових проектів. Це 
обумовлює необхідність та доцільність виокремлення основних причин цього.  

Як свідчить вивчення теорії і практики, а також узагальнення вітчизняного та іноземного 
досвіду, спектр проблем реалізації інжинірингових проектів у вітчизняній промисловості у контекс-
ті євроінтеграційних процесів є доволі різноманітним. Насамперед, варто виокремити поширену у 
вітчизняному бізнесі проблему відчуття атмосфери невизначеності (у т.ч. і під впливом євроінтегра-
ційних процесів), коли основні акценти в управлінській діяльності зміщуються насамперед у 
напрямку «виживання» в бізнес-середовищі, значно меншою мірою орієнтуючись на розвиток і тим 
більше на впровадження інжинірингових рішень.  

Надалі слід згадати і про проблему короткостроковості управління на вітчизняних промис-
лових підприємствах. За цих умов домінуючими в управлінській діяльності стають такі параметри, 
як доходи, прибуток, підтримання існуючих бізнес-контактів тощо (тобто мислення за відомим 
принципом «тут і зараз»). Разом з тим, чинники середньо- та довгостроковості залишаються далеко 
позаду, внаслідок чого короткострокові вигоди є суттєво домінуючими над середньо- та довгостро-
ковими (стратегічне ринкове позиціонування, пошук нових ринкових ніш, реалізація інвестиційних 
проектів, впровадження інноваційних інструментів управління, налагодження стійких контактів із 
бізнес-середовищем тощо). Такий стан справ не сприяє впровадженню інжинірингових проектів у 
вітчизняній промисловості, які якраз і спрямовані на забезпечення стійкого тривалого розвитку і 
далеко не завжди забезпечать одержання економічної вигоди у короткостроковому періоді.  

В аналізованому аспекті необхідно згадати і про проблему низького рівня перманентності 
управління на вітчизняних промислових підприємствах, одним із наслідком чого є плинність 
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персоналу, у т.ч. керівників інституційного та управлінського рівнів управління. Це призводить у 
результаті до періодичного перегляду стратегічних та тактичних цілей, принципів управління 
бізнесом, формування нової політики, правил, процедури тощо. Очевидно, що це певною мірою теж 
негативно впливає на впровадження інжинірингових рішень. Серед інших проблем у цій сфері вар-
то виокремити такі: використання застарілих управлінських технологій, ще не дають змогу генеру-
вати інноваційно-креативні рішення, для втілення яких слід реалізовувати інжинірингові проекти; 
низький рівень розвитку інформаційно-комунікаційних систем, що призводить до «втрати» іннова-
ційних ідей та ін. Вирішення цих проблем дасть змогу вдосконалити реалізацію інжинірингових 
проектів у вітчизняній промисловості у контексті євроінтеграційних процесів. 
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У ринкових умовах господарювання ефективне функціонування підприємства насамперед 
залежить від системи управління, яка забезпечить стабільну позицію на ринку, високу конкуренто-
спроможність, досконалу організаційну структуру. Досвід ведення господарювання в розвинених 
країнах світу свідчить про досягнення стабільної прибутковості підприємствами за рахунок 
підвищення ефективності менеджменту, що в свою чергу забезпечується високим рівнем витрат на 
персонал, частка яких становить 70 – 80 %.У теперішній час нестабільне економічне середовище 
спонукає працедавців до жорсткої економії бюджету, зокрема зменшення витрат на оплату праці. 
Особливої уваги в контексті цієї проблеми вимагає ефективний системний підхід щодо управління 
витратами на кадрову діяльність, оскільки за таких умов підприємствам загрожують значні втрати 
кваліфікованих кадрів, без яких розвиток організацій неможливий. 

Вивчення теоретичних та практичних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених дозволяє 
зробити висновок про недостатній розгляд питань щодо оптимізації витрат на персонал підприємст-
ва, а саме: недостатньо уваги приділяється впровадженню системного підходу управління витрата-
ми підприємства на персонал як цілісної сукупності взаємодіючих елементів, що в свою чергу 
забезпечує прийняття економічно обґрунтованих управлінських рішень.  

У зв’язку з несприятливим економічним середовищем для підприємництва все більше уваги 
приділяється такому напрямку менеджменту як управління витратами. Вирішальне значення 
набуває управління витратами на персонал, оскільки частка витрат на персонал у загальному обсязі 
витрат має стійку тенденцію до зростання в усіх галузях економіки. Так,”управління витратами на 
персонал” є багатоаспектним процесом з формування та регулювання витрат з метою стимулюван-
ня, навчання та мотивування персоналу підприємства. Витрати на кадрову діяльність формуються 
на постійній законодавчо закріпленій основі. У процесі управління витратами на кадрову діяльність 
присутня ринкова складова. Структура витрат на персонал складається безпосередньо із заробітної 
плати, витрат на стажування і навчання персоналу, а також додаткових витрат, пов'язаних з мотива-
цією та стимулюванням праці. Витрати на кадрову діяльність, як правило, займають більшу частину 
в загальному бюджеті організації. Метою управління витратами на персонал є їх оптимізація: темпи 
зростання прибутку або капіталу підприємства повинні завжди перевищувати темпи зростання 
витрат на персонал. Для прийняття обґрунтованих управлінських рішень необхідно деталізувати 
витрати на кадрову діяльність, а саме витрат за окремими статтями: витрати на оплату праці, на 
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навчання та розвиток, на наймання персоналу, на культурно-побутове обслуговування тощо. За-
гальне визначення статей витрат на робочу силу і їх типова класифікація базується на положеннях 
Конвенції Міжнародної організації праці. Як показують дослідження, витрати на персонал 
складаються із прямих і виплат за невідпрацьований час, премії та нерегулярних виплат, заробітної 
плати в натуральній формі, пільг, послуг, допомоги в натуральній і грошовій формах, витрат 
підприємств на оплату житла та на соціальне забезпечення працівників, витрат на професійне 
навчання, на утримання громадських служб, витрат на робочу силу, які не віднесені до інших груп, 
податки, що відносяться до витрат на робочу силу тощо. Згідно досліджень американських 
менеджерів саме людський капітал, а не устаткування і виробничі запаси є ключовим фактором 
конкурентоспроможності та економічного росту підприємства.  

Огляд літературних джерел щодо управління витратами на персонал дає можливість стверджу-
вати, що системний підхід в управлінні витратами є найбільш ефективним. Вплив системного підходу 
на управління витратами на підприємстві досліджувалось провідними вченими, так наприклад 
Славников Д.В. стверджував, що комплексна система управління витратами визначає порядок, 
послідовність і регламентацію діяльності з організування, планування, регулювання, мотивації, обліку, 
контролю та аналізу витрат [1]. Чмутова І.М. у своїй роботі стверджувала, що основними напрямами 
підвищення ефективності бізнесу є заходи щодо зниження витрат. Інструментом для досягнення 
поставлених цілей є управлінський облік, класичне формулювання якого безпосередньо пов'язане з 
системою управління витратами [2]. Всупереч попереднім авторам А.Градов вважав, що цільова 
спрямованість функціонування системи управління витратами має бути зосереджена не тільки на 
визначенні шляхів скорочення витрат, а й на створенні умов для підвищення ефективності 
використання ресурсів в процесі досягнення заздалегідь визначених для підприємства цілей [3]. Таким 
чином, незважаючи на різні погляди вчених щодо системи управління витратами, зарубіжний досвід 
показує, що витрати на персонал ні в якому разі не можна скорочувати. Для досягнення прибутковості 
на підприємстві рівень підготовки фахівців повинен бути високим, що й доводить, що економити на 
навчанні і оплаті праці персоналу не варто. Тому основний інструмент скорочення витрат на персонал – 
це не зменшення фінансування, а оптимізація витрат на персонал і трудового процесу. Системний 
підхід включає такі елементи: суб'єкти відносин, їх основні рівні регулювання, органи управління, 
принципи взаємодії, а також правові основи, які повинні призводити до узгодження інтересів усіх 
суб'єктів відносин. Суб'єктами управління і відшкодування витрат на робочу силу виступають: 
Міжнародна організація праці, держава, роботодавці, працівник. Формування системного підходу щодо 
управління витратами на персонал залежить насамперед від масштабів підприємства. Тобто система 
управління витратами буде більш складною і включатиме більшу кількість структурних елементів 
системи, якщо підприємство є більшим за обсягом. Масштабність підприємства безпосередньо буде 
впливати на формування додаткових елементів системи, збільшуючи витрати підприємства на 
утримання самої системи та її додаткових елементів. Системний підхід в управлінні витратами на 
персонал пов'язаний, в першу чергу, з процесом відтворення робочої сили, під яким розуміємо її 
«виробництво» (підготовка, навчання, підвищення кваліфікації працівників тощо), розподіл, обмін і 
використання, а також забезпечення умов і процесу взаємодії працівників, засобів і предметів праці. 
Рівень і структура витрат на відтворення робочої сили в різних країнах світу залежать від соціально-
економічних, історичних, культурних та інших особливостей. Проблема в задоволенні вимог, що 
виникають під час відтворення робочої сили, полягає в тому, щоб визначити розмір цих потреб, а потім 
знайти джерела відшкодування витрат на них. Системний підхід вважається найбільш ефективним, 
оскільки дозволяє структурно розглянути витрати на персонал і перейти від їхнього розгляду до 
процесів безпосереднього управління ними.  

Отже, з проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що системний підхід в 
управлінні витратами на кадрову діяльність надає можливість оптимізувати використання наявних 
ресурсів, забезпечити раціональне зниження витрат і збільшити прибуток за рахунок того, що присутня 
більша деталізація статей витрат на персонал і досліджується їх вплив на загальну систему витрат 
підприємства. Системний підхід дозволяє оцінити ефективність використання людських ресурсів 
підприємства та створити передумови для розвитку, що має забезпечити дієвість управління 
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персоналом в цілому. З позицій системного підходу управління витратами на персонал є 
цілеспрямованим впливом роботодавця і керівника на витрати, пов'язані із залученням, використанням, 
розвитком персоналу, що найбільш повно відповідає цілям управління витратами на персонал. 

 
1. Славников Д. В. Аналитические инструменты управления затратами в системе 
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КЛЮЧОВІ РЕФОРМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БЮДЖЕТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

 
 Мельник О.Г., Адамів М.Є., 2016 
 

На сучасному етапі функціонування зони вільної торгівлі між Україною та Європейським 
Союзом активні прагнення та спроби вітчизняних бізнес-структур завоювати європейський ринок 
повинні підкріплюватись вагомими конкурентними перевагами у різних сферах їхнього функціонуван-
ня. В умовах кризових тенденцій розвитку національної економіки, що значною мірою дестабілізують, 
насамперед, фінансовий стан вітчизняних суб’єктів господарювання, першочерговим завданням 
керівної ланки управління є вирішення критичних фінансових проблем діяльності їхніх підприємств. На 
фоні яскравого дефіциту фінансових ресурсів розв’язання означеного завдання вбачається крізь призму 
впровадження прогресивних фінансових технологій та інструментів управління, котрі позитивно за-
рекомендували себе у зарубіжній практиці господарювання. Цей контекст стосується, зокрема, застосу-
вання бюджетної технології управління у практиці менеджменту вітчизняних суб’єктів зовнішньо-
економічної діяльності, котра спрямована на удосконалення інформаційного забезпечення прийняття 
управлінських рішень у фінансові сфері. Адже цільове бюджетування зовнішньоекономічної діяльності 
забезпечує фінансових менеджерів та фахівців комплексною інформаційною базою щодо рентабель-
ності, платоспроможності, фінансової незалежності, ділової активності їхнього підприємства. Це, своєю 
чергою, формує об’єктивне та розгорнуте підґрунтя для ухвалення рішень стосовно підвищення рівня 
ефективності функціонування бізнес-структури, оптимізування грошових потоків в межах її зовнішньо-
економічної діяльності, взаємоузгодження фінансових відносин із зарубіжними контрагентами, тощо. В 
умовах європейської інтеграції України впровадження у діяльності вітчизняних суб’єктів господарю-
вання бюджетної технології управління дає змогу не лише підвищити їхню конкурентоспроможність на 
зарубіжних ринках, але й зацікавити іноземних інвесторів з позиції відкритості та обґрунтованості 
інформації про реальний фінансовий стан справ та перспективні можливості розвитку.  

Прагнучи гармонізувати національну нормативно-правову базу із міжнародними стандартами 
відповідно до вимог європейської інтеграції та умов економічної ситуації в країні, державні органи 
влади перманентно її удосконалюють на засадах прийняття нових регулятивних документів чи 
внесення змін і доповнень до існуючих актів. Оскільки особливості бюджетування зовнішньо-
економічної діяльності значною мірою визначаються спеціалізованою нормативно-правовою базою, 
то виникає необхідність у з’ясуванні актуальних аспектів реалізації бюджетних процедур 
відповідно до чинних регулятивних положень у цій сфері. 
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Ключове місце у процесі бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах 
займає механізм розроблення основних бюджетів доходів та витрат, надходжень та видатків, 
активів та пасивів. В сучасних умовах критичного дефіциту фінансових ресурсів та зниження рівня 
результативності функціонування вітчизняних бізнес-структур важливого значення набуває 
оптимізування обсягів, складу та структури витрат суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. У 
спеціалізованій науковій літературі класично виокремлюється три підходи до визнання витрат 
суб’єктів господарювання: податковий, бухгалтерський та управлінський. Стосовно податкового 
підходу, то у цій сфері відбулись кардинальні нормативно-правові зміни і на сьогодні за ним 
залишилось лише обмежене право регламентації особливостей визначення об’єкта оподаткування. 
Натомість, місце базового підходу до ідентифікування витрат та визначення їхньої структури 
займає бухгалтерський підхід. Слід зазначити, що відповідно до ст. 134 Податкового кодексу 
України [1] об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, 
який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно 
до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів 
фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень кодексу. Вимога такого 
коригування поширюється лише на суб’єктів господарської діяльності, дохід яких перевищує 
двадцять мільйонів гривень, тоді як у протилежному випадку для підприємств з меншим рівнем 
доходу об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до 
оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень Податкового кодексу.  

У сфері обчислення витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування також 
простежуються кардинальні новації, що стосуються скасування залежності величини таких витрат 
від рівня професійного ризику діяльності суб’єктів господарювання. Натомість, на сьогодні 
відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» [2] діє консолідована ставка єдиного соціального внеску у розмірі 22 % для 
усіх підприємницьких структур, за винятком окремих випадків (якщо у штаті підприємства 
налічуються працюючі інваліди, то розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування стосовно їхньої бази нарахування зменшується до 8,41 %).   

Під час обчислення величин загальновиробничих, адміністративних та збутових витрат має місце 
розрахунок амортизації основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого, адміністра-
тивного та збутового призначення відповідно. В Україні у сфері визначення та обліку амортизаційних 
відрахувань класично функціонує податковий та бухгалтерський підхід, котрі тісно взаємопов’язані та 
не суперечать один одному. При цьому відповідно до останніх змін у Податковому кодексі України [1] 
істотно звужується функціональне навантаження податкового підходу до обліку амортизації, а ключова 
роль у цій сфері відводиться положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. У цілях визначення 
об’єкта оподаткування податковим підходом регулюються лише мінімально допустимі терміни 
амортизації основних засобів, інших необоротних активів та нематеріальних активів. Так, відповідно до 
ст. 138 Податкового кодексу України [1] у випадку, коли терміни корисного використання (експлуа-
тації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку є меншими, ніж мінімально допустимі терміни 
амортизації основних засобів та інших необоротних активів, то для розрахунку амортизації викорис-
товуються терміни, встановлені Податковим кодексом. Якщо ж терміни корисного використання 
(експлуатації) об’єкта основних засобів в бухгалтерському обліку дорівнюють або є більшими, ніж ті, 
що встановлені Податковим кодексом, то для розрахунку амортизації використовуються терміни 
корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів, визначені в бухгалтерському обліку. 
Слід також вказати, що відповідно до визначення основних засобів, наведеного у Податковому кодексі 
України [1], значною мірою зріс вартісний критерій віднесення матеріальних активів до основних 
засобів і на сьогодні вартість таких активів повинна перевищувати 6000 гривень, тоді як термін їхнього 
корисного використання (експлуатації) залишився без змін і становить понад один рік. 

Підсумовуючи усе вищевикладене, варто зауважити, що істотних сприятливих реформ 
нормативно-правової бази в контексті її гармонізації із міжнародними стандартами, що визначають 
особливості бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, не відбулось, що вимагає активізації 
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подальшої ретельної роботи у цьому напрямі як вищими й місцевими органами влади, так і 
керівниками та фахівцями бізнес-структур і спеціалізованих організацій.        

 
1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами і доповненнями 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 2. Закон 
України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 
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Організація фінансової діяльності інноваційних підприємств (ІП), побудова системи фінансу-
вання інновацій, потребує сьогодні глибоких наукових досліджень. Особливо актуальним тут стає 
розроблення підходів та принципів до побудови фінансового механізму управління інноваційною 
діяльністю ІП, оскільки організація фінансової діяльності ІП має бути раціональною, націленою на 
підвищення обсягів та ефективності використання фінансових ресурсів. Тобто, фінансова діяльність 
ІП з участю іноземного капіталу,  покликана забезпечити вирішення наступних найважливіших 
завдань: створення необхідних передумов для швидкого й ефективного впровадження новинок в усі 
сфери діяльності ІП, забезпечення їх структурно-технологічної перебудови; зберігання і розвиток 
інноваційного потенціалу; створення необхідних матеріальних умов і умов для забезпечення та 
зберігання висококваліфікованого кадрового потенціалу. Таким чином, ІП слід розглядати як ок-
ремi господарськi комплекси, органiзованi, виходячи iз природо-ресурсних, екологiчних, соцiально-
економiчних та iсторико-культурних умов регiону, що займаються інноваційною дiяльнiстю на 
основi розроблення, реалiзацiї та впровадження у виробничий процес наукомістких технологій з 
урахуванням розширення їх фінансових можливостей за рахунок іноземних інвестицій.  

Фiнансами ІП слiд вважати грошовi вiдносини, що виникають в процесi їх наукової, вироб-
ничої та сервiсної дiяльностi, при розподiлi та використаннi валового продукту i чистого доходу, 
формуваннi та використаннi централiзованих i децентралiзованих фондiв фiнансових ресурсiв. 
Оскiльки ІП мають бути рентабельними органiзацiями i знаходитись на повному господарському 
розрахунку,  доцiльно розглядати фiнансове господарство ІП як основу їх iнновацiйної та вироб-
ничої дiяльностi із посиленим впливом на них іноземних інвестицій. Тобто фiнанси ІП мають вико-
нувати наступнi функцiї: створення грошових доходiв i фондiв грошових засобiв в процесi дiяль-
ностi всiх установ та органiзацiй ІП; використання грошових доходiв i фондiв грошових засобiв для 
розвитку ІП за етапами інвестування, матерiального стимулювання працiвникiв та формування 
доходiв державного бюджету;  грошовий контроль за дiяльнiстю ІП, розподiлом та використанням 
валового продукту та чистого доходу у залежності від впливу іноземних інвестицій.. 

Фiнансове господарство ІП передбачає органiзацiю грошових вiдношень, що виникають: мiж ІП 
та iншими пiдприємствами – при реалiзацiї наукових, виробничих та сервiсних технологiй, оплатi 
поставок технологiчного обладнання та матерiалiв, використаннi фiнансових санкцiй; мiж ІП i його 
структурними одиницями – при видiленнi фондiв, застосуваннi санкцiй, внутрiвiдомчому перерозподiлi 
фiнансових ресурсiв: прибутку, власних обiгових коштiв, амортизацiйних вiдрахувань i т.iн.; мiж ІП i 
вищестоячими органiзацiями – з приводу вiдрахувань вiд прибутку i амортизацiйних вiдрахувань в 
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централiзованi фонди i резерви, а також при отриманнi фiнансових ресурсiв iз цих фондiв в якостi 
iнвестицiй на фiнансування капiтальних вкладень, прирiст нормативу власних обiгових коштiв та iншi 
цiлi; встановленнi директивних показникiв, нормативiв вiдрахувань вiд прибутку в бюджет, в фонди 
економiчного стимулювання; мiж ІП i фiнансовою системою – при оплатi податку з обороту, вiд-
рахувань вiд прибутку, плати за фонди, плати за трудовi ресурси, а також при отриманнi iнвестицiй; мiж 
ІП i зайнятими в них працiвниками – при нарахуваннi та видачi заробiтної плати, використаннi фондiв 
економiчного стимулювання;  мiж ІП i іноземними інвесторами, їх участю у етапах інноваційного 
проекту, величиною інвестицій, взаємозв’язками між інвестиціями.    
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Машинобудівні підприємства, які орієнтовані переважно на зовнішні ринки збуту, залежать 

від рівня розвитку їх споживчого капіталу, який є складовою інтелектуального капіталу. Структура 
споживчого капіталу неоднорідна, під ним розуміють вартість довгострокових привілейованих від-
носин підприємств зі споживачами їх продукції або цінність, яку становлять відносини з клієнтами 
[1, с. 210]. Існує багато варіантів структурування споживчого капіталу, але для умов експортного 
виробництва ми пропонуємо виділити у структурі споживчого капіталу чотири складові (клієнт-
ський, марочний, соціальний, інфраструктурний капітал) і визнати, що основною сутнісною озна-
кою поняття «споживчий капітал» є ознака місця по відношенню до підприємства, тобто спожив-
чий капітал включатиме всі зовнішні стосунки і активи компанії. 

До клієнтського капіталу ми відносимо відносини з клієнтами (постійними, ситуативними і 
спорадичними), базу даних клієнтів, портфель замовлень (структурований товарами, країнами екс-
порту і споживачами), репутацію в очах клієнтів та потенційних клієнтів. Марочний капітал пред-
ставлений торговими марками і брендами, каналами розподілу, технологіями маркетингу і мето-
дами аналізу експортних ринків, інтелектуальними продуктами бренд-менеджменту, маркетинго-
вими комунікаціями, корпоративним іміджем тощо. До інфраструктурного капіталу пропонуємо 
віднести інформаційне забезпечення зовнішніх контактів, ділові зв’язки, систему комунікацій, 
договори і партнерство разом з відповідним юридичним супроводом, відносини з постачальниками, 
транспорті  логістику тощо. Четвертим елементом споживчого капіталу є соціальний капітал, який 
представлений соціальною відповідальністю, соціальними комунікаціями, суспільною репутацією, 
сервісною політикою, відносинами з політикумом, методами конкуренції на експортних ринках, 
громадською позицією та екологічними аспектами. 

Для візуалізації структури споживчого капіталу по кожному клієнту доцільно будувати діаг-
рами вартості ділових стосунків з ним (рис. 1), з яких видно обсяги чистого прибутку по кожному 
клієнту та структуру видатків на його залучення і обслуговування. Структура доходів і видатків 
може змінюватися з часом, однак цінність такої інформації полягає в тому, що на її основі можна 
розрахувати ефективність капіталовкладень у споживчий капітал та потенціал його розвитку. Іноді 
підприємству доводиться вибирати, чи залучати додаткових клієнтів чи нарощувати обсяги продаж 
для вже існуючих. Продукція машинобудування є науково ємною, потребує значних обсягів 
НДДКР і має тривалий життєвий цикл. Якщо залучення нового клієнта потребує розробки принци-
пово нових технологічних рішень, то виникає потреба розрахунку ефективності капіталовкладень в 
інновації і терміну їх окупності. При цьому маємо значний ризик, що нова продукція матиме 
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локальне значення у портфелі замовлень підприємства, хоча є й ймовірність того, що це буде почат-
ком нового напрямку роботи і отримання додаткових перспектив на ринку. 

Особливу стратегічну цінність маркетингу в розвитку інтелектуального капіталу О.Б. Мних об-
ґрунтовує тим, що сучасні маркетингові технології структурують та збагачують інтелектуальний 
капітал. Автор підкреслює особливу роль ІК у розвитку відносин з працівниками і споживачами в умо-
вах формування інформаційної економіки [2, с. 261]. Окремого дослідження потребує оцінювання 
маркетингових інтелектуальних активів. Кількісними вимірниками слугують поточні витрати на їх 
створення (оплата праці маркетологів, створення і обслуговування каналів комунікації, придбання і 
використання спеціалізованої літератури, дослідження ринку, отримання статистичної інформації тощо) 
та дохід (економія) від їх використання (отримані за рахунок збільшення конкурентоспроможності 
продукції підприємства на дослідженому і «підготовленому» ринку). Якісними вимірниками є здатність 
їх трансформування в об’єкти інтелектуальної власності, ступінь захисту від недобросовісної конку-
ренції, стратегічна значимість, галузь застосування, вплив на продуктивність збутових підрозділів, 
рівень складності методів і процедур [3, с. 125]. 

 

 
 

Рис. 1. Діаграма вартості ділових стосунків з клієнтом підприємства 
Примітка: розвинуто автором на основі досліджених джерел [1, с. 336] 

 
Оскільки О.В. Кендюхов виділяє марочний капітал як окрему складову ІК, то він пропонує при 

визначенні цінності торгової марки враховувати 6 параметрів: досвід використання, уявлення користу-
вача, силу переконання, зовнішній аспект, ім’я і репутацію виробника та емоційні підстави. Створюючи 
метод оцінювання ефективності інвестицій у марочний капітал автор пропонує послуговуватися такими 
показниками: 1) чистий дисконтований дохід від використання торговельної марки (різниця між обся-
гом продажів, приведених до моменту реєстрації чи покупки торговельної марки, і загальних капітало-
вкладень у марочні активи); 2) розрахунковий додатковий дохід; 3) коефіцієнт порівняльної ефектив-
ності управління марочним капіталом; 4) індекс порівняльної динамічної ефективності управління 
марочним капіталом; 5) ефективність позиціонування торговельної марки. Для розрахунку цих показ-
ників О.В. Кендюхов пропонує застосовувати бенчмаркінг, як найбільш адекватний сучасним ринковим 
умовам спосіб оцінювання [4, с. 17-18]. Описаний метод має один суттєвий недолік, пов’язаний з необ-
хідністю отримувати дані для порівняння щодо вартості, доданої торговельними марками конкурентів. 

 
1. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций [пер. с 
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формуванні ринкової вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика : [монографія] / 
Ольга Богданівна Мних. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політех-
ніка», 2009. – 428 с. 3. Кендюхов О.В. Організаційно-економічний механізм управління інтелек-
туальним капіталом підприємства: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / О.В. Кендюхов ; 
НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2007. – 31 с. 4. Лукичёва Л.И. Управление 
интеллектуальным капиталом : [учеб. пособие] / Л.И. Лукичёва. – 2-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 
2008. – 552 с. 
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Податкові інструменти регулювання фрілансової діяльності, як і будь-якого іншого виду 
підприємницької діяльності, є достатньо ефективними при зваженому їх використанні. Податковий тиск 
у вигляді необхідності ведення бухгалтерської звітності та подання звітів, значні обсяги податків та 
негнучка система сплати податкових платежів спричиняє низький рівень легалізації фрілансової діяль-
ності [0; 0]. З метою розвитку фрілансової діяльності та підвищення рівня легалізації необхідно роз-
робити та впровадити стимулювальну політику, яка має включати систему заходів та податкових пільг 
для досягнення позитивного економічного і соціального ефекту від розвитку фрілансової діяльності.  

Ми пропонуємо наступні податкові пільги – нульові ставки оподаткування для фрілансерів: 
– в період навчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Особливості фрілансової 
діяльності надають можливість працювати за вільним графіком та самостійно обираючи 
тривалість та кількість робочих днів. Тому фрілансову діяльність значно простіше поєдну-
вати із навчанням, ніж працю за наймом. З метою стимулювання молоді до розвитку фрі-
лансової діяльності та за умов значних витрат часу на навчання, відсутності можливості 
займатись фрілансовою діяльністю в режимі повної зайнятості доцільно скасувати будь-
яке податкове навантаження на фрілансерів, які навчаються на денній формі навчання, 
проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації; 

– при нижчому рівні доходу фрілансера від мінімальної заробітної плати. Така податкова 
пільга допоможе мотивувати потенційних фрілансерів починати таку діяльність, оскільки 
фрілансери на початку свої діяльності не отримують значних доходів. Щоб отримувати 
постійні доходи фрілансеру спочатку необхідно сформувати портфоліо, отримати рейтинг 
на інтернет-біржі, сформувати початкову базу замовників, визначити для себе систему 
вибору проектів та замовників тощо. Даний процес може займати різний період часу. То-
му не доцільно впроваджувати дану пільгу на конкретний термін з початку фрілансової 
діяльності. Нульова ставка оподаткування в даному випадку дозволить фрілансерам роз-
починати фрілансову діяльність без труднощів процесу оподаткування до того часу, поки 
рівень їх доходів не буде вищим за мінімальну заробітну плату, встановлену державою. 

Запропоновані податкові пільги максимально спростять започаткування фрілансової діяль-
ності, а також забезпечать легкий вихід із неї, якщо фрілансер не зможе отримувати бажаний дохід 
та ефективно організовувати процес розвитку фрілансової діяльності. Тому із запровадженням 
таких пільг рівень легалізації фрілансової діяльності буде зростати, оскільки податкового 
навантаження на фрілансера не буде до отримання ним достатнього рівня доходу, а також при 
поєднанні фрілансової діяльності із навчанням. 
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Отже, податкові інструменти мають використовуватись максимально лояльно до «фрілан-
серів-початківців», а для фрілансерів з вищим рівнем доходу бути максимально простими та 
гнучкими, не створювати значних перешкод для офіційно зареєстрованих фрілансерів, як суб’єктів 
господарювання. Ефективна та проста система оподаткування дозволить підвищити рівень 
легалізації фрілансової діяльності. 
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Побудову організаційної структури управління в умовах експортно-імпортної діяльності під-
приємства умовно можна розділити на два етапи. Перший – охоплює процес створення організа-
ційної структури управління під час заснування підприємства, тривалість цього етапу завершується 
тоді, коли підприємство починає функціонувати, реалізовувати встановлені цілі. З моменту завер-
шення першого етапу розпочинається другий етап побудови організаційної структури управління, 
він триває доти, доки існує підприємство. На цьому етапі відбувається реорганізація організаційної 
структури управління підприємством. Критичний аналіз наукових праць, присвячених проблемам 
менеджменту [1; 2], а також ознайомлення з матеріалами підприємств дозволили виділити такі 
форми реорганізації організаційної структури управління в умовах експортно-імпортної діяльності 
підприємства: адаптування до зміни умов внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємства; 
санація підприємства внаслідок загрози його банкрутства; злиття або поглинання підприємства. 

Таким чином, існує дві взаємопов’язані моделі побудови організаційної структури управління 
підприємством – модель створення і модель реорганізації. Їх спільною ознакою є те, що ці моделі 
націлені на встановлення придатності організаційної структури управління підприємством 
виконувати покладену на неї ціль – забезпечення субординації між посадовими особами і 
структурними підрозділами підприємства. Моделі створення і реорганізації організаційної 
структури управління в умовах експортно-імпортної діяльності підприємства відрізняються 
часовими періодами їх застосування і умовами реалізації. Так, створення організаційної структури 
управління відбувається виключно з ініціативи власників і керівників підприємств, а реорганізація 
може бути вимушеною ідеєю, яка виникла у бізнес-партнерів, або доведена до виконання органами 
державного управління чи вищестоячими організаціями. У багатьох наукових працях, присвячених 
менеджменту [1; 2; 3], удосконалення організаційних структур управління шляхом їх реорганізації 
цілком слушно розглядається як компонента процесу формування цих структур, проте слід визнати, 
що у даному випадку термін «формування» надто узагальнений, розмитий, оскільки реорганізація 
має місце виключно тоді, коли відбувається використання вже існуючої організаційної структури 
управління підприємством, саме тому поняття «формування організаційної структури управління 
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підприємством» розглядатимемо виключно в контексті створення організаційної структури 
управління на етапі заснування підприємства. У свою чергу, удосконалення організаційної 
структури управління підприємством шляхом її реорганізації будемо розглядати як явище, що 
супроводжує використання (експлуатацію) організаційної структури управління підприємством. 

Для розкриття сутності моделей побудови організаційних структур управління в умовах 
експортно-імпортної діяльності підприємства застосуємо інструментарій математичної логіки та 
теорії множин. Кожен структурний підрозділ організаційної структури управління підприємством є 
множиною певних елементів, що мають спільні цілі і функціональні зв’язки. Наприклад, під час 
заснування підприємства процес формування організаційної структури управління в умовах 
експортно-імпортної діяльності відбувається шляхом приєднання нових структурних підрозділів до 
вже існуючих. У відповідності до аксіоми приєднання це можна подати так: 

{ } { } { } { }
{ } { } { } { }
{ } { }
{ }

1 1 1 11 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 11 1

1

;

, ;

, ;

n m z r r z r n r m

x y i j j i j x j y
x i i xy j j j j y

z n z n

i x i x
i x i x

z m z m

i y i y
i iy y

z

i
i

A B C D D C D A D B

x C A C x A

y C B C y B

j C

= = = == = = = = =

= = = =

= == =

=

            
∀ ∀ ∃ ∀ ∈ ↔ ∈ ∧ ∈            

             

∈ ⇔ ∃ ∈ ∈

   
∈ ⇔ ∃ ∈ ∈   

   

∈ { }

{ }
{ }

{ }
{ }
{ }

11 1

1

1

1

1 1

1 1 1

1 1 1

, ;

;

;

;

,

r z r

j i j
ij j

n

x
z x

i mi
y

y

z r

i j
i j

n m r

x y j
x y j

n m r

x y j
x y j

D C j D

A

C
B

C D

A B D

A B D

== =

=

=

=

= =

= = =

= = =











   

⇔ ∃ ∈ ∈    
   


 


 ⊃       


  ≠     
   

∪ ⊂    
   
    ∪ ≠        

 

де { }
1

n

x
x
A

=
 – множина елементів x, що утворюють структурний підрозділ A ; n – кількість елементів х; 

1

m

y
y
B

=

 
 
 

 – множина елементів у, що утворюють структурний підрозділ B ; m – кількість елементів 
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 – множина елементів і, які належать структурним підрозділам А і В, що утворюють фрагмент 

організаційної структури С; z – кількість елементів i;
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 – множина елементів j, що утворюють 

структурний підрозділ D , який є компонентою С; r – кількість елементів j. 
Вищенаведений запис є логічним відображенням процесу набуття місця нового структурного 

підрозділу підприємства у створюваній організаційній структурі управління в умовах експортно-

   (1) 
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імпортної діяльності підприємства. З позиції математичної логіки і теорії множин за будь-якої з 
виділених моделей організаційна структура управління в умовах експортно-імпортної діяльності 
підприємства є континуальною множиною, логіка змін, у якій відбувається на основі аксіом 
приєднання, нескінченості, включення, виділення, об’єднання і перетину. 

Отже, зазначені моделі організаційної структури управління в умовах експортно-імпортної 
діяльності підприємства повинні сприяти забезпеченню виконання поставлених перед нею цілей. 
Використання аксіоматичних положень теорії множин під час побудови моделей організаційної 
структури управління в умовах експортно-імпортної діяльності підприємства дозволить керівникам 
підприємств уникати дублювання функцій посадових осіб і структурних підрозділів, забезпечить 
адекватність встановлення зв’язків між структурними підрозділами підприємства і їх окремими 
елементами, полегшить процес формування системи логістики на підприємстві. 

 
1. Воронкова А.Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: 

організаційний аспект: Монографія / А.Е. Воронкова, Н.Г.Калюжна, В.І. Отенко – Східноукраїнський 
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У розгляді проблем розширеного відтворення в економічній літературі акцентують на процесі 
нагромадження, як на основному чиннику забезпечення економічного та соціального ефекту. Інвес-
тиційний процес розглядають, як складову частину процесу нагромадження. У макроекономічному 
аналізі проблем розширеного відтворення процес формування фондів нагромадження і споживання 
не можна відмежовувати від процесу формування інвестиційних ресурсів, пошуку коштів для 
інвестиційної діяльності, як чинника розширеного відтворення та ліквідації диспропорцій у роз-
витку національної економіки. Аналіз свідчить, що відтворювальний процес обов'язково зумовлює 
збалансування інвестицій, нагромадження і споживання. Тому пошук подолання диспропорцій у 
розвитку економіки України повинен передбачати досягнення збалансованості найважливішої 
відтворювальної пропорції складових залежностей. 

Використання підходу щодо лінійної оцінки інвестиційного процесу залежить від факторів чин-
ників диференціальних складових залежностей економічних важелів впливу на інвестиційних процес. 

Управління інвестиційним процесом підприємства має кілька типових функцій, що можна 
означити метою реалізації обраної стратегії.  
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Інвестиційна стратегія завжди пов'язана з поточним станом підприємства, його діючою тех-
нічною, технологічною та фінансовою базою, існуючою фінансово-господарською діяльністю. 

Відповідна модель яка повинна лежати в основі системи управління інвестиційними процеса-
ми, повинна першопочатково являти собою єдине ціле. При цьому вона повинна бути динамічною 
моделлю. 

Реалізованість даної моделі найближче імпліментується в межах теорії “технологічного 
розвитку” яка пов’язує торгівлю між країнами із існуванням відмінностей у рівнях їхнього техноло-
гічного розвитку. У зв’язку з нею саме технологічні переваги країни зумовлюють і переваги у 
боротьбі за експортні ринки. У розвитку цього підходу запропоновано концепцію імітаційного лагу, 
що складається з лагу попиту і лагу реагування. Лаг попиту – час, який необхідний для розвитку 
попиту на новий товар. Лаг реагування – час, який необхідний виробникам для адекватного реагу-
вання на конкуренцію та налагодження виробництва. Різниця між цими двома лагами і зумовлює 
торгівлю (експорт в іншу країну можливий коли лаг попиту коротший за лаг реагування) [2]. 

Узагальнюючи можна сказати, що технологічні розриви долаються через копіювання 
нововведень, але “потік” нововведень, як правило, забезпечує умови сталої технологічної переваги і 
відповідної спеціалізації. Технологічний виробничий розрив, таким чином, забезпечує кумулятивне 
інвестування перспективних у технологічному відношенні виробництв. 

При оцінюванні ефективності інвестиційних процесів керуються їх комплексною направ-
леністю, врахуванням інтересів, як внутрішніх учасників даного процесу, інституційних так 
опосередкованих пов’язаних сторін. Напрямки оцінювання ефективності інвестиційного процесу, 
представлено на (рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Напрямки оцінювання ефективності інвестиційного процесу 

 
Висвітлення інвестиційного процесу в умовах ринкових відносин може розглядатися з двох 

сторін: з точки зору динамічної складової та з позиції фінансування. Щодо динамічних величин, то 
інвестиційний процес являє собою таку послідовність явищ: 

– створення інвестиційних товарів; 
– процес освоєння нових виробничих потужностей; 
– експлуатація об'єктів у нормальному режимі з метою виробництва товарів (послуг). 
Інвестиційний процес з погляду фінансування – це вкладення грошових сум з метою отри-

мання додаткового прибутку, або досягнення соціального ефекту. 
До показників інвестиційного процесу відносимо[1]: 
1) інвестиційні блага; 
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2) обсяг інвестицій за джерелами їх формування: державні, підприємницькі, домашніх госпо-
дарств, іноземні; 

3) структура інвестицій, яка характеризує розподіл загального обсягу за окремими складовими: 
– інвестиції у капітал, людину, науково-технічний прогрес, у природо-зберігаючі заходи; 
– інвестиції у технологічну складову, будівництво, придбання машин і устаткування, у 
допоміжні матеріали; 

– інвестиції у відтворювальну складову, заощадження, амортизаційні відрахування, зовніш-
ні джерела. 

Забезпечення управління динамічними інвестиційним процесом в цілому залежить від уз-
годженості елементів напрямків оцінювання ефективності та його цілісності. В свою чергу при 
цьому необхідне забезпечення складових структури інвестицій, яка характеризує розподіл загаль-
ного обсягу за окремими складовими капіталу, науково-технічного прогресу, технологічну скла-
дову, будівництво і т.п. 

 
1. Чапран С.П., Сасюк Н.Р. Особливості оцінювання та критерії відбору інвестиційних про-

ектів./ Наука в інформаційному просторі: матеріали VI МНПК B5 т. – Дніпропетровськ, 2010 –  
с. 101-103. 2. Чапран С.П., Сасюк Н.Р. Особливості інформаційного забезпечення прийняття управ-
лінських рішень у сфері інвестиційної діяльності автобудівних підприємств./ Щорічний науково-
виробничий журнал «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів та 
поїздів». – Національний транспортний університет, Навчально-консультаційний центр у м. Льво-
ві, 2010. – №19. – С. 75-81. 
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Одним из основных показателей уровня развития страны являетсяэкспортно-импортные пото-

ки товаров и услуг. Однако необходимо учитывать тот факт, что не во всех случаях представляется 
возможным стать экспортером, даже имея сравнительные преимущества по издержкам производст-
ва, обеспеченности факторами производства. На определение позиций экспортера и импортера в 
большей степени оказывает воздействие развитиеуровня конкуренции как на международных 
рынках, так и на внутреннем рынке страны. Экспортно-импортные операции товаров проявляются 
и на макроэкономическом, и на микроэкономическом уровнях. 

В отношении макроэкономического развития каждая страна имеет стремление к тому, чтобы 
больше экспортировать, тогда как импортировать не больше чем в размерах экспортной выручки, 
что определяется посредством функции экспорта и импорта [1]. Для того чтобы с максимальной 
отдачей их использовать, возникает необходимость в отвлечении от валютных курсов, отрыве от 
потребительских предпочтений на разных рынках, а также структурных характеристик экономики. 
Таким образом, уровень экспорта страны опосредуется через возрастающую функцию националь-
ного дохода других стран. При этом экспорт имеет тенденцию к росту с возрастанием национально-
го дохода других стран, тогда как импорт этой страны растет с возрастанием уровня национального 
дохода страны. Посредством действия данного механизманаблюдается определенная взаимозависи-
мость экспорта, импорта и национального дохода двух стран, что формируется посредством дейст-
вия мультипликатора внешней торговли. Данный механизм мультипликатора внешней торговли 
выражается посредством  увеличения инвестиций в какой-либо стране,вызывая, прежде всего,уве-
личение дохода в результате действия мультипликационного процесса. Однакос ростом националь-
ного дохода страны возрастает также объем ее импорта. Поскольку импорт данной страны связан 
одновременно с экспортом другой страны, вследствие чего возрастает национальный доход 
последней. В дальнейшем рост национального дохода влечет за собой увеличение импорта страны. 
Однако необходимо учесть,что поскольку импорт представляет собой одновременно и экспорт 
первой страны, что ведет к повышению доходов первой страны. Посредством действия данного 
механизма выражается зависимость таких экономических составляющих  как национальный доход, 
экспорт и импорт. 

Существуют и другие не менее важные взаимосвязи в экономике, для примера можно при-
вести взаимосвязь между экспортом и валютным курсом. Необходимо учесть, что экономика любой 
страны характеризуется посредством степени открытости, проявляющейся через экспортно-импортные 
операции, а также приток и отток капитала. Представим ситуацию, когда валютный курс фиксировани 
наблюдается бюджетное стимулирование. В данном случае возрастают доходы и расходы, что приведет 
к сокращению торгового баланса.К росту процентных ставокведет бюджетное стимулирование, что 
воздействует на краткосрочный приток капитала. Таким образом импортные операции сначала 
увеличиваются, что ведет к улучшениюторгового баланса за счет притока капитала. 
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В том случае, когда наблюдаетсявозрастание предложения денег, процентные ставки имеют 
тенденцию к падению. Таки образом это ведет возрастанию  расходов и ухудшению торгового ба-
ланса. В итоге падение процентных ставок ведет к краткосрочному притоку капитала, что значи-
тельноухудшаетплатежный баланс. Для того, чтобы избежать негативных процессов, применяют, 
как правило, бюджетное стимулирование и денежно-кредитные ограничения. 

В случае плавающего валютного курса наблюдается увеличение денежной массы, что ведет 
кснижению процентных ставок, росту расходов, ухудшению платежного баланса. В итоге все это 
ведет кобесцениваниюнациональной валюты. Необходимо учесть при этом, что действует и диамет-
рально противоположная тенденция. По причине оттока капитала, валюта страныспособствует об-
легчению уровня конкуренции длянациональных фирм с иностранными. Новый уровень конку-
рентоспособности отечественных предприятий ведет к увеличению общих расходов на продукцию 
страны. Данный рост аккумулированного спроса, связанный с обесцениванием национальной валю-
ты, ведет к еще большему подъему, что связано с ростом денежной массы. 

Грамотно проводимая бюджетная политика способствует росту доходов и расходов, и 
улучшает торговый баланс. Однако с другой стороны наблюдается ростпроцентных ставок, что вле-
чет за собой приток капитала. В итоге валюта страны может иметь тенденцию как к обесценива-
нию, так и к удорожанию. Это может повлечь за собой как рост расходов и доходов, так и их 
стабилизацию на определенном уровне. Таким образом, обесценивание валюты может стимулиро-
вать экспорт, тогда как стабильность валюты либо ее удорожание возможно негативно отразиться 
на экспорте. В данном случае проблема будет решена в зависимости от преобладающей на данный 
момент тенденции. Противоположность тенденций в развитии экспорта анализируется вследствие изу-
чения двух больших моделей достижения внутреннего и внешнего равновесия. При этом под внут-
ренним равновесием понимают достижение полной занятости, стабильность цен, экономический рост. 
Под внешним равновесиемпонимают равновесие в сфере внешнеэкономических расчетов. 

В государственныефункции могут быть внесены затраты по стимулированию сбыта 
экспортной продукции за рубежом, организация рекламы и предоставление информации об уровне 
конъюнктуры на мировых товарных рынках [2]. Налоговый механизм государств может также 
предоставлять отечественным предприятиям налоговые льготы, ставя их в зависимость от объема 
товаров и услуг,производимых на экспорт. Необходимо учесть, что вцеломуровень экспортных 
субсидий незначителен, однако для отдельных групп товаров, а также предприятий они могут 
достигать значительных размеров.  

К одному из основных инструментов стимулирования экспорта в промышленно развитых 
странах относится кредитование экспорта на уровне государства. Действует механизм, согласно 
которомугосударство устанавливает,по сравнению с частным сектором,пониженную процентную 
ставку по экспортным кредитам, удлиняя сроки по кредитованию экспорта. Для этой цели в раз-
витых странахсоздаютсяспециализированные государственные организации, банки и фонды, основ-
ной целью которых является предоставление кредитов на экспорт тех товаров, реализация которых 
требует долговременного финансирования, таких как машины и оборудование. 

В завершении необходимо отметить, что многие страны пришли к практике внедрения 
различных форм смешанного кредитования экспорта, основываясь на применении государственных 
и частных финансовых средств, рефинансированииопределенной доли экспортных кредитов, 
предоставляемых коммерческими банками, субсидировании разниц между льготными ставками и 
текущей ставкой по кредитам. 

 
1. Воронкова О.Н., Пузакова Е.П. Внешнеэкономическая деятельность. – М.: Экономистъ, 

2013. 2. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность. 
Издательство: Дело, 2008. 
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З метою запобігання негативним фінансовим результатам у діяльності всіх суб’єктів 

об’єднання підприємств (далі – ОП) необхідно вживати заходи антикризової програми стосовно 
впровадження нововведень, тобто інновацій.  

Для забезпечення ефективності експортно-імпортної діяльності ОП інновації є важливим 
управлінським інструментом. Антикризові інновації ОП – це технічні та технологічні розробки, 
нові товари, нові послуги фінансово-кредитного, страхового, інвестиційного, довірчого, лізингового 
характеру, нові сприятливі умови для клієнтів, включаючи ціни та інше, які дозволяють 
забезпечити антикризову експортно-імпортну діяльність інтегрованих об’єднань. 

Доцільно для нагромадження необхідного обсягу фінансових ресурсів до складу ОП, 
включити Інститут інновацій, у якому й пропонується формувати інноваційний фонд.  

Формування інноваційного фонду Інституту інновацій ОП передбачатиме мобілізацію всіх 
можливих для цього фінансових ресурсів, включаючи залучення на засадах пайової участі 
сторонніх донорів. Джерела надходжень до інноваційного фонду можуть бути різноманітними: 
кредити комерційного банку, державні безпроцентні кредити, інвестиційний капітал юридичних та 
фізичних осіб у формі пайової участі у спільному проекті, власні фінансові ресурси та інші грошові 
кошти.  

Варто зауважити, що в ОП створюються сприятливі умови для розроблення і впровадження 
різноманітних нововведень, оскільки в об’єднанні підприємств простіше, чим в окремого учасника 
об’єднання вирішуються питання фінансування, матеріального забезпечення пошукових робіт, 
прискореного впровадження нових розробок для забезпечення його експортно-імпортної діяльності.  
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ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ 

 

© Віблий П.І., Горбова Х.В., 2016 
 

Для кращого розуміння фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпорацій 
необхідно розкрити зміст та особливості фінансового управління на рівні сучасної корпорації, 
оскільки регулювання лише тоді буде реалістичним, якщо воно передбачає вплив на значимі для 
корпорації процеси і результати. З позицій функціонального підходу система фінансового 
управління сучасної корпорації є елементом загальної системи управління у сфері фінансових 
відносин, тобто відносин з приводу формування та реалізації фінансового ресурсу. Ефективність 
інвестицій залежить здебільшого від стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. Під 
стратегічним напрямом інвестування слід розуміти галузь як групу підприємств, продукція яких 
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має настільки подібні властивості, що конкуренція ведеться за одних й тих же покупців. Недо-
цільно розділяти галузі на привабливі та непривабливі в абсолютному розумінні. Привабливість 
галузі відносна, а не абсолютна, і має бути оцінена з позиції конкретного підприємства. 

Сучасні корпорації  націлені не стільки на отримання прибутку (що було цільовим орієнти-
ром на індустріальній фазі розвитку), скільки на зростання вартості бізнесу (що набуло більшої 
актуальності при переході національних економік на інноваційну модель розвитку, коли зростає 
роль і значення ефективного використання інтелектуального капіталу). На сьогоднішній день 
концепція управління вартістю прийнята провідними корпораціями як базова платформа успішного 
розвитку бізнесу. Вартість діючої компанії – це вартість майна або майнового комплексу, що 
утворює єдине ціле (компанію) за умов його подальшого використання, яка визначається на ринку 
подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між добровільним продавцем та добро-
вільним покупцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі 
знанням справи, розсудливо і без примусу [1].  

Серед ключових елементів механізму фінансового регулювання інвестиційної діяльності 
корпорацій можемо виділити: механізм підтримки самофінансування, бюджетний механізм, подат-
ковий механізм, кредитний механізм, механізм фондового ринку, механізм підтримки іноземного 
інвестування.  

Найбільші інвестиційні ресурси корпорації формують завдяки внутрішнім джерелам – амор-
тизаційним відрахуванням та прибутку. Тобто, найважливішим серед інших є механізм підтримки 
самофінансування інвестиційної діяльності, оскільки саме завдяки його дії акумулюється найбіль-
ший обсяг інвестицій. Існує кілька моделей організації механізму самофінансування інвестиційної 
діяльності. Якщо заощадження (нерозподілений прибуток та амортизаційні відрахування) повністю 
спрямовуються на інвестиції, то відбудеться зростання обсягу виробничого капіталу. Чисті 
інвестиції в цьому випадку будуть дорівнювати сумі прибутку, спрямованому на фінансування 
інвестиційної діяльності. 

Держава може впливати на механізм самофінансування інвестиційної діяльності в першу 
чергу через податкові важелі. Правила визначення обсягу амортизаційних нарахувань визначаються 
податковим законодавством, яке встановлює групи основних фондів, норми і правила обліку 
амортизації, строк служби обладнання та ін. Крім того, податковим законодавством регулюється 
оподаткування прибутку, а також встановлюються певні податкові пільги. Податкове законодавство 
містить приписи щодо пільгового оподаткування прибутку для нових підприємств, у випадку 
розширення інвестиційної активності, створення нових робочих місць тощо.   

Бюджетний механізм фінансового забезпечення інвестиційної діяльності використовується в 
рамках реалізації політики державних витрат. Державні органи здійснюють закупівлі за бюджетні 
кошти та розміщують державні замовлення. Оскільки обсяги закупівель та замовлень є значними, 
держава може маніпулювати показниками сукупного попиту, таким чином підвищуючи або 
зменшуючи привабливість окремих секторів.  

Одним із найважливіших джерел фінансового забезпечення інвестиційної діяльності є кредит. 
Він надається на принципах поворотності, добровільності, платності, строковості, цільового 
використання, ефективності. Кредити можуть бути інвестиційними (кредитні ресурси витрачаються 
на фінансування інвестиційних проектів), споживчими, поточними. В сучасних умовах інвестиційні 
кредити надаються, як правило, під заставу, що знижує ризик його неповернення [2, с.110]. 

В рамках реалізації політики фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпорацій 
доцільно вивчити міжнародний досвід, а також розробити механізм, спрямований на адаптацію та 
запровадження окремих елементів вказаного досвіду у вітчизняну практику. Вказане сприятиме 
підвищенню рівня конкурентоспроможності національної економіки, а також дозволить знизити 
трансакційні витрати для інвесторів, що неодмінно призведе до підвищення ефективності держав-
ної економічної політики.  

Механізм фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпорацій у розвинутих краї-
нах націлений на стимулювання акумуляції відносно дешевих (доступних) інвестиційних ресурсів 
та спрямування їх на вирішення проблем інноваційно-технологічної модернізації. Роль держави 
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зводиться до підтримки початкових (начальних) етапів відповідних проектів на ключових напрямах 
інноваційної діяльності, що відбивають проголошені національні пріоритети. Завдання фінансового 
регулювання інвестиційної діяльності полягає в тому, щоб стимулювати поєднання фінансових 
ресурсів і матеріально-технічної бази суб’єктів корпоративного сектору. Аби економічно зацікави-
ти корпорації вкладати інвестиційні ресурси в ризиковані науково-технічні проекти з довгостроко-
вим строком окупності, держава не тільки бере на себе частину первісних витрат, але й надає 
суб’єктам корпоративного сектору певні пільги та преференції.   

Основним важелем стимулювання самофінансування інвестиційної активності суб’єктів 
корпоративного сектору є маніпулювання правилами нарахування та використання амортизаційних 
відрахувань. Провідні держави світу перейшли до лібералізованих моделей нарахування амортиза-
ції, які дають корпоративним структурам можливість самостійно визначати обсяг амортизаційного 
фонду (але за умови спрямування додатково вивільнених коштів на потреби фінансування 
інвестиційної діяльності).  

Отже, процес фінансового регулювання інвестиційної діяльності корпорацій потребує запро-
вадження науково обґрунтованих підходів до моніторингу та оцінювання інвестиційної діяльності 
таких підприємств  з точки зору формування показників національної інноваційної моделі, підтрим-
ки належної інноваційно-технологічної активності, реалізації пріоритетів структур-но-інвестиційної 
політики. Як показує практика більшості країн, що використовують важелі фінансового стимулю-
вання інвестиційно-інноваційної діяльності, вказує на необхідність реалізації таких складових: ак-
тивну та всебічну підтримку державою інвестиційних проектів корпорацій, що спрямовані на реалі-
зацію національних пріоритетів інноваційно-технологічного розвитку, створення ринкових механіз-
мів заохочення прямого співробітництва корпорацій із провідними іноземними науково-дослідними 
установами, які виступають замовниками інноваційної продукції,  стимулювання залучення інозем-
них інвестицій у капіталомісткі галузі національної економіки, сприяння залученню внутрішніх та 
іноземних інвестицій корпорацій шляхом створення сприятли-вого податкового клімату, в тому 
числі  за рахунок модернізації амортизаційного механізму.   
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ  

НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
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Розвиток зовнішньоторговельних операцій, зростання експорту товарів та послуг вітчизня-
ного виробництва, приріст за рахунок цього ВВП країни вкрай необхідно за умов затяжної еконо-
мічної кризи в Україні.  

Сучасна ситуація з розвитком зовнішньої торгівлі залишається негативною, характеризується 
переважанням імпорту, відтак, відображає дефіцит платіжного балансу. Доцільно розглядати 
платіжний баланс як сукупність двох складових – поточного рахунку та операцій з капіталом і 
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фінансових операцій. Дефіцит рахунку поточних операцій, не покритий позитивним фінансовим 
рахунком, зберігається в Україні довгий час. Це означає, що в Україні міжнародні витрати пере-
вищують міжнародні доходи і цей розрив фінансується за рахунок припливу іноземного капіталу. 
Дефіцит поточного рахунку є проблемою для економічного розвитку і стабільності гривні, проте це 
один з найбільш значущих чинників ризику для економіки України. Негативне сальдо товарів є 
основною причиною дефіциту рахунку поточних операцій в останні роки. Український імпорт то-
варів (витрати) значно вищий, ніж експорт товарів (доходи), і хоча майже всі компоненти рахунку 
поточних операцій є позитивними, проте вони не можуть компенсувати негативне сальдо товарів. 
Витрати на реальні ресурси (товари, послуги, робоча сила тощо) перевищують доходи, і ця різниця 
фінансується за рахунок припливу іноземного капіталу. 

Основною причиною зростання дефіциту платіжного балансу України в 2014-2016 роках,  
який в березні 2016р. зріс на 859 млн. доларів, – нестача валюти на внутрішньому ринку. Про це 
свідчать дані Національного банку України. Зокрема, в березні минулого року дефіцит становив 
308 млн доларів, у лютому цього – 74 млн доларів дефіциту, а січень-2016 було завершено з профі-
цитом у 120 млн доларів[1].  

Основною  зовнішньою причиною дефіциту платіжного балансу є переважання імпорту над 
експортом товарів та послуг (темпи скорочення експорту збільшилися до 15,9% із 12% у лютому, 
тоді як темпи падіння імпорту уповільнилися до 6,2% із 8,8% у лютому) [1]. Стимулювання 
вітчизняного промислового виробництва, його інтенсифікація повинні стати основою зростання 
експорту. А заохочення до споживання вітчизняної продукції, повинно дозволити знизити імпорт, і, 
таким чином частково покращить ситуацію з рахунком поточних операцій платіжного балансу. 

Стимулювання експортоорієнтованого виробництва – одна з основних цілей для забезпечення 
розвитку вітчизняної економіки. Адже, з однієї сторони, зростуть валютні поступлення в країну, з 
іншої – всередині країни – зросте зайнятість, знизиться відтік робочої сили, зросте рівень життя 
населення. Наразі значну частку валютних надходжень забезпечують гастрабайтери, які система-
тично надсилають в Україну кошти на утримання своїх сімей, і це також не є позитивним для 
розвитку країни. 

Оскільки платіжний баланс України є відображенням макроекономічної, зовнішньої, торго-
вельної, валютної та інших політик української влади, динаміка його показників стала очевидним 
результатом відсутності структурних змін, необхідних для забезпечення розвитку вітчизняної 
економіки. 

 
1. Макроекономічний та монетарний огляд: березень 2016р./ Департамент монетарної 

політики та економічного аналізу НБУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=29318571 
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РОЛЬ КРЕДИТУ В АКТИВІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
© Кльоба Л. Г., Хомин Я. М., 2016. 
 

Роль кредиту визначається результатами застосування для економіки в цілому і населення 
зокрема. Кредит впливає на процеси виробництва, реалізації і споживання продукції, а також на 
сферу грошового обороту. Одним із проявів ролі кредиту виступає його вплив на безперервність 
процесів виробництва і реалізації експортної продукції. Завдяки наданню банками позикових 
коштів відбуваються “припливи” і “відливи” коштів позичальників-експортерів.   
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Кредит відіграє важливу роль у забезпеченні потреби підприємств-експортерів в додаткових 
коштах, яка може бути обумовлена сезонністю виробництва і реалізацією певних видів продукції.    

Значна роль кредиту полягає і у розширенні виробництва інноваційної продукції, яка корис-
тується попитом у зарубіжних країнах. Позикові кошти сприяють збільшенню запасів і витрат, що 
необхідні для розширеного відтворення і реалізації продукції; використовуються для збільшення 
основних фондів. Крім того кредит у сфері грошового обороту забезпечує надходження готівки та її 
вилучення з обороту через банки на кредитній основі. Таким чином, кредит також відіграє важливу 
роль в утворенні коштів для готівкового і безготівкового обороту, забезпечуючи безперебійність 
безготівкового [1]. 

Варто мати на увазі, що роль кредиту, сфера його застосування не є незмінними та стабіль-
ними. Із зміною економічних умов в країні відбувається і зміна ролі кредиту та сфери його застосу-
вання. Особливо важлива роль кредиту в умовах функціонування неповноцінних грошей. Це пов’я-
зане із збільшенням грошової маси при функціонуванні неповноцінних грошей на основі кредитних 
відносин. В умовах високої інфляції зростає роль кредиту в регулюванні грошової маси в обороті, 
що забезпечує підтримку стабільної купівельної спроможності грошової одиниці. 

На даний час у зв’язку із зниженням можливості залучення інвестицій  посилюється роль 
банківських кредитів для активізації експортної діяльності. Це дає можливість українським підпри-
ємствам-експортерам застосовувати кредит як надійне джерело ресурсів [3, 4].  

Відомий економіст А.С. Гальчинський виділяє напрями, в яких зростає роль кредиту: 
1) перерозподіл матеріальних ресурсів в інтересах виробництва і реалізації продукції за 

допомогою надання позик і залучення коштів юридичних і фізичних осіб; 
2) вплив на безперервність процесів відтворення через надання кредитів;     
3) участь у розширенні виробництва через видачу позикових коштів на поповнення основного 

капіталу та лізинговий кредит; 
4) економне використання позичальниками власних і позичених коштів;    5) прискорення 

споживачами отримання товарів, послуг за рахунок використання позикових коштів; 
6) регулювання випуску в обіг та вилучення з нього готівкових грошей на основі кредитних 

відносин і забезпечення безготівкового грошового обороту платіжними засобами [2]. 
Підвищення позитивної ролі кредиту для активізації експортної діяльності в сучасних умовах 

полягає у використанні Національним банком України жорстких заходів з регулювання обсягу 
кредитних і грошових операцій. Особливо важливе значення, на даному етапі розвитку нашої 
економіки,   також має необхідність посилення законодавчого захисту інтересів кредиторів. 
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2009, — 253 с., 2. Гальчинський А.С. Теорія грошей: підручник / А.С. Гальчинський. – К.: Основи, 
2009. – 386 с. 3. Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної 
категорії. Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 7–16. 4. Реверчук С.К. Управління і регулювання 
банківською інвестиційною діяльністю: монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука / 
С.К. Реверчук, Л.Г. Кльоба, М.Б.Паласевич. – Львів: Вид-во "Тріада плюс", 2007. – 352 с.  
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Фінансово-економічне становище західноукраїнських земель після закінчення першої світової 

війни та поразки визвольних змагань варто розглянути, виходячи із людських та матеріальних втрат 
з одного боку, та підневільних умов, в яких опинилися Східна Галичина, Холмщина, Підляшшя, 
Західна Волинь та Західне Полісся у результаті польської окупації – з другого. 

Від серпня 1914 до серпня 1920 рр., тобто впродовж шести років Західна Україна була, з 
невеликими перервами, театром воєнних дій. Матеріальні та людські втрати на цих землях були чи 
не найбільшими серед воюючих народів. Населення Східної Галичини, яке налічувало у 1910 р.  
5 326 729 чол., зменшилося у 1921 р. до 4 869 964 чол., тобто на 8,57% або на 456 765 чол. Якщо ж 
врахувати той факт, що на час перепису 30 вересня 1921 р. на території краю знаходилася певна 
кількість емігрантів зі Сходу та чимало польських колоністів, то справжні втрати автохтонного 
населення виглядають дещо більшими. 

Найбільше потерпіли Тернопільське та Станіславівське воєводства, що не дорахувалися 
відповідно 11% та 10% своїх жителів. 

У той же час у Західній Галичині, зокрема у Краківському воєводстві, чисельність населення 
зменшилася лише на 2,5% (51 тис.чол.). Беручи до уваги наплив польського населення у Східну 
Галичину, що по суті компенсувало, а то й перевершило воєнні втрати поляків у цьому регіоні, 
можна констатувати, що українське населення краю втратило понад 500 тис. чол., а це у 10 разів 
більше порівняно з тою ж Західною Галичиною. 

Абсолютна більшість цих людських втрат була спричинена війною, тобто українці гинули "на 
полях боїв спочатку за чужу, потім за свою визвольну справу, вмирали від пошестей, недоїдання на 
рідній землі чи в сумної пам'яті австрійських таборах Талергофі, Гмінді, Вольфсбергу чи польських 
таборах Домб'є, Стржалково, або ж поневірялися чи знайшли свій останній притулок на Сході. Чи-
мало людності, яка репрезентувала цвіт української нації, а, власне, громадських діячів, духовенст-
ва, найсвідомішого селянства та робітництва, впали жертвами за вироками польових воєнних судів, 
а ще частіше без суду і слідства. 

Матеріальні збитки, завдані війнами, були так само вражаючі. Значна частина території західно-
українського регіону була довготривалим побоєвищем, вздовж і впоперек перерізували її стрілецькі 
рови позиційних боїв, а за ними широкі простори, в глибину запілля, були постоєм для воєнних 
резервів, місцем воєнних складів та важкого, часто жорстокого, воєнного режиму". За підрахунками 
австрійської централі для відбудови краю уже наприкінці 1918 р. у Східній Галичині було знищено  
122 441 житлових будинків, переважно у селах, тобто 20% (беручи до уваги статистику 1910 р. 

Польсько-українська війна спричинилася до знищення 50 тис. будинків, а польсько-радянська – 
1358 будинків. За підрахунками Юліана Павликовського загальна кількість зруйнованих житлових 
та господарських будівель у Східній Галичині становила протягом 1914-1920 рр. 506 тис, у тому числі в 
сільських громадах понад 406 тис. Загалом же цей регіон, площа якого становила 58 тис. кв. км., потер-
пів найбільше, коли брати до уваги, що на решті західноукраїнських земель площею 990 тис.кв.км. 
було знищено 499 тис. будинків. 

Крайовий Уряд Галичини у лютому 1919 р. констатував, що на відбудову зруйнованого вій-
нами господарства потрібно у цінах того часу 3,5 млрд. корон, а вже у 1921 р. ця сума зросла, з 
огляду на інфляцію, у 10 разів і становила 35 млрд. польських марок, не враховуючи руйнувань у 
ході українсько-польської та польсько-радянської воєн. 
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Сумним результатом українсько-польської війни стала окупація Польщею західноукраїнських 
земель, які становили 34,5% загальної площі польської держави. Під Польщею опинилася вся 
Східна Галичина, – 55,7 тис.кв.км. з 5435 тис. населення та суміжні з нею північно-західні україн-
ські землі – Холмщина, Підляшшя, Західна Волинь та Західне Полісся, територія яких становила 
76,5 тис. кв.км, з 3763 тис. населення (у тому числі 64,1% української національності). 

Відповідно до адміністративно-територіального поділу Польщі українське населення 
домінувало у трьох галицьких воєводствах – Тернопільському, Станіславівському та Львівському, а 
також у Волинському і Поліському воєводствах й у межових українських етнографічних землях, що 
входили до складу Краківського та Люблінського воєводств. Польська дипломатія намагалася за 
будь-яку ціну домогтися створення хоча б візії легітимності окупації західноукраїнських земель на 
міжнародній арені. 25 червня 1919 р.  

 
1. ПавликовськийЮ. Галичина після війни 1914-1920 // Кооперативна республіка. – 1928. – 

Березень. – Ч.3. – С.121-127. 2. Мороз О., Злупко С. Українське селянство першої половини ХХ 
століття. Трагедія і героїзм. – Львів: Універсум, 1997. – 165 с. 3. Weinfeld Ignacy. Rocznik Polski. – 
Warszawa. – 1922. – 179 s. 
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Більшість громадян України є клієнтами банків, тому питання їхнього закриття та визнання 

неплатоспроможними так чи інакше є актуальним.  
Основні показники діяльності банків в Україні за 2013-2015 рр. наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Основні показники діяльності банків впродовж 2013-2015 рр.  

Значення показників Назва показника 
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.12.2016 

Кількість банків, які мають банківську ліцензію 176 180 163 117 
з них: з іноземним капіталом 53 49 51 41 

Частка простроченої заборгованості за кредитами у загальній 
сумі кредитів, % 8,9 7,7 13,5 22,1 

Активи банків, млн. грн. 1127192 1278095 1316852 1254385 
Готівкові кошти та банківські метали, млн. грн. 30346 36390 28337 34353 

Результат діяльності, млн. грн. 4899 1436 -52966 -66600 
Рентабельність капіталу, % 3,03 0,81 -30,46 -51,91 

Джерело: сформовано за даними НБУ [1] 
 
Як бачимо, останні два роки банківський сектор не був прибутковим, більше того збитки 

станом на 01.01.2016 р. збільшились в порівнянні з попередніми роками, що зумовило зростання 
кількості неплатоспроможних банків і об’єктивну необхідність їхньої ліквідації. Саме це стало 
першопричино того, що за останні 2014-2015 рр. в Україні перестали працювати 63 банки. 
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На даний час, за інформацією НБУ, його дії мають реформаторський характер і спрямовані на 
зменшення кількості неплатоспроможних банків і банків, що займаються сумнівними операціями 
[1]. Вважаємо, що дії НБУ, в першу чергу, мали б стосуватись дрібних, невпливових банків. Нато-
мість фактично одним із перших було ліквідовано ПАТ «Дельта Банк», який займав третє місце в 
Україні за кількістю вкладів та входив до десятки банків, що за версією НБУ забезпечують стій-
кість та стабільність банківської системи України [1]. 

На наш погляд, реформаторські дії мали як позитивні, так і негативні наслідки для банків-
ської системи України. Так, з однієї сторони, досягнуто «очищення» ринку від неплатоспроможних 
та фіктивних банківських установ, а з іншої сторони, як наслідок ліквідації банків має місце недо-
віра населення до банківського сектору. 

Згідно з цілями програми реформування банківської системи, очікується, що вона 
«оздоровиться» і завдяки цьому вдасться повернути довіру населення до банків. Проте зазначимо, 
що ліквідація банку може бути вирішенням проблеми лише в окремих випадках, а не загальним 
правилом і способом управління банківською системою НБУ. Зокрема НБУ має професійно 
регулювати банківську систему і якісно реагувати на ситуації, що виникають на ринку банківських 
послуг, а основним показником роботи НБУ має бути цілісність і збалансованість банківської 
системи України в цілому. 

 
1. Офіційний сайт НБУ [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807  
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Підвищення рівня автоматизації банківських операцій та використання дистанційних форм 

банківського обслуговування в ринкових умовах поступово стає одним з основних чинників поси-
лення конкурентоспроможності банків у боротьбі за залучення нових клієнтів і збереження провід-
них позицій на ринку банківських послуг. Сьогодні багато банків надають клієнтам такі види 
дистанційних послуг: Інтернет-банкінг; відеобанкінг; PC-банкінг (система «Клієнт-Банк»); мобіль-
ний банкінг та інші. Розглянемо основні їхні переваги та недоліки (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Переваги та недоліки дистанційних форм банківського обслуговування [1-2] 

Показники Інтернет-банкінг Відеобанкінг PC-банкінг  Мобільний банкінг  
Мобільність та швидкість розрахунків + - - + 
Рівень захисту - + + - 
Зручність у користуванні + + - + 
Інформаційні можливості + + - - 
Можливість обміну документами + - + - 
Універсальність + - + - 
Можливість дистанційного користування  + - + + 
Вартість + - - + 
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Як бачимо, серед усіх видів дистанційного банківського обслуговування інтернет-банкінг має 
найбільше переваг. Як показує практика, серед послуг інтернет-банкінгу найбільшим попитом ко-
ристуються перегляд залишку на рахунку, оплата комунальних послуг, оплата послуг мобільного 
зв’язку, отримання інформації про банківські продукти тощо. Інтернет-банкінг також активно 
використовується під час фінансування експортно-імпортних операцій. Зокрема, за допомогою 
інтернет-банкінгу відбуваються міжнародні грошові перекази та валютообмінні операції, онлайн-
консультації під час укладання зовнішньоекономічних контрактів. Для прикладу, в інтернет-банку 
«Приват24» можна надіслати гроші на платіжну картку Visa або MasterCard будь-якого банку світу 
або ж безкоштовно отримати будь-який переказ, у тому числі з-за кордону. Саме завдяти таким 
можливостям інтернет-банкінг активно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Але загальний 
рівень користування послугами інтернет-банкінгу в Україні все ще залишається одним з найнижчих 
серед країн Центральної та Східної Європи: за станом на 01.01.2015 р. в Україні користувачами 
інтернет-банкінгу є близько 30% користувачів Інтернету, що становить 7 млн. осіб [3].  

Основнами причини, що стримують розвиток інтернет-банкінгу в Україні є: недостатнє нор-
мативно-правове регулювання; упередження ставлення людей до електронних розрахунків; ймовір-
ність інтернет-шахрайства. З метою стимулювання розвитку інтернет-банкінгу в Україні необхідно, 
перш за все, систематизувати, уточнити та удосконалити нормативно-правево регулювання здійс-
нення операцій через системи інтернет-банкінгу, а по-друге, проводити серед населення роз’ясню-
вальні та консультаційні роботи щодо функціонування системи інтернет-банкінгу, популяризувати 
їх з метою завоювання довіри клієнтів; одночасно забезпечуючи інформаційно-технологічну 
безпеку електронних розрахунків. 

 
1. Савка О. І. Інтернет-банкінг в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

[Електронний ресурс] / О. І. Савка // Режим доступу: http://www.bsfa.edu.ua/files/ 
konf/savka_sav4uk.pdf. 2. Стадник В. В. Перспективи розвитку банківських інновацій для 
підвищення конкуренто-спроможності банківської установи / В. В. Стадник, Г. В. Мала // Вісник 
ХНУ. – 2014. – № 1. – С.170-173.  
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Вихід на міжнародні (зокрема “західні”) ринки українських підприємств і організацій обмежуєть-
ся певними системами чинників. Серед іншого до таких систем входить: 1) сприйняття “заходом” нашої 
країни як соціально-економічної спільноти із своїми поглядами і установками; 2) розуміння міжна-
родними інституціями того, що має бути підтримано і розвинено завдяки їхній фінансовій підтримці; 3) 
наші “внутрішні” погляди на майбутній український розвиток (із найбільш прагматичної точки зору). 
Зрозуміло, що навіть за таким спрощеним підходом виникає ряд протиріч між суб’єктами у цих 
економічних відносинах, які потім ускладнюють використання фінансових ресурсів (їх розподіл, 
контроль та ін.), за умови, що рішення про їх виділення вже прийнято.  

Передусім, підсумуємо інформацію про сектори, у які на думку різних міжнародних 
інституцій, мають бути спрямовані кошти (див. табл.). 
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Основні сектори, що переважають у галузевій структурі розподілу коштів,  
отриманих Україною від  міжнародних інституцій [1-4] 

Міжнародна 
інституція 

Європейський банк 
реконструкції та 
розвитку 

Міжнародний 
банк реконструк-
ції та розвитку 

Європейський 
інвестиційний банк 

Європейський 
Союз 

Період оцінки 1993-2014 р. 2014 р. 2007-2015 рр. 2007-2014 рр. 
Спрямування/ 
характер 
фінансування  

укладені угоди за 
проектами в держав-
ному секторі України 

кредитний 
портфель для 
України 

кредитний портфель 
із профінансованих 

проектів 

секторальна 
бюджетна 
підтримка 

Загальний обсяг (за 
вказаний період) 

674,94 млн. дол. + 
1487,36 млн. євро 

3242,5 млн. дол. 3546,8 млн. євро 468,06 млн. 
євро 

Основні сектори для  фінансування:    
транспорт 50% 20% 30% 6% 
енергетичний сектор 
(енергетика та 
енергоефективність)  

39% 29% 33% 29% 

фінансовий сектор 8% - 21% - 
розвиток міської 
інфраструктури 

1% 15% 11% - 

державний сектор 
(розбудова держави, 
державний кордон) 

Усе зазначене вище  
26% 

 
- 

 
53% 
7% 

 
Левова частка міжнародного фінансування припадає на підтримку державного сектору, 

зокрема на розбудову держави. З погляду не тільки середньостатистичного українця (якого 
результати реформ поставили сьогодні на межу зубожіння), але й більш спеціалізованих (але 
недержавних) інституцій, таке рішення виглядає досить спірним. Натомість абсолютно логічною є 
увага до фінансування енергетичного сектору, причому із зміною акцентів, коли головною має 
стати не підтримка досить олігархізованого сегменту енергетики і субсидіювання штучно доведе-
ного до рівня “мізерабле” населення, а натомість – всіляка державна і міжнародна підтримка забез-
печення енергоефективності підприємств і домогосподарств.  

Досить дивним для розуміння є надання переваги у фінансуванні транспортному сектору при 
значно меншій увазі до розвитку міської інфраструктури (зокрема тієї ж – транспортної).  

Зважаючи на великий потенціал, скритий у розвитку фінансово-інвестиційних проектів, а 
також у розбудові майже завмерлого сьогодні фондового ринку, можна тільки вітати ініціативи 
Європейського інвестиційного банку.  

Оскільки всі зазначені вище напрямки фінансування намічені з метою надання поштовху, 
тобто початкової (більше програмної) підтримки та забезпечення контролю за використанням отри-
маних (міжнародних) та власних (бюджетних і приватних) коштів, то досить незрозумілою є мала 
увага до розвитку виробничого сектору економіки (зокрема проривних технологій і виробництв), 
інноваційно-дослідницької сфери, інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) та ін. 

Для порівняння можна переглянути цільові сектори (в порядку зменшення пріоритетності) 
для державної підтримки (на 2016-2020 рр.) у наших сусідів [4]: 1) у Чехії – біотехнології, ІКТ, від-
новлювані джерела енергії, чисті технології; 2) в Угорщині – ІКТ, науки про життя та фармацев-
тика, автомобільна промисловість; 3) у Польщі – автомобілебудування, авіаційна промисловість, 
біотехнології, дослідження та розробки, ІТ та електроніка. А також те, що пропонується самою 
Україною [5]: сільське господарство, відновлювані джерела енергії, інфраструктура. Усе це слабо 
узгоджується з попереднім спрямуванням коштів від Міжнародних інституцій в розбудову 
української економіки. 

Більше оптимізму додає Проект Рамкової програми співробітництва між Організацією Об'єд-
наних Націй з промислового розвитку та Урядом України на 2016-2020 рр.[5], де серед основних 
напрямів розглядаються: розроблення інструментів та формування політики сприяння 
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всеохоплюючому та сталому промисловому розвитку, сприяння екологічно-безпечному промисло-
вому зростанню, технологічному та інноваційному розвитку; сприяння інвестиціям, трансферу 
технологій, обміну знаннями та розвитку партнерства; сприяння розвитку МСБ, у тому числі через 
створення кластерів, консорціумів та бізнес-зв’язків; забезпечення екологічної сталості, ефектив-
ності використання ресурсів та більш чистого виробництва; підвищення промислової ефективності 
та перехід до відновлюваних джерел енергії.  

Таке певне зближення поглядів і інтересів сторін (акцептора і донора) дозволяє перевести 
Україну з об’єкта, якому потрібно допомогти “вижити”, в суб’єкта, який розуміє, як і завдяки чому 
він міг би розвиватися, і якому потрібна підтримка для запуску механізмів, що дозволять зробити 
початковий ривок, ефективно розкрити потенціал нашої країни, а потім закріпити процеси 
поступового соціально-економічного зростання. Окрім того, при формуванні угод має бути врахо-
вано синергетичний ефект, який може бути отримано внаслідок взаємодії сторін (країн, окремих 
інституцій, господарюючих суб’єктів та ін. учасників міжнародних проектів).  

З огляду на зазначене вище, серед першочергових реформ і програм розвитку України [6], 
окрім найбільш наболілих (реформи системи національної безпеки та оборони, оновлення влади та 
антикорупційної реформи, судової реформи та ін.), варто згадати про ті, які чомусь ідуть в кінці 
списку, як то: програма енергонезалежності, дерегуляція та розвиток підприємництва, програма 
популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному прос-
торі. Зокрема, зважаючи на те, що саме вони здатні забезпечити реальні зміни не тільки через 
регулювання і контроль, але й через запуск дієвих способів розвитку економіки, збереження людей 
і поліпшення конкурентної позиції країни в світі (і в “просторі” – для протистояння інформаційним 
гібридним ворожим впливам). 
 

1. Офіційний сайт EBRD [Е-ресурс] . – Режим доступу : http://www.ebrd.com/home. 
2. Офіційний сайт IBRD [Е-ресурс] . – Режим доступу : http://www.worldbank.org/ibrd. 3. Офіційний 
сайт EIB [Е-ресурс] . – Режим доступу : http://www.eib.org. 4. Офіційний сайт European 
Commission [Е-ресурс] . – Режим доступу : http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm. 5. Урядовий 
портал: [Електронний ресурс] . –  Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua. 6. Стратегія сталого 
розвитку “Україна – 2020” (згідно з Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015)  
[Е-ресурс] . – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10. 
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В умовах інтегрування України у світове економічне співтовариство важливим є дослідження 

можливостей застосування інструментів фінансування експортно-імпортної діяльності.  
За результатами глобального обстеження Міжнародної торгової палати (МТП) «Rethinging 

Trade and Finance», найбільш популярними інструментами фінансування міжнародної торгівлі були 
названі акредитиви та банківські гарантії [1, С. 24]. 

В Україні у 2009 р. різко зменшилася кількість клієнтів, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, тому скоротився попит на продукти документарного бізнесу. Банки розпочали процес 
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закриття лімітів, відкритих під документарні операції. На стан ринку відбився і кредитний рейтинг 
України, що враховується при оцінюванні банківських ризиків. Проте в 2010 р. ситуація почала 
поступово налагоджуватись: банки почали нарощувати свої портфелі з документарного бізнесу, 
започаткуквали нові види продуктів (в тому числі комплексні), а також почали залучати нових спів-
робітників для роботи у відповідних підрозділах. Зокрема, об’єм операцій ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України» щодо надання послуг за документарними та гарантійними операціями у  
2013 році збільшився на 62% порівняно з попереднім роком. При цьому зростання відбулося за усіма 
продуктами документарного бізнесу. Водночас за допомогою популяризації інструментів торговель-
ного фінансування серед клієнтів банку за 2013 рік вдалося забезпечити збільшення на 52% обсягів 
таких операцій. 

В економіці України негативні тенденції, які сформувалися протягом 2014–2015 років, супро-
воджувалися руйнацією промислових та інфраструктурних об’єктів на сході України у результаті 
воєнних дій та у зв’язку зі зменшенням зовнішнього попиту, зокрема через погіршення торгових 
відносин, а також падіння внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту. Це вимагає пошуку 
фінансових інструментів, які б дозволили забезпечити своєчасність проведення розрахунків та 
гарантування їх здійснення [2, с. 113]. 

Здебільшого споживачами документарних продуктів традиційно вважаються великі 
корпоративні клієнти банків та в меншій мірі представники малого та середнього бізнесу. Частково 
це пояснюється тим, що компанії МСБ не завжди добре інформовані про всі можливості торгового 
фінансування документарних операцій, а також тим, що зі зрозумілих міркувань вони часто не 
готові надати повноцінну прозору звітність про свою діяльність. Щодо галузевої представленості 
клієнтів, то основними споживачами документарних продуктів є підприємства металургії, хімічної і 
важкої промисловості, сільського господарства і торгівлі.  

Здійснення документарних операцій вимагає безпосереднього спілкування з клієнтом і 
опрацювання багатьох деталей. Однак, нова редакція правил міжнародної торгівлі – «Інкотермс 
2010», що вступила в дію в травні 2011 р. в Україні, містить спеціальне положення, яке спрощує 
електронні комунікації між учасниками угоди. Крім цього, у 2016 році планується реалізування 
третього етапу лібералізації валютного законодавства для забезпечення використання резидентами 
України усього спектра послуг, що надають міжнародні системи інтернет-розрахунків.  

Акредитивна форма розрахунків найбільш цікава і вигідна тим компаніям, які зацікавлені в 
пошуку нових торговельних партнерів та виході на нові ринки, розширенні географії та підвищенні 
ефективності бізнесу. Незважаючи на відсутність платіжної функції, банківська гарантія надає 
широкі можливості для її використання суб’єктами господарської діяльності як на внутрішньому, 
так і на міжнародному ринку. Зокрема, використовуючи такі гарантії, можна одержати відтерміну-
вання платежу за поставлені товари від вітчизняних або іноземних виробників, тобто, скористатись 
товарним кредитом. Використовуючи гарантії повернення кредиту, можна одержати кредитні 
ресурси (фінансування) від банківських установ або інших міжнародних фінансових організацій. 
Таким чином, банківські гарантії дозволяють забезпечувати практично будь-які контрактні зобов’я-
зання суб’єктів господарювання та задовольняти різні потреби у фінансуванні. При цьому витрати 
на проведення таких операцій значно нижчі, ніж при звичайному кредитуванні. 

За багато років використання документарних операцій для фінансування торгівлі виникло 
чимало різновидів базових інструментів. Так, імпортерам при необхідності залучити кредитні кош-
ти може бути запропоноване відкриття непокритого акредитива або акредитива з постімпортним 
фінансуванням. Експортери, які надали своїм клієнтам відтермінування платежу, при виникненні 
негайної потреби у фінансових коштах можуть скористатись постекспортним фінансуванням 
шляхом негоціації (обліку) документів за експортним акредитивом. 

Операції з постімпортного фінансування є доцільними у випадку закупівлі імпортером 
обладнання, що потребує певного часу для введення його в експлуатацію, або товарів з метою їх-
ньої переробки та подальшої реалізації. Серед інших переваг постімпортного фінансування — 
доступ до дешевших порівняно зі звичайним кредитуванням ресурсів іноземних банків, мінімізу-
вання ризиків за рахунок використання акредитивної форми розрахунків, економія імпортером 
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власних обігових коштів за рахунок відкриття непокритого акредитива з постфінансуванням. Крім 
цього, за потреби банк може забезпечити імпортеру середньо- і довгострокове фінансування під 
покриття експортних страхових агентств. При цьому, попри збільшення вартості фінансування на 
страхову премію експортного страхового агентства, таке фінансування дешевше порівняно з 
кредитуванням за рахунок власних ресурсів українських банків. 

Операції торговельного фінансування з використанням таких інструментів, як акредитиви і 
гарантії, значно дешевші порівняно зі звичайним кредитуванням за рахунок можливості доступу до 
ресурсів провідних іноземних банків, які значно дешевші, ніж на вітчизняному ринку.[3, С. 9]. 

В Україні найбільшого поширення набули такі інструменти міжнародних розрахунків як 
документарний акредитив, документарне інкасо, а також банківська гарантія. Недостатнє викорис-
тання документарних видів фінансування зовнішньоекономічної діяльності зумовлено, з одного 
боку, необізнаністю підприємств про різноманітність цих методів, а з іншого – низьким рейтингом 
України, спричиненим внутрішньою політичною та економічною нестабільністю, часто спонукають 
іноземні компанії наполягати на підтвердженні документарних зобов’язань українських банків 
зобов’язаннями іноземних банків інвестиційного класу [4]. 

Акредитивну форму міжнародних розрахунків доцільно було б у більшій мірі викорис-
товувати у якості інструменту короткострокового кредитування зовнішньоекономічної діяльності. 
Важливо, щоб розвиток експортно-імпортної діяльності супроводжувався відповідними методами 
та формами її фінансування. 
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Попри тотальний розвиток глобалізаційних процесів, які неминуче охопили і вітчизняну 
економіку, проблемним питанням для української економіки залишається зовнішня торгівля послу-
гами. З однієї сторони, євроінтеграційні процеси  та розвиток науково-технічного прогресу, створю-
ють можливості для реалізації послуг на зовнішніх ринках; з іншої сторони, –  реалії сучасної 
економіки відображають динамічне зниження обсягу зовнішньоторговельних послуг, тобто недови-
користовуються потенціал та можливості для розвитку вітчизняної економіки, приросту ВВП. 

Однією з основних особливостей розвитку зовнішньоторговельних послуг України є 
зниження їх обсягу в 2015 році порівняно з попередніми періодами. Зокрема, в 2014-2015рр. обсяг 
зовнішньої торгівлі послугами суттєво знизився порівняно з попередніми роками. Пік експорту-
імпорту послуг за останні п’ять років припадає на 2013р. В 2014 р. експорт послуг знизився на 
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20,8%, імпорт – на 24,6%, в 2015р. – ще відповідно на 17,1% та 19,3%[1]. Зважаючи на існуючий по-
тенціал України щодо надання послу, доцільно визначити основні проблеми, які, насамперед, 
зумовили зниження експорту послуг вітчизняних компаній на світові ринки. 

Серед зовнішніх проблем міжнародної торгівлі послугами виділяємо: 
– проблеми політичного характеру, зокрема, пов’язані із геополітичною ситуацією загалом 
та взаєминами України із окремими країнами світу; 

– проблеми економічного характеру, пов’язані із недостатньою якістю та асортиментом 
вітчизняних послуг для європейського ринку, та недостатньої завойованістю ринку країн 
«третього світу». 

Серед внутрішніх чинників зниження вітчизняної зовнішньої торгівлі послугами основними є: 
– фактичне повне або часткове виключення з прямої участі в зовнішньоекономічних 
зв’язках підприємств цілих регіонів. Ідеться про фактично анексований Росією Крим та 
окуповані теж за фактичної участі Росії райони Донбасу; 

–  розвиток військово-політичного конфлікту в Україні; 
– нестабільність національної валюти та національної економіки; 
– скорочення реальних доходів населення у 2014–2015 рр.; 
–  проблеми подвійного оподаткування, проблеми відшкодування ПДВ та корупція в 
митних та податкових органах. 

Вирішення багатьох означених проблем можливе при розвитку позитивних тенденцій, що 
склались у сфері зовнішньої торгівлі послугами. Зокрема, в 2011-2015рр. зовнішньоторговельний 
баланс послугами характеризується профіцитом, тобто експорт послуг переважає над імпортом. 
Україна завойовує нові ринку збуту своїх послуг, тобто розвивається географія експорту-імпорту 
послуг вітчизняних підприємств. Видова структура вітчизняного експорту та імпорту послуг вказує 
на значний конкурентний потенціал в сфері надання транспортних послуг, в сфері телекомунікацій, 
комп’ютерних та інформаційних послуг, послуг з переробки матеріальних ресурсів. Україна 
повинна використовувати на світовому ринку свої конкурентні переваги у сфері надання послуг, 
свої географічні переваги. Подолання проблем для розвитку української зовнішньої торгівлі послу-
гами можливе при реалізації спільних зусиль бізнесу та уряду в напрямку підтримки конкуренто-
спроможності виробників послуг та створення законодавчої підтримки для їх господарювання. 

 
1. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua.  
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В процесі функціонування української держави в економіці спостерігалися мінливі тенденції 

щодо провідних галузей, які вносили найвищий вклад до вітчизняного ВВП, були лідерами в  
експортно-орієнтованій діяльності та сприяли формуванню позитивного іміджу нашої країни на 
світовій арені. На сьогодні, безсумнівну першість в економічному потенціалі експортно-орієнто-
ваних галузей посідає IT-індустрія. Її передові позиції відображають досягнуті позитивні статис-
тичні показники, а також кількість потенційних замовлень, які надійшли з-за кордону і є в процесі 



 105 

виконання. Розвиток інфокомунікаційних технологій вітчизняного ринку характеризувався загаль-
ним пожвавленнями та незначними спадами у кризові періоди. 

За даними ресурсу [7] у 2015 р. загальний експорт послуг становив 9551,1 млн. дол. США, 
натомість у 2014 р. він склав 11520,8 млн. дол. Найбільше скорочення спостерігається в експорті 
наукових і технічних послуг (на 51,1% у порівнянні із 2014 р.), а також у професійних та консал-
тингових послугах (на 40,2%). Згідно з інформацією фріланс-біржі Upwork, на сферу IT-послуг 
припадає 85% експорту [8]. У вітчизняній галузі експорту послуг спостерігається перевищення 
обсягу експорту над обсягом імпорту, про що свідчить коефіцієнт покриття експортом імпорту 
послуг у 2015 р. – 1,99, тоді як у 2014 р. – 1,81. 

Розглянемо постатейно статистичні дані щодо експорту (рис. 1) та імпорту (рис. 2) комп’ю-
терних, інформаційних послуг та послуг у сфері телекомунікації (згідно із класифікацією 
зовнішньоекономічних послуг).  

 

 
Рис. 1. Експорт інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних послуг у 2014-2015 рр.  

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.  
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

Примітка: сформовано авторами на підставі [6] 
 

 
Рис. 2. Імпорт інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних послуг у 2014-2015 рр.  

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.  
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції)  

Примітка: сформовано авторами на підставі [6] 
 

За результатами аналізування обсягу експорту інформаційних, комп’ютерних і телекому-
нікаційних послуг протягом аналізованого періоду можна стверджувати про незначні спадні 
тенденції у кожній із цих категорій у порівнянні з 2014 р. Однак вітчизняні спадні тенденції у 
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порівнянні із світовими показниками ілюструють лише незначне коливання у сторону зменшення, 
тоді як у результаті опрацювання літературних джерел [1] та вивчення практики функціонування 
світових і вітчизняних компаній, що працюють у цій сфері, встановлено також світові спадні 
тенденції цієї галузі. За прогнозами експертів ринку ситуація нормалізується у 2016 р., що сприя-
тиме активізуванню цього ринку, а також вітчизняного експорту інформаційних, комп’ютерних і 
телекомунікаційних послуг. 

Імпорт інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних послуг також зазнав спаду у  
2015 р. порівняно із попереднім роком (зокрема у сфері комунікаційних послуг). Незначні 
зрушення у напрямку зниження обсягів імпорту цих послуг обумовлені багатьма факторами, серед 

яких військово-політичні обставини, нове позиціонування країни на світовому ринку та 
особливості співпраці вітчизняних імпорто-орієнтованих підприємств, що  надають інформаційні, 
комп’ютерні та телекомунікаційні послуги, зі світовими компаніями. Натомість імпорт 
інформаційних та комп’ютерних послуг демонструє невелике зростання.  

Таким чином, на підставі опрацювання статистичного матеріалу щодо діяльності вітчизняних 
підприємств IT-індустрії [2-5; 9; 10] та зважаючи на світові тенденції розвитку IT-компаній, можна 
стверджувати, що вітчизняні підприємства цієї галузі демонструють лише незначний спад у 
експортно-імпортній співпраці із зарубіжними організаціями. Разом з тим слід наголосити, що в 
останні роки Україна входить до рейтингу ТОП-5 світових фріланс-майданчиків у цій сфері [7]. 
Акцентуючи на позитивних прогнозах для вітчизняного ринку IT-послуг, можна передбачити, що 
це вигідно позначиться на сальдо структури зовнішньої торгівлі інформаційними, комп’ютерними і 
телекомунікаційними послугами. 

 
1. IT-галузь пережила історичний спад Електронний ресурс] // Експрес он-лайн від 19.01.2016 

р. Режим доступу: http://expres.ua/news/2016/01/19/169579-it-galuz-perezhyla-istorychnyy-spad (дата 
звернення 03.05.2016 р.). – Назва з екрана. 2. Андрощук Г. Індустрія програмного забезпечення в 
Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку / Г. Андрощук // Інформаційне суспільство в Україні 
: міжнар. наук. конгрес, 25–26 жовтня 2012 р. : тези доп. – К., 2012. – С. 81–88. 3. Бабанін О. С.  
Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі / О. С.  Бабанін // Статистика України, 2013, 
№ 1. – с. 22-28. 4. Войтко С. В. Управління розвитком наукомістких підприємств : [моногр.] /  
С. В. Войтко; НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2012. – 277 с. 5. Литвин А. Є. 
Тенденції розвитку світового ринку інформаційних технологій / А. Є. Литвин // Теоретичні і 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Вип. 2. – С. 132–137.  
6. Статистика експорту-імпорту послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та 
інформаційних послуг у 2015 році [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
https://apitu.wordpress.com/2016/02/17/stat/ (дата звернення 04.05.2016 р.). – Назва з екрана.  
7. Україна лідирує у Європі за експортом ІТ-послуг [Електронний ресурс] // Експрес он-лайн від 
16.04.2016 р. Режим доступу: http://expres.ua/news/2016/04/16/182791-ukrayina-lidyruye-yevropi-
eksportom-it-poslug (дата звернення 25.04.2016 р.). – Назва з екрана. 8. Фріланс-біржа Upwork 
[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.upwork.com (дата звернення 06.05.2016 р.). – 
Назва з екрана. 9. Exploring Ukraine. IT Outsourcing Industry 2012 [Electronic resource]. – Access 
mode : http://hi-tech.org.ua/wp-content/uploads/2012/08/Exploring-Ukraine-IT-Outsourcing-Industry-
20121.pdf 10. Worldwide IT Spending On Pace to Surpass $3.6 Trillion in 2012 [Electronic resource]. – 
Access mode. 
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Перш за все варто зазначити, що при укладанні договорів купівлі-продажу сторони мають 
керуватися правилами  Інкотермс, що являють собою офіційні правила тлумачення торговельних 
термінів Міжнародної торгової палати, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і 
комерсантами по всьому світу як тлумачення застосовних в міжнародній торгівлі термінів.  

Особливістю експортно-імпортних операцій є використання іноземної валюти у розрахун-
кових операціях, а це, в свою чергу обумовлює методику бухгалтерського обліку і оподаткування.  

Доходи від реалізації експортованого товару належать до доходу від операційної діяльності. 
Датою визнання доходів від реалізації товарів є дата переходу покупцеві права власності на такий 
товар або дата складання відповідного акта, що свідчить про виконані роботи/надані послуги [1]. 

Витрати у платника податку формуються із собівартості реалізації та інших витрат, які відно-
сяться до витрат у момент їх понесення і пов'язані з господарською діяльністю суб'єкта госпо-
дарювання. 

Якщо від нерезидента-покупця була отримана передоплата, то при визначенні величини 
доходу від реалізації товарів враховується курс НБУ на дату отримання передоплати. Тобто датою 
визнання доходів є дата переходу права власності на товар, але для обчислення величини доходу 
використовується валютний курс НБУ на дату отримання передоплати на поточний валютний 
рахунок. Якщо передоплати були одержані частинами, то й дохід визначається із застосуванням 
валютних курсів виходячи з послідовності одержання таких передоплат (авансів). Якщо провести 
аналогію з бухгалтерським обліком, то відповідно до абзацу 2 п. 6 П(С)БО 21 [2] передоплату 
відображають у бухгалтерському обліку аналогічно, як і в податковому. 

За такими надходженнями коштів у бухгалтерському обліку дохід не визнається відповідно 
до п. 6.3 П(С)БО 15 [3]. У податковому обліку за отриманими авансами також доходу не буде. У 
разі отримання сум передоплати така операція відноситься до немонетарних статей у бухгал-
терському обліку. За такими статтями балансу в обох обліках курсові різниці не визначаються. 

Щодо обкладення ПДВ отриманої передоплати від покупця-нерезидента, то насамперед вона 
має бути пов'язана з експортом товару. Тоді, відповідно до п. 187.11 ПКУ, така попередня (авансо-
ва) оплата «вартості товарів, що експортуються чи імпортуються, не змінює значення сум податку, 
які відносяться до податкового кредиту або податкових зобов'язань платника податку, такого 
експортера або імпортера». 

Заключною операцією за отриманою передоплатою буде відвантаження товару. Дата 
відвантаження, яка в разі експорту буде датою оформлення ВМД, фактично є датою переходу права 
власності на товар до покупця. При цьому бухгалтер повинен відобразити дохід від реалізації 
експортованого товару датою ВМД на експорт. 

Операція експорту товару підпадає під обкладення ПДВ відповідно до пп. «г» п. 185.1 ПКУ. 
Датою виникнення ПЗ з ПДВ за ставкою 0% (пп. 195.1.1 ПКУ) є дата оформлення митної декла-
рації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог 
митного законодавства. 
 

1. Податковий кодекс України: ЗУ від 02.12.2010 2. П(С) БО 21 «Вплив змін валютних 
курсів»: Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193.3. П(С)БО 15 «Дохід»: Наказ 
Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. 
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