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ФАКТОРИНГОВІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

А. Апостолакі  

студентка 4 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – ст. викл. Метіль Т.К. 

 

Постановка проблеми. Задля успішного піднесення підприємств малого та 

середнього бізнесу важливе значення має вчасне погашення боргів дебіторами та 

присутність доступних джерел кредитування. Для багатьох підприємств банківське 

кредитування є малодоступним та ризиковим, з огляду на високу плату за 

користування позикою, тому одним з альтернативних шляхів забезпечення 

оборотними коштами є використання факторингу. Утім аналіз розвитку  ринку 

факторингових послуг на сьогодні в Україні не позбавлений проблемних аспектів. 

Тому обрана тема дослідження є насущною і своєчасною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням тенденцій розвитку 

ринку факторингових послуг займались такі вчені, як Т. А. Говорушко, О. Ю. Лупало,  

Л. В. Момот та інші.  

Метою статті є дослідження підоснови здійснення факторингових операцій, 

виокремлення основних проблем, що виникають під час їх здійснення, розроблення 

пропозицій щодо активізації факторингового ринку в Україні.  

Матеріал дослідження. У звʼязку з дефіцитом коштів або низькими 

можливостями клієнтів погасити заборгованість за отримані товари на сьогодні 

факторинг став реальною альтернативою банківському кредитуванню і 

трансформувався в надійний інструмент фінансування збуту продукції та сприяння 

інвестиційної діяльності підприємств. Під факторингом слід розуміти фінансову 

операцію, за якою одна сторона (фактор) передає або зобов’язується передати 

грошові кошти в розпорядження іншій стороні (клієнту) за плату, а клієнт 

поступається або зобов’язується відступитися від  свого права грошової вимоги до 

третьої особи (боржника). З одного боку, підніжжям для використання факторингу є 

комерційний кредит, тобто продаж товарів із відстрочкою платежу, а з іншого – 

умова термінової сплати розрахункових документів постачальника значить, що 

факторингова компанія кредитує свого клієнта до моменту отримання платежу від 

боржника [1, с. 35-40]. Факторинг набув популярності завдяки наступним поважним 

аспектам:  

- задоволення потреб підприємства в поточних обігових коштах; 

- перспективу для постачальника одразу отримати від фінансового агента 

плату за відвантажений товар, не чекаючи строку розрахунку з покупцем; 

- присутність додаткових можливостей щодо операцій із заборгованістю 

малих і середніх підприємств; 
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- перешкоджання виникненню грошових боргів завдяки стабільному і 

пильному обліку справ свої клієнтів факторинговими компаніями; 

- перспективу для факторингового фінансування тривати безстроково та, 

як правило, без забезпечення; 

- не обмежений розмір факторингового фінансування, що може 

збільшуватись в міру збільшення обсягів продажів клієнтів; 

Як позначає О. Ю. Лупало [3], до провідних споживачів факторингових послуг 

можна занести середній та малий бізнес, що понад усе потребує ліквідних обігових 

коштів. Проте, одними з головних клієнтів факторингових компаній усе таки 

залишаються  банківські заклади, які, у специфіку своєї діяльності передають на 

обслуговування факторинговим компаніям прострочену заборгованість. Варто 

помітити, що велика кількість банківських установ мають свої факторингові компанії, 

куди після проведення персоналом банку роботи щодо спроби повернення 

заборгованості за кредитом, заборгованість продається з дисконтом факторинговій 

компанії. 

Використання факторингу дає право компаніям підвищити ліквідність 

дебіторської заборгованості, знищити касові невідповідності, застрахувати небезпеки, 

повʼязані з наданням відстрочки платежу споживачам, сформувати взаємовідносини з 

існуючими покупцями й притягти нових, поширити свою частину на ринку тощо. На 

відміну від кредитування факторингові послуги є більш корисним варіантом для 

субʼєктів господарювання. Насамперед факторингова послуга вигідна для виробника, 

який намагається якнайшвидше отримати оплату за відвантажену продукцію, 

отримані від чого кошти зможе використовувати для подальшого розвитку бізнесу [4, 

с. 102]. 

Факторингова діяльність в Україні потребує формування позитивного  клімату, 

основними штрихами якого повинні стати:  

-  покращення законодавчої бази.  

- створення спеціалізованих факторингових компаній, які зможуть 

професійно реалізувати факторинг як комплексну операцію; 

- новий розвиток факторингу без права занепаду; 

- розповсюдження факторингових операцій у комерційних банках; 

- зростання кількості компаній, які надають факторингові послуги; 

- надання факторинговими компаніями, крім власне факторингу, низку 

сервісних послуг: ведення бухгалтерського обліку для підприємств-клієнтів; аудит; 

підготування статистичних обстежень, зведень тощо, як це прийнято на Заході.  

Факторингові компанії в країнах із розвиненою ринковою економікою найчастіше є 

дочірніми фірмами при великих банках; 

-  зменшення розміру плати за реалізація факторингової операції. У 

розвинутих країнах вартість факторингу являє собою у середньому 1,5-2% від суми 

постачання. В Україні середньозважений відсоток для ринку становить 70-80% від 

зазначеної суми [2].  
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Висновки. Розробка та реалізація факторингової стратегії і тактики має 

базуватися на всебічно відпрацьованих економіко-математичних моделях і сценаріях, 

які мають важливе значення як на державному, так і на регіональному рівнях. Цей 

фінансовий інструмент має значно більше позитивного, ніж негативного, особливо це 

стосується торгових підприємств, де питання достатності оборотних коштів є дуже 

актуальним. Багато таких підприємств вирішує дилему: або залучення нових 

покупців, стимулюючи їх вигідними умовами товарного кредиту, або підтримка 

оборотних коштів на належному рівні. У цій ситуації факторинг є оптимальним 

рішенням.  

Проведення подальших досліджень та поглиблення розгляду проблематики 

взаємозв’язків факторингу з іншими економічними процесами в межах різних 

економічних систем є надзвичайно важливим з огляду на роль факторингу для 

економічного зростання, адже він забезпечує вищий рівень платоспроможності 

підприємств і збільшення обсягів продажу за рахунок можливості відстрочення 

платежу, а фінансові ресурси, якщо вони працюють на розвиток економіки та на 

підвищення, в першу чергу, добробуту населення, можуть відіграти значну роль в 

майбутньому розвитку та процвітанні вітчизняної економіки. 
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ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ 

ЗБАЛАНСОВАНОСТІ СТРУКТУРИ АКТИВІВ І ПАСИВІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ОПЕРАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ 

Л. Арешкіна  

студентка 3 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Яковенко О.І 

Сучасний стан національної економіки демонструє, що багато українських 

підприємств реального сектора виявилися в ситуації фінансової нестабільності, 

зниження рівня прибутковості і підвищення фінансових ризиків їх діяльності. 

Акцентуємо увагу, що фінансовий стан підприємств та його стійкість в значній 

мірі залежать від оптимальності структури джерел капіталу (співвідношення власних 

http://www.rada.gov.ua/
http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=76349
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і позикових коштів) і активів підприємства, перш за все – від співвідношення 

основних і оборотних коштів, а також від врівноваженості активів і пасивів 

підприємства, збалансованість яких досягається шляхом використання  механізмів 

фінансової стабілізації.  Вдале використання  цих механізмів, на наш погляд, 

допомагає не тільки усунути фінансову напругу загрози банкрутства, а й значною 

мірою позбавити підприємство від необхідності споживання позикового капіталу, 

прискорити темпи його економічного розвитку. Тому збалансованість структури 

активів і пасивів за допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації з 

метою зміцнення фінансової стійкості підприємства стає завданням особливо 

актуальним в теоретичному і прагматичному аспектах реального часу.  

Дослідження питань пов’язаних зі зміцненням фінансової стійкості 

підприємства за допомогою оперативного механізму стабілізації займалися  такі 

науковці як: І. Бланк, М. Беспалов, О. Стоянова, Г. Савицька, О. Базілінська та інші, 

але й досі існують певні розбіжності у поглядах науковців щодо механізму 

забезпечення фінансової стійкості підприємства. 

Метою статті є вивчення збалансованості структури активів і пасивів за 

допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації з метою зміцнення 

фінансової стійкості підприємства.  

Аналіз наукових джерел показав, що для того, щоб оцінити фінансову стійкість 

організації, потрібно розробити критерій, які включають в себе інформацію про 

активи, фінансові ресурси і капітал. Наголосимо, що виняткове значення набуває 

огляд збалансованості активів і пасивів організації [3, с.16]. Доцільно відмітити, що 

аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості дозволяє регулювати рівень фінансової 

стійкості організації, вживаючи заходів щодо поліпшення структури активів і пасивів. 

Важливим аспектом у зміцнення фінансової стійкості підприємства, за нашим 

дослідженням,  є використання механізмів фінансової стабілізації, тобто системи 

методів стабілізації фінансового стану підприємства, які воно використовує при 

загрозі банкрутства, з метою виходу з кризи без зовнішньої допомоги (табл.1). 

                                                                                                          Таблиця 1 

Етапи і механізми фінансової стабілізації  

Фінансова         
стабілізація 

Етапи фінансової стабілізації 

Механізми 1.Усунення 
неплатоспроможності 

2.Відновлення 
фінансової стійкості 

3.Забезпечення 
фінансової рівноваги у 

тривалому періоді 

Оперативний Грунтовано на принципі 
«відсікання зайвого» 

- - 

Тактичний - Принцип 
«стискування» 
підприємства 

- 
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Стратегічний - - Використання «моделі 
стійкого економічного 

зростання» 

 

На думку І. Бланка в книзі «Антикризове фінансове управління 

підприємством» зазначено, що для того, щоб спостерігалась збалансованість 

фінансової структури джерел фінансових активів і короткострокових фінансових 

зобовʼязань і зниження необґрунтованого розміру матеріальних і товарних запасів, 

підприємства використовують оперативний механізм фінансової стабілізації [1, 

с.145]. Відмітимо, що даний механізм спрямований на зменшення розміру поточних 

зовнішніх і внутрішніх фінансових зобовʼязань в короткостроковому періоді, а також 

на збільшення суми грошових активів, що забезпечують погашення цих зобовʼязань. 

 Доцільно зазначити, що основним показником оперативного механізму 

фінансової стабілізації служить коефіцієнт чистої поточної платоспроможності:  

                          КЧПП = (ОА - ОАн) / (КФВ - КФОво) (1) 

 де КЧПП – коефіцієнт чистої поточної платоспроможності підприємства в 

кризовому стані. 

Цей коефіцієнт дозволяє бачити неупереджену картину занепаду справжньою 

платоспроможності компанії. Для того щоб сформувати цю вид, слід з абсолютної 

величини використовуваних активів (ОА) зняти неліквідну її частку (Оан) (неліквідні 

резерви, дебіторську борг, яку важко придбати, витрати майбутніх етапів), а з 

абсолютних короткочасних економічних обов'язків пасиву (КФС) зняти цю 

внутрішню частка (КФОПО), що здатний бути припинена аж до закінчення 

економічної стабілізації (обчислення згідно доданим дивідендах, обчислення з 

дочірніми бізнесменами - відділами та ін.) [4, с.132]. 

Отже, якщо КЧПП виявиться більше 1, то необхідно прискорювати ліквідність 

оборотних активів, забезпечуючи тим самим зростання позитивного грошового 

потоку. У випадку коли, КЧТП виявиться менше 1, то необхідно проводити 

прискорене часткове деінвестування, швидко скорочувати розмір короткострокових 

фінансових зобовʼязань підприємства, забезпечуючи тим самим зниження обсягу 

негативного грошового потоку в короткостроковому періоді. 

Акцентуємо увагу, що мета цього етапу фінансової стабілізації вважається 

досягнутою за умови, якщо усунена поточна неплатоспроможність, тобто значення 

коефіцієнта платоспроможності перевищило 1.  

Результати аналізу наукових джерел показали, що наковці найбільш часто 

виокремлюють наступні умови забезпечення і підтримки фінансової стійкості 

підприємства: 

- власний капітал повинен бути більше або дорівнює капіталу позикового 

(аналогічно для приростів); 

- власний капітал більше або дорівнює нефінансовим активів (аналогічно для 

приростів); 

- приріст оборотних активів більше приросту активів необоротних; 
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- приріст фінансових оборотних активів більше нуля; 

- співвідношення запасів: дебіторів: інвестицій і грошових коштів в поточних 

активах має прагнути до рівних частках; 

- структура покриття повинна бути збалансована по групам активів і пасивів 

однаковою мірою терміновості; 

- оптимізації структури капіталу (співвідношення позикових і власних коштів 

підприємства є одним з критеріїв його фінансової стійкості); 

- підвищення платоспроможності та ліквідності [2, с.24]. 

Слід наголосити, то що поліпшення економічної стабільності підприємств 

належить до числа значимих фінансових труднощів, таким чином так само як 

незадовільна економічна стабільність здатний послужити причиною до 

неплатоспроможності компаній і недоступності у їхніх грошей з метою формування 

виготовлення, а зайва – стане заважати формуванню, обтяжуючи витрати компанії 

надмірними резервами і запасами. Економічна стабільність компанії знаходиться в 

залежності з результативного управління економічними ресурсами і надається на 

основі особистих і позичкових грошей, активів і джерел їх фінансування. Основним 

питанням українських компаній вважається невеликий ступінь певних характеристик 

економічної стабільності, визначений малій величині власного капіталу з метою 

фінансування роботи господарюючого суб'єкта. На даний період з метою 

стримуючого багатьох компаній важливих проблем представляє оптимізація текстури 

коштів, головними аспектами якою вважається максимізація ступеня очікуваної 

економічної рентабельності і мінімізація ціни грошових коштів.          
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ПРОБЛЕМИ МАРКЕТИНГУ В СЕРЕДОВИЩІ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ  

В. Афанасьєва  

студентка 1 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник –  ст. викл. Метіль Т.К.  
 

Сучасний етап розвитку нашої країни характеризується швидким та стрімким 

розвитком проблем, як в економічній, так і в соціальній сферах. Особливо гострими 

та відчутними є проблеми щодо стратегічно обдуманої реалізації товарів та послуг, 

що задовольняють потреби сучасного споживача.  Тобто на пряму взаємопов’язані з 

діяльністю ринку предметів споживання та послуг.  

Саме вирішення питання щодо запроваждення та реалізації певної продукції на 

ринку споживачам, беручи за основу їх платоспроможний попит [3, с. 7], і є однією з 

трьох фундаментальних проблем економіки. Розв’язання яких є головною задачею 

сучасної концепції маркетингу, яка у зв’язку з кризовими тенденціями сучасної 

економіки України  також має ряд проблем. Тому розв’язання комплексу даних 

взаємозалежних проблем відноситься до числа найважливіших та першочергових 

задач будь-якої цивілізованої країни.  

Аналізуючи дане питання, необхідно виокремити сутність поняття 

«маркетинг». Згідно з тлумачним словником економіста Гончарова С. М.: «маркетинг 

– це комплексна система заходів для організації керування виробничо-збутовою 

діяльністю, заснована на вивченні і прогнозуванні ринку з метою максимізації 

можливостей задоволення потреб покупців і одержання прибутку» [2, с. 180]. Звідси 

стає зрозумілим, що головна ціль  та першочергове завдання маркетингу є постійний 

та активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і купівельних 

переваг.  

Сучасний маркетинг в Україні розвивається в умовах постійних та 

нестабільних змін  в усіх сферах існування суспільства, характеризується динамізмом 

та високим ступенем невизначенності положень щодо певних питань. Це пояснюється 

постійними кризовими явищами в економіці, що спричинені нерозумною політикою 

держави, нераціональним використанням державних коштів, дефіцитом грошової 

маси в країни, що автоматично впливає на діяльність будь-якого підприємства 

України.  Усі ці показники в процесі становлення та функціонування системи 

маркетингу призводять до чималих проблем, через що маркетингові спеціалісти, 

служби в середовищі вітчизняних підприємств працються з низькою ефективністю та 

низькоприбутково.  

Зробив аналіз застосування маркетингової політики різних підприємств, 

стратегій розвитку маркетологами, з’ясувалося, що причинами таких негативних 

наслідків для підприємства є стратегічно-неправильна маркетингова політика 
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спеціалістів, та/або політика маркетингу вітчизняних підприємств, що спричинена 

наступними проблемами: 

 Брак кваліфікованих професійних спеціалістів-маркетологів. Це 

пояснюється тим, що в початкових етапах розвитку цієї спеціальності в  Україні 

маркетологів готували лише близько 2-3 вуза. Сьогодні число вищих навчальних 

закладів значно збільшилось за рахунок відкриття нових факультетів та 

спеціальностей у державних університетах, а також наявність приватних вищих 

закладів освіти в Україні. Базовим завданням залишається випуск спеціалістів з 

високою якістю їх підготовки. 

На даний час існує рейтинг вищих навчальних закладів, що готують кращих 

спеціалістів у галузі економіки та маркетингу «ТОП-10: Лідери економічної галузі», 

який був складений згідно з аналізом думки експертів та самих студентів [5]:  

1. Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

3. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 

4. Харківський національний економічний університет імені Семена 

Кузнеця 

5. Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

6. Київський національний торговельно-економічний університет 

7. Одеський національний економічний університет 

8. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  

9. Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

10.  Львівський національний університет імені Івана Франка. 

 Обмежена кількість маркетологів відповідних служб (маркетингових 

служб). Спираючись на зарубіжний досвід та на дані статистики, розуміємо, що 

іноземні маркетингові служби налічують близько 20 відсотків маркетингових 

підрозділів від загальної чисельності апарату управління підприємства, в той час як в 

Україні цей відсоток не перевищує і 5 відсотків.  

 Науковий фактор розвитку маркетингу. Сучасний маркетинг в Україні 

можна охарактеризувати як недостатньо-освічений. Тобто наявність нестачі певних 

спеціалізованих знань, умінь, нових іновацій, не вчасно втрачені альтернативи 

призводять до збитків для вітчизняних підприємців. Розвиток науково-технічного 

прогресу в країні супроводжується можливістю встановлення нової міжнародної 

співпраці щодо реалізації товарів та послуг. Однак вітчизняні підприємста через 

недостаток основоположних маркетингових знань втрачають цю можливість 

партнерства на іноземних ринках, що є для них катастрофічно фінансово не вигідним.   

 Брак інформації при маркетинговій діяльності. Нестача інформації при 

вітчизняних маркетингових дослідженнях призводить до уповільнення збору та 

аналізу даних, на основі яких вибудовується ефективна стратегія розвитку 

підприємства у порівняні з наявними конкурентами. Брак інформаціїї щодо фірм-
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конкурентів може стати одним із головних чинників занепаду або банкрутства, 

оскільки буде явна недооцінка підприємницьких здібностей суперників на ринку 

продукції.  

 Сучасний маркетинг України здебільшого спирається на посилання не 

вітчизняних, а інноземних фахівців. Оскільки мало теоретичних та методологічних 

розробок та знань сучасників, основним у стратегії маркетинга стає закордонний 

досвід. Саме тому необхідно створювати власний український досвід введення 

маркетингової діяльності. Так, в України існує Українська асоціація маркетингу 

(УАМ)  всеукраїнська неприбуткова громадська організація. Головна мета Асоціації 

– підвищення рівня маркетингу як науки та спеціалістів-маркетологів, участь у 

створенні цивілізованого ринку в Україні. 

 Нестабільний економічний стан України. Однієї з цілей маркетингу є 

забезпечуюча, тобто заходи щодо стимулювання збуту продукції, прогнозування 

показників та параметрів руху товарів, а також виокремлення вірних принципів 

визначення цін на товари та послуги (цінова політика підприємства) [1, с. 28]. Всі ці 

заходи маркетингу важко провести з великою точністю, оскільки економіка через 

кризові явища є нестабільною, а також ускладнює вірно прогнозувати результати 

маркетологам наявність високих темпів інфляції.  

 Маркетинг та керівництво підприємства. Для ефективної та прибуткової 

діяльності вітчизняних підприємств їх керівники (директора, власники) необхідно 

доцільно обирати свою професійну команду, з якою вони прагнуть вийти на ринок як 

конкуруюча фірма. Саме тому Віце-президентом/Першим заступником повинен буди 

спеціаліст (менеджер) з маркетингу, котрий має спеціалізовану освіти з цієї 

дисципліни. Опираючись на свої професійні знання, він скерує діяльність 

підприємства та його сегментів так, щоб якнайбільше задовольнити існуючий попит 

споживачів на продукцію. Такі заходи відповідно призведуть до економічно-вірного 

розвитку підприємства.  

 Ресурси маркетингової діяльності та їх нестача. Дана проблема 

пояснюється тим, що ефективними в більшості випадків є довгострокові досліждення, 

тобто ті, на які необхідно витратити достатньо багато часу для збору інформації, 

аналізу, повторно виконати ці заходи для більш точного результату. Саме в таких 

ситуаціях спостерігається дефіцит часу при маркетингових дослідженнях, адже не всі 

підприємства можуть собі дозволити такий вид оцінки ринка. І в цей же момент 

можна  казати про дефіцит ресурсів для дослідження ринка з великими масштабами ( 

нестача людського ресурса (професіоналів, що працюють над цією проблемаю), 

нестача засобів (фінансових, матеріальних, певної техніки) для дослідження цього 

ринка).  

Для того, щоб змінити ситуацію на усунути проблеми маркетингу у середовищі 

вітчизняних підприємств необхідно в першу чергу провести повне дослідження 

системи маркетингу підприємства для виявлення першопричин поразки стратегії.  
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По-друге, спиратися на іноземний досвід, але при цьому створювати свою 

власну кардинально нову систему заходів маркетингової діяльності, впроваждувати 

нові технолохії, розбробки НТП задля ефективнішої діяльності.  

По-третє, стабілізувати економіку держави, усі макро- та мікроекономічні 

показники, адже лише при економічно-здоровій політиці країни може спостерігатися 

розвиток національного підприємця.  

Отже, після розгляду маркетингу в цілому та проблем маркетингу в середовищі 

вітчизняних підприємств, можна зробити наступні висновки висновки:  

1. Держава забов’язана збалансувати рівень національної економіки, для 

прокращення не тільки стану українських підприємців, а і суспільства в цілому.  

2. Першочерговим є вирішення проблеми «професійного дефіциту» 

маркетологів, як однієї з найважливіших у галузі маркетингової діяльності держави.  

3. Необхідно використання новітніх технологій та знань, з метою виходу 

вітчизняного підприємства на конкуретний ринок світового масштабу.  

4. Правильно розставлені пріоритети керівництва компанії – запорука 

успіху вірної маркетингової діяльності.  

Таким чином, зробивши огляд найважливіших проблеми маркетингу 

вітчизняних підприємств в нашій країні, можемо підсумувати, що розуміння та 

вирішення проблем, що призводять до неефективної політики маркетингу є 

нагальною проблемою на сьогоднішньому етапі розвитку України. Тому 

першочерговим завданням уряду та відповідальних осіб має стати розробка шляхів 

подолання цієї проблеми задля покращення рівня розвитку маркетингових знань в  

Україні. 
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Ефективність роботи підприємств багато в чому залежить від стану 

внутрішнього фінансового планування. 

У межах ринкової економіки підприємці не здатні добитися тривалого успіху, в 

разі не чіткого та не ефективного планування своєї діяльності. Бізнесмени  повинні 

повсякчас збирати та накопичувати інформацію щодо стану цільових ринків, 

положення на них конкурентів, так відносно власних перспектив й можливостей.  

Процедура планування – норма для кожної компанії у розвинутих державах, а в 

останній період уже стає нормою й для України. Проте майже на половині фірм в 

Україні система планування неефективна, відхилення фактичних результатів від 

запланованих систематично переважає 25-35%. Таке становище являє  собою 

серйозну проблему, тому що фінансовий план компанії вважається  базою для 

прийняття ефективних управлінських вирішень [3, с. 13]. 

Фінансове планування є процесом розроблення порядку заходів відносно 

забезпечення розвитку фірми потрібними фінансовими ресурсами й підвищенню 

ефективності фінансового функціонування у майбутньому часі. 

 Розроблення фінансових планів – один із головних способів комунікацій із 

зовнішнім середовищем, яке складається з таких суб’єктів: 

 постачальники; 

 споживачі; 

 дистриб’ютори; 

 кредитори; 

 інвестори.  

Від ступеня їх довіри залежать оцінка активів компанії та перспектива її 

ефективного існування, тому фінансовий план повинен бути чітко продуманий й 

розважливо аргументований. Як процес, фінансове планування закінчується 

прикладним впроваджуванням задумів й контролюванням за їх реалізацією. 

Фінансове планування – найважливіша складова частини внутрішньо-

фірмового планування. 

Роль фінансового планування для внутрішньої сфери фірми визначується тим, 

що воно: 

 формує вироблені стратегічні цілі у конкретні фінансові показники; 

 установлює загальники для організації фінансової інформації; 

 формулює припустимі кордони затрат, потрібних для здійснення усієї 

сукупності планів організації; 
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 у фрагменті оперативного фінансового планування дає доволі корисну 

інформацію для розроблення й коректування загально-фірмової стратегії [1, с. 123]. 

Отож, дослідимо головні методи фінансового планування. 

Організація планування має залежність від розміру підприємства. На малих 

підприємствах не функціонує поділ управлінських ролей у власному розумінні цього 

слова, та керівники мають можливість самостійно вглибитися в усі справи. На 

великих виробництвах діяльність відносно складання планів зобов'язана бути 

проведеною децентралізовано. Оскільки саме на рівні підрозділів зосереджені кадри, 

котрі мають найкращу практику у сфері виробництва, закупівель, реалізації, 

ефективного керування. Отже саме підрозділи й висувають пропозиції відносно тих 

дій, котрі було б варто зробити у майбутньому періоді. 

Згідно з літературою щодо планування на підприємствах розрізняють дві схеми 

організації діяльності по складанню планів: 

 метод break-down (зверху-вниз); 

 метод build-up (знизу-вгору). 

Згідно з методом break-down робота по складанню бюджетів розпочинається 

«зверху», тобто управлінням підприємством визначаються мета та задачі, наприклад 

планові показники по прибутку. Далі дані показники, у ході просування на більш 

низькі ступені структури підприємства, у більш деталізованій формі включаються у 

плани підрозділів. 

При методі build-up робота по складанню бюджету розпочинається «знизу». 

Зокрема, розрахунок показників реалізації розпочинають самостійні збутові 

підрозділи, а після вже керівник відділення реалізації підприємства зводить дані 

показники у цілісний план, котрий надалі може стати складовим елементом у 

загальному плані фірми [4, с. 43]. 

Методи break-down та build-up зображають дві протилежні тенденції. На 

практиці доречно користуватися лише одним із цих методів. Планування та складання 

бюджетів являє собою поточний процес, у котрому варто постійно утілювати 

координацію бюджетів різноманітних підрозділів. 

На практиці при фінансовому плануванні використовують подібні методи:  

 економічний аналіз; 

 нормативний метод; 

 балансовий метод; 

 метод грошових потоків; 

 метод багатоваріантності; 

 метод економіко-математичного моделювання. 

Методом економічного аналізу користуються при визначенні головних законів, 

тенденцій у ході натуральних й вартісних показників, внутрішніх запасів фірми. Він 

заснований на аналізі досягнутого ступеня фінансових показників й прогнозуванні їх 

ступеня на наступний період. Цей метод застосовується у тому разі, коли відсутні 

фінансово-економічні нормативи, а звʼязки між показниками установлюється не 
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прямо, а опосередковано – на підставі досліджування їх динаміки за декілька фаз 

(місяців, років). Оттаким методом визначують планову потребу у амортизаційних 

відрахуваннях, оборотних активах та інших показників [2, с. 211]. 

У рамках фінансового планування застосовуються такі види економічного 

аналізу: 

 горизонтальний аналіз передбачає зіставлення планових показників з 

фактичними, планових показників за поточний рік з плановими показниками за 

звітний рік; 

 вертикальний аналіз передбачає формулювання побудови плану, частини 

самостійних показників у підсумковому показнику та визначення їх впливу на 

загальні результати; 

 трендовий аналіз – визначення тенденцій зміни динаміки фінансових 

показників шляхом зіставлення планових або звітних показників за декілька років і на 

цій основі прогнозувати показники на плановий період; 

 факторний аналіз – виявлення впливу ізольованих чинників на фінансові 

показники. 

Сутність нормативного методу зводиться к тому, що планові показники 

розраховують на базі установлених передових норм та фінансово-бюджетних 

нормативів, котрі є високоякісною засадою для фінансового планування при 

дотриманні режиму ощадності. Сенс нормативного методу у тому, що потреба фірми 

у фінансових ресурсах, основи їх утворення визначуються на базі завчасно 

установлених норм та нормативів. Оттакими нормативами є ставки податків й зборів, 

тарифи відрахувань у державні соціальні фонди, норми амортизаційних відрахувань, 

облікова банківська процентна ставка та інші. 

Економічний сенс балансового методу полягає у тому, що завдяки балансу 

існуючі фінансові ресурси приводять у відповідність із фактичними потребами в них. 

Балансовим методом користуються при прогнозуванні надходжень та 

розрахунків з грошовими фондами, складанні квартального плану доходів й затрат, 

платіжного календаря. Метод грошових потоків вважається універсальним при 

складанні фінансових планів й слугує інструментом для прогнозування діапазонів та 

строків надходження потрібних фінансових ресурсів. Доктрина прогнозу грошових 

потоків опирається на очікування приходу коштів на певне число та планування усіх 

затрат. Цей метод дає змогу отримати більш корисну інформацію, ніж метод 

балансової кошторису. 

Метод багатоваріантності обрахунків полягає у розроблюванні альтернативних 

варіантів планових розрахунків, для того, щоб обрати з них найліпший. 

При цьому варто застосовувати наступні критерії відбору: 

 мінімальні приведені витрати; 

 максимальний наведений прибуток; 

 максимальні інвестиції у капітал при найвищій ефективності результату; 

 мінімальні поточні витрати; 
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 мінімальний час на обіг капіталу, тобто прискорення оборотності коштів; 

 максимальний дохід на 1 гривню вкладеного капіталу; 

 максимальна рентабельність капіталу; 

 максимальне збереження фінансових ресурсів, тобто мінімальні фінансові 

витрати. 

Зокрема, в одному варіанті може фігурувати врахований триваючий спад 

виробництва, інфляція національної валюти, а в другому – зріст процентних ставок і, 

як результат, уповільнення швидкості зросту світової економіки та зниження цін на 

продукцію.  

Метод економіко-математичного моделювання полягає у наданні кількісної 

оцінки взаємозвʼязків між фінансовими показниками та чинниками, які мають вплив 

на їх кількісну роль. Даний взаємозвʼязок розкривається через економіко-

математичну модель, що є точним описом економічних процесів з використанням 

математичних знаків та прийомів (рівнянь, нерівностей, графіків, таблиць, тощо). 

У модель включаються лише головні (основоположні) фактори. Економіко -

математичне моделювання допускає визначувати не оточення, а найліпші розміри 

показників. При використовуванні економіко-математичних моделей у фінансовому 

плануванні пріоритетне знання має формулювання фази дослідження: його потрібно 

вибирати з урахуванням однорідності первісних даних. Рекомендується 

користуватися для перспективного планування середньорічними значеннями 

фінансових показників за минулі три – пʼять років, а для річного планування – 

середньоквартальними даними за один-два роки. 

У разі важливих змін умов діяльності фірми у плановому періоді в значення 

показників, визначених на основі економіко-математичних моделей, добавляють 

потрібні коректування. 

Отже, у ринкових умовах господарювання фінансове планування вважається  

головною частиною управління підприємством. На сьогочасний день  суттєво 

зростають вимоги до системи фінансового планування, які слід виконати напрямом 

вдосконалення самих методів із урахуванням їх переваг і недоліків. 
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Релігію слід розглядати як набір певних поглядів людей на культи та обряди. 

Слово походить від латинського дієслова relegere, що значить «відноситися з 

повагою», інша версія говорить про те, що слово релігія походить від religare – 

«об’єднати» [1, с. 79-80]. 

На сьогоднішній день виникла велика кількість релігійних організацій, сект, 

вірувань. До них відносяться  різноманітні форми політеїзму, вірування які базуються 

на традиціях первісних людей, а також форми монотеїзму. До таких релігій 

відносяться: іудаїзм, синтоїзм, конфуціанство, буддизм, індуїзм, християнство і іслам. 

Саме ці світові релігії суттєво вплинули на розвиток сучасних цивілізацій. Релігійні 

об’єкти даних релігій і є основними  центрами релігійного туризму. 

Можна виділити наступні  причини  для здійснення паломництва: 

- проявити відданість вірі; 

- відмолити гріхи; 

- знайти благодать; 

- помолитися за рідних і близьких; 

- виразити подяку за блага послані зверху; 

- бажання зцілитися від душевних і фізичних недуг. 

В Україні початок розвитку релігійного туризму у 988 році дала  така подія як 

Хрещення Русі князем Володимиром. Одними з перших православних паломництв 

були візит княгині Ольги у Константинополь та паломництва Антонія (засновника 

Києво-Печерської Лаври) на гору Афон. 

Основними центрами релігійного туризму в Україні є: 

- Крехівський Василіанський монастир св. Миколая; 

- Свято-Троїцький Корецький монастир; 

- Софійський собор;  

- Свято-Успенська Святогірська Лавра; 

- Святогірський Свято-Успенський Зимненський монастир; 

- Монастир Покрови Божої Матері. 

В Україні, через багату історію, напади на її територію та завоювання земель 

сформувалися общини, які сповідують різні релігії. Більшість людей, проживаючих в 

Україні є християнами. 75% людей – християни, 7% – греко-католики, 1% – 

протестанти та римо-католики. Просто християнами вважають себе 8%, люди, котрі 
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не відносять себе до жодної з категорій – 7% та 1% українців, які не знали що 

відповісти [3, с. 5]. 

Україна має великі перспективи у розвитку релігійного туризму, бо у країні 

багато ресурсів, для того, щоб успішно розвивати цю галузь. 

Найбільш популярним містом для паломників є Київ – столиця держави. 

Віруючі люди поклоняються святиням, вивчають джерела релігійності слов’ян та 

знайомляться з традиціями і культурою українського народу. 

Святогірськ є також перспективним напрямком для розвитку релігійного 

туризму.  

Річка Сіверський Донець пов’язана з давніми часами та із поемою «Слово о 

полку Ігоревім». У Святогірську наявний національний парк «Святі Гори», а також 

незабутнє враження справляє Святогірська Лавра на крейдяних скелях, а під храмом 

тягнуться підземні лабіринти, близько 1 кілометра. 

Регіонами міжнародного релігійного туризму можуть і повинні бути Закарпаття 

та Прикарпаття, бо вони пов’язані з культурою місцевих народів та іудаїзмом і 

католицизмом. 

Привабливими та паломників можуть стати Чернігів, Одеса та Полтава, адже ці 

міста є багатоконфесійними. На їх території збереглися пам’ятки древньої 

язичницької та християнської культури. 

На розвиток духовного життя у нашій країні значний вплив здійснила 

католицька церква.  

Прихильники католицизму у своїй більшості проживають на територіях 

Закарпатської, Чернівецької, Львівської, Волинської, Тернопільської та Рівненської 

областей. 

Деякі райони України пов’язані з хасидами та їх історією, ними стали Поділля, 

Волинь та Галичина, а основними місцями є Черкаська, Київська, Вінницька та 

Житомирська області. Тут розташовані могили цадиків, які шануються євреями [5, 

с.11]. 

Створенням  внутрішніх та міжнародних паломницьких турів займаються 

окремі структури або релігійно-культурні організації, під керівництвом 

християнських церков. 

Державних законодавчих актів, що регулювали б паломництво до країни 

прибуття немає і бути не може, адже це привілей не країни, а різних релігійних 

організацій. 

У нормативних актах та законах розміщена інформація про опосередковані 

відносини, які регулюють релігійний туризм, адже будівлі та території релігійних 

громад підкорюються загальним законам України. В останні десятиліття нормативно -

правова база розширилася та починає розвиватися [4, 51-52]. 

Співробітництво діячів церкви та туристських підприємств необхідне для 

успішного розвитку туризму. 
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Україна цілком приваблива та перспективна для розвитку міжнародного 

паломницького туризму. 

Але можна сказати, у країні релігійний туризм розвивається слабо, через те, що 

у держави низький рівень підготовки паломницьких маршрутів нашими українськими 

туристичними фірмами та низький рівень обслуговування [2, с. 35-36]. 

Ще однією негативною рисою  є те, що більшість наших туристичних фірм не 

мають дозволу та підтримки церкви, а ціни на поїздки закордон для мешканців 

держави занадто високі. Туристичні маршрути, які має Україна не відповідають 

світовим стандартам. 

Окрім цього, механізм залучення туристів з-за кордону до українських 

релігійних об’єктів є недостатньо налагодженим. Хоча Україна і має великий 

потенціал і велику кількість релігійних пам’яток, вона не використовує це у повну 

силу. 

Серед причин, того, що релігійний туризм в Україні слабко розвинений можна 

виділити такі: 

 погано розвинена інфраструктура; 

 нестача інформації про маршрути та наявні у державі ресурси; 

 дефіцит кваліфікованих кадрів; 

 неналагоджені зв’язки з іншими туристичними фірмами та релігійними 

організаціями; 

 відсутність програми розвитку релігійного туризму в Україні; 

 відсутність підтримки з боку держави; 

 нестача об’єктів розміщення та транспорту для релігійного туризму; 

 немає детальних описів історії храмів, а також описання життя діячів 

церкви.  

Щоб привернути увагу в’їзних туристів слід покращити рекламно-

інформаційну діяльність та удосконалити туристичну інфраструктуру. Треба надавати 

більше реклами через пресу, телебачення, Інтернет, проводити безкоштовні 

рекламно-інформаційні поїздки та відправляти туди турагентів та журналістів, а 

також можна випускати фільми та книжки, в яких будуть представлені духовні 

пам’ятки України.  

Оскільки в Україні відсутні статистика та аналітичні дослідження відвідування 

держави з релігійною метою, то ми не можемо визначити навіть фактичну кількість 

в’їзних туристів. 

Тільки коли усі проблеми України, пов’язані із релігійним туризмом, будуть 

вирішені, тоді релігійний туризм буде розвиватися і приносити ще більший дохід у 

державу. 
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 На сучасному етапі розвитку економіки, для підприємців стає вельми 

актуальним кваліфікувати організаційну форму свого бізнесу для того, щоб отримати 

певні переваги, а також захистити себе від відповідальності за порушення вимог 

чинного законодавства. Одним із кроків структурної перебудови вітчизняних 

підприємств є подальший розвиток холдингових компаній.  

Холдинг – акціонерна компанія, що володіє контрольним пакетом акцій 

юридично самостійних підприємств для здійснення контролю над ними. Компанії, що 

входять в холдинг, мають статус самостійної юридичної особи тому укладають 

комерційні угоди від свого імені. Однак право вирішення основних питань, які 

стосуються їх діяльності, належить холдинговій компанії [2, c.105]. 

У формі холдингу, до складу якого можуть входити виробничі, транспортні, 

закупівельні, збутові, сервісні фірми, створюються великі комерційні структури – 

торгові доми (за кордоном вони найчастіше представляють собою транснаціональні 

корпорації). 

Як для економічного обʼєднання, що представляє собою виробничо-

господарський комплекс, для холдингових структур характерна наявність наступних 

умов: 

- холдинг виступає в господарському обороті як єдиний субʼєкт, сукупність 

юридичних осіб; 
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- між учасниками холдингу існують відносини керованості (холдингові 

відносини), які мають на увазі визначення одним з учасників обʼєднання стратегічних 

рішень, прийнятих іншими учасниками. Іншими словами, в рамках холдингових 

структур є можливість формування керованого мікроринку; 

- холдинг проводить єдину фінансову, інвестиційну, технологічну, виробничо-

господарську і наукову політику в сфері цивільно-правових відносин; 

- холдинг формує консолідовану звітність, що дозволяє дати йому визначення 

як сукупного платника податків і тим самим вивести з під оподаткування внутрішньо 

холдингових обертів. 

Холдингові компанії (системи) включають в себе головну (материнську) фірму 

та дочерні фірми. Дочерні підприємства не можуть володіти акціями і холдингової 

компанії, тому материнська компанія, маючи 5% акцій дочірніх фірм, ефективно 

контролює їх діяльність. В результаті материнська фірма реально розпоряджається 

власністю, та всіма фінансовими потоками у багато разів перевищує її власні 

фактичні кошти. Це призводить до концентрації капіталу, полегшує вирішення 

великих фінансових і господарських завдань, забезпечує злагодженість дій багатьох 

компаній. 

Материнська компанія в холдингу виконує такі функції: 

- розробляє загальну концепцію розвитку холдингу; 

- формує єдину стратегію інвестиційної та фінансової діяльності; 

- управляє дочірніми підприємствами; 

- виконує функції збуту готової продукції і закупівлі матеріальних ресурсів; 

- здійснює зовнішньоекономічну діяльність; 

- проводить в рамках обʼєднання внутрішні кредитування і фінансування. 

Переваги холдингових компаній обумовлені тим, що вони є обʼєднаннями 

різних підприємств, які доповнюють один одного і знаходяться під загальним 

керівництвом. Ці переваги полягають у наступному: 

- холдинги більш ефективно впроваджують технічні нововведення; 

- вони легше домагаються зниження загальних витрат; 

- обʼєднання, які мають загальне керівництво, надають окремим підприємствам 

великі можливості по створенню запасів сировини і товарів; 

- різноплановість, що дозволяє, з одного боку, в меншій мірі залежати від  

кон'юнктури ринку, а з іншого – домагатися кращих результатів в умовах 

конкурентного середовища; 

- мобільність холдингових компаній дає їм додаткові можливості у взаємодіях з 

державними органами [1, c.70]. 

При цьому здійснення підприємницької діяльності в холдингової формі тягне 

за собою цілий ряд правових наслідків, у тому числі з позицій антимонопольного 

законодавства, яке регулює об’єднання, з позицій податкового законодавства, що 

передбачає особливості оподаткування холдингових компаній податками на 
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прибуток, на додану вартість, з урахуванням спеціальних вимог до ціноутворення в 

системі взаємозалежних осіб. 

Українські холдингові компанії, що контролюють окремі підприємства, можуть 

з максимальною віддачею використовувати досягнення своїх дочірніх структур і 

оптимізувати сукупний прибуток [4, с.33-42]. Дочірні підприємства як самостійні 

господарські субʼєкти здійснюють певну фінансово-економічну діяльність і 

дивідендну політику. Вони будуть більш ефективними, якщо їх формування 

проходить в рамках всієї холдингової компанії. Підприємству часто не вистачає 

оборотних коштів для здійснення господарської діяльності. Саме холдингові 

відносини дозволяють безболісно отримати їх від головної компанії, що має в 

залежності компанії частку більше 50%. Нестача коштів заповнюється і через договір 

позики. Але щоб у податкових органів не виникло бажання привʼязати отримання 

позикових коштів з заліком ПДВ по оплачених поставках або послуг, можна 

конкретно вказати, що позика цільовою, наприклад, на сплату податкових платежів. 

Забезпечення всередині холдингової компанії єдиного податкового і фінансового 

планування, корпоративні схеми податкового планування, спрямовані на зниження 

податкових втрат, можуть бути засновані, зокрема, на раціональному розподілі 

діяльності підрозділів усередині холдингу, на внутрішньому ціноутворенні і 

створенні учасниками холдингу централізованих фондів (резервів) [3 c.54]. 

Процес управління холдингами значно відрізняється від управління окремими 

підприємствами. Це викликано в першу чергу юридичною відокремленістю компаній, 

що входять в холдинг, а також їх географічною та функціональною розʼєднаністю. 

При управлінні холдинговими структурами не виключається можливість конфлікту 

інтересів менеджерів підприємств, що входять до його складу. Цей факт пояснюється 

тим, що при внутрішньо холдингової кооперації велика прибутковість одних 

компаній може призвести до збільшення витрат інших. Це цілком реально при 

відсутності ефективного внутрішньо холдингового ціноутворення. Крім того, 

конфлікт інтересів може проявлятися в конкуренції між менеджерами підприємств 

холдингу за перерозподіл інвестиційних ресурсів. 

Всі ці фактори необхідно враховувати при розробці управлінської системи 

обліку і контролю, так як від раціональності, правильності та ефективності організації 

управлінського обліку буде залежати діяльність як холдингу в цілому, так і окремих 

підприємств, що входять в нього. 

Дивідендна політика в холдингової компанії повинна враховувати сильні і 

слабкі фінансові аспекти її дочірніх підприємств, забезпечуючи оптимальний 

розподіл їх сукупних ресурсів. 

Перед керівництвом холдингу завжди стоїть вибір однієї з кількох альтернатив:  

- реінвестувати чистий прибуток в свої дочірні підприємства; 

- направляти її в інвестиційні проекти, не повʼязані з холдингом; 

- збільшувати частки виплат засновникам (акціонерам). 
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Відомо, що низькі виплати дивідендів роблять сильний негативний вплив на 

акціонерів і часто є свідченням низької конкурентоспроможності холдингу. Тому 

встановлення оптимальних пропорцій розподілу чистого прибутку має велике 

значення. 

Для раціонального управління можна виділити три форми контролю за 

керованим господарським товариством: 

- акціонерний контроль, або контроль власністю. Органи управління 

отримують можливість прийняття або відхилення рішень, в тому числі з питань 

формування персонального складу органів управління (ради директорів, 

колегіального виконавчого органу), призначення одноосібного виконавчого органу; 

- виробничо-господарський контроль, або контроль за власністю 

підприємницькою діяльністю, виробництвом, реалізацією продукції (робіт, послуг); 

- фінансовий контроль як забезпечення впливу на розподіл фінансових потоків 

[5, c.275]. 

Сутність механізму управління полягає в наступному. Для обʼєктивного 

розподілу дивідендів та інвестицій необхідно керуватися комплексом показників, що 

характеризують фінансову стійкість холдингу і його дочірніх компаній. 

Таким чином дослідження показали, що українські холдингові компанії, що 

контролюють окремі підприємства, повинні з максимальною віддачею 

використовувати досягнення своїх дочірніх структур і оптимізувати сукупний 

прибуток. Для досягнення цієї мети необхідно створення механізму управління 

розвитком дочірніх підприємств, що дозволяє виділити найбільш результативні з них 

для подальшого їх інвестування. 
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Останнім часом все частіше виникає необхідність визначення причин, які 

впливають на господарську діяльність держави і породжують проблеми 

функціонування сучасної світової фінансової системи, повʼязані з відкритістю 

економік різних країн. 

Проведення процесів глобалізації характеризується тим, що кризові процеси, 

що відбуваються в економіці однієї держави, призводять до ланцюга економічних 

потрясінь в інших країнах і ставлять під сумнів відповідність реальності існуючих 

теоретичних концепцій, що описують функціонування фінансової системи кожної 

держави окремо. 

Разом з тим відсутність чіткого розуміння і неправильне тлумачення суті 

грошей і фінансів, підміна економічних відносин іншими поняттями неминуче ведуть 

до помилкового визначення їх значення і місця в ринковій економіці. 

Мета статті дослідити сучасні моделі і концепції та наукові положення 

фінансової науки. 

На перший погляд обставина, що державна власність вже давно перестав бути 

єдиною формою власності, мало б зняти всі спірні для фінансової науки питання, 

ліквідувати дискусії і повернути вчених на позиції традиційної фінансової школи. 

Навпаки, на даний час висловлюються відмінні один від одного, часто полярні точки 

зору з приводу області поширення фінансових відносин [1]. 

Такий стан є результатом триваючої дискусії з приводу трактування основних 

понять, що використовуються у фінансовій науці, і пов'язано з тим, що більшість 

дослідників, які займалися вивченням фінансів, демонструють найрізноманітніше 

розуміння їх сутності, функцій, механізму взаємодії з основними економічними 

категоріями. 

На думку Б. Сабантуй, в економічній науці, як ні в якій іншій, існує 

термінологічна плутанина, яка веде не тільки до нерозуміння економічних шкіл 

різних держав, а й до міждисциплінарної плутанини, до суперечностей в основних 

визначеннях наукових шкіл різних вузів [2]. 

Це пояснюється тим, що приналежність вчених до тієї чи іншої наукової школи 

і їх точки зору на походження і природу наукових знань і методів дослідження 

складалися під впливом існуючих загальнонаукових та методологічних підходів і 

положень. 
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Внаслідок цього внутрішня подвійність теорії і практики фінансової науки 

визначила в ній наявність декількох основних теоретичних напрямків, що 

розрізняються за ступенем складності, спільності і формалізованності, які обʼєднують 

вчених-економістів радянської і сучасної епохи, серед яких також існують 

розбіжності щодо концептуальних питань методології фінансів, але тим не проте їх 

можна поділити на прихильників: 

- розподільної концепції (В. П. Дьяченко, Д. А. Аллахвердян, Н. В. Гаретовскій, 

І. Д. Злобін, Ф. С. Массаригін, С. А. Сітарян, В. Г. Чантладзе, М. К. Шерменев, 

Б. М. Сабантуй, В. М. Родіонова, Л. А. Дробозина, С. І. Лушин і ін., що розглядають 

фінанси як область розподільних відносин, що виникають на другій стадії 

відтворювального процесу); 

- відтворювальної концепції (Е. А. Вознесенський, П. С. Нікольський, П. Н. 

Жевтяк, Д. С. Моляков, В. К. Сенчагов, А. М. Александров, А. М. Бірман, В. В. 

Лавров, Н. Г. Сичов та ін., що розглядають фінанси як категорію відтворювального 

процесу в цілому); 

- державної (імперативної) концепції (А. М. Александров, А. М. Бірман, А. Ю. 

Козак та ін., Що повʼязують фінанси тільки з діяльністю держави); 

- недержавної концепції (В. В. Ковальов, Н. А. Лупей, Г. Б. Поляк, П. Н. Шуляк, 

Н. П. Белотелова, В. Д. Фетисов, С. Барулин, В. А. Останін і ін., які визнають 

існування не тільки державних, але і приватногосподарських фінансів організацій). 

Оскільки мова йде про коректне використання загальноприйнятого понятійного 

апарату у фінансовій науці, розумним є знаходження загального значення термінів 

серед представників різних опонують один одному економічних шкіл, що мають свої 

методологічні підстави, свій інструментарій і свої рекомендації для їх використання 

на практиці. 

Тим часом звернення до численних інформаційних джерел приводить до 

висновку, що при всьому різноманітті зарубіжної і вітчизняної економічної 

літератури по-різному розглядається трактування поняття «фінанси», і автори з різних 

позицій підходять до формулювання визначення цієї категорії. 

Якщо в одних випадках мова йде про зміст поняття, то в інших – робляться 

спроби дати універсальне тлумачення даної категорії, розкрити форми її прояву, 

змісту і суті. 

На думку колективу авторів під керівництвом В. Ковальова, полеміка про 

сутність фінансів лише доводить, що поняття категорії «фінанси» постійно 

розвивається, наповнюється новим змістом, адекватним реаліям суспільного життя» 

[3]. 

Багато авторів при формулюванні визначення фінансів повʼязують їх з 

відносинами (фінансовими, економічними, грошовими, вартісними, громадськими, 

розподільними, виробничими і т.д.), що виникають в процесі взаємодії між державою, 

субʼєктами господарювання та населенням. 
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Виходячи з багатозначності визначень, під фінансами розуміються відносини, 

які виникають в процесі взаємодії, а не самі гроші, незалежно від того, хто є 

субʼєктами цих відносин: держава, юридичні або фізичні особи. 

Частина авторів повʼязує фінанси зі створенням фондів грошових коштів, що 

належать економічним субʼєктам, що також є предметом для жвавого обговорення в 

науковому середовищі, в результаті якого напрошується наступний висновок: якщо 

фонди не створюються, то тоді і грошові кошти не входять до складу фінансів. 

У свою чергу С. Барулин зазначає, що в 1990-х рр. положення про фондовий 

характер фінансових відносин було прийнято більшістю економістів як 

найважливішої відмітної ознаки фінансів від утворюючих їхніх грошових відносин, 

грошей і інших вартісних нефінансових категорій [4]. 

В даному випадку, використовуючи таке трактування фінансів, можна 

поставити знак рівності між фінансами і грошима, що також є одним з існуючих 

протиріч у фінансовій науці. 

На думку Т. Фетісової, грошове трактування обʼєкта фінансів – данина 

вітчизняному консерватизму 1980-х рр. минулого століття, епохи панування реальних 

грошей і єдиної державної власності. 

Триваюча наукова дискусія з питань вивчення природи і сутності фінансів і 

фінансових відносин виявила головну проблему – існуюче трактування категорії 

фінанси не відповідає сучасним реаліям. Присутня точка зору, в значній мірі 

запозичена із західної термінології, згідно з якою поняття «фінанси» має більш 

широке тлумачення, часто ототожнююче фінанси з грошима, так як більшість як 

юридичних, так і фізичних осіб в своїй повсякденній діяльності вживають ці поняття 

як синоніми. 

У більш вузькому і найбільш частому вживанні під фінансами розуміють 

економічні відносини, що виникають між державним і приватним сектором 

економіки. 

Відмінності у визначенні вітчизняною і західною фінансовою наукою значення 

наукового терміна «фінанси» полягають у виборі різних підходів до дослідження та 

аналізу одного і того ж явища. 

Виходячи з такого тлумачення даного наукового терміна, під фінансами слід 

розуміти сукупність всіх грошових коштів, яка використовується в економічних 

відносинах, що виникають між державою, субʼєктами господарювання та населенням. 

Актуальність необхідності подальшої розробки змістовної частини фінансових 

відносин обумовлена не тільки недостатнім рівнем розвитку знань історії фінансової 

системи і розвитку фінансової науки, а й зростаючою роллю фінансів в період 

проведення ринкових перетворень [5]. 

Відсутність однаковості у використанні терміну «фінанси» також 

спостерігається і при описі як фінансової системи в цілому, так і складових її 

елементів. 
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Економіст Е. А. Єрмакова зазначає, що, як показує багаторічний світовий 

досвід, міць і національна безпека держави характеризуються, перш за все, станом 

економіки країни, а саме її фінансової системи. 

Невирішеність питань сутності фінансів на загальнотеоретичному рівні стала 

причиною спотворення практичних процесів в області фінансової політики держави. 

Разом з тим, незважаючи на існуючі відмінності і різноманіття підходів до 

вивчення фінансової системи, неважко побачити схожість точок зору представників 

різних економічних шкіл і теоретичних концепцій, в яких в основному 

спостерігається опис приблизно схожого набору складових елементів: держава, 

господарюючі субʼєкти і домашні господарства. 

Однією з особливостей фінансової науки є складність взаємозалежності теорії і 

практики, яка проявляється в існуванні прикладних економічних дисциплін, що 

мають відносну самостійність у порівнянні з теоретичними основами. 

С. В Барулин і Е. В. Баруліна підкреслюють, що теорія фінансів нерідко 

суперечить фінансовій практиці, що ускладнює процес управління фінансами, 

перетворюючи їх у категорію, далеку від реальної дійсності, що  не доступна для 

розуміння навіть фахівцями. Тим часом фінансова наука покликана не тільки 

відображати обʼєктивну реальність, але і сприяти її перетворенню на благо 

суспільства [6]. 

В кінцевому результаті застосування теоретичних моделей, відірваних від 

реальної економіки, часто призводить до малоефективних, а часто і негативних 

підсумків господарювання не тільки в масштабах окремого підприємства, а й держави 

в цілому. 

При цьому під впливом регіональних економічних процесів зʼявилися 

індивідуальні особливості використання фінансів в якості інвестиційного та 

системоутворюючого ресурсу, що має специфічні особливості, притаманні лише 

даному територіальному утворенню. 

Облік цих особливостей дозволяє визначити основні взаємозвʼязки і встановити 

параметри економічного розвитку господарюючого субʼєкта, в тому числі і держави, 

контроль за якими буде давати уявлення про справжній розвиток території. 

Гроші є першоосновою економічних відносин, а фінанси в свою чергу – їх 

складовою частиною, і виступають не тільки як елемент, що повʼязує економічну 

діяльність держави, господарюючих субʼєктів і населення, але і роблять сильний 

вплив на реальний сектор економіки. Фінанси виникли як сфера обслуговування 

грошових відносин, що створює необхідні умови для забезпечення відтворювального 

процесу. 

На сьогоднішній день функції грошей і фінансів погано адаптовані до умов 

ринкової економіки. Це сильно обмежує фінансову науку, в результаті чого стався 

відхід від дослідження якісного боку грошей, і грошова теорія часом стала 

сприйматися лише як елемент макроекономіки. 
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Отже, в умовах глобалізації гроші спочатку виникли для задоволення потреби в 

удосконаленні процесу товарообміну і життєзабезпечення, а на даний час виступають 

в новій якості – як засіб вимірювання міжнаціональних інтересів і регулювання 

соціально-економічних процесів сучасного суспільства. 

Гроші стають фінансовими ресурсами в процесі свого руху, а стирання 

кордонів між фінансами і грошима – це обʼєктивний процес, продиктований 

специфікою розвитку світової економіки. 

У певному сенсі це явище має під собою сприятливий грунт і є цілком 

зрозумілим і обґрунтованим, так як економічні перетворення постійно вимагають 

розробки і здійснення конкретних практичних заходів, спрямованих на стабілізацію 

економіки, розвиток фінансового ринку і т. д. 

Глибоке знання природи і суті фінансів, аналіз властивих їм властивостей 

дозволить господарюючим субʼєктам ефективніше використовувати застосування 

даної категорії в своїй практичній діяльності, надасть можливість з наукової точки 

зору обґрунтувати методи, спрямовані на фінансове оздоровлення економіки і 

вдосконалення економічних відносин у фінансовій системі держави. 

Формування та обґрунтування теоретичних концепцій фінансової науки і їх 

застосування в реальному секторі економіки має відповідати сучасним потребам 

суспільства і враховувати конʼюнктурні особливості державної економічної політики. 
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Організація роботи підприємства  – система реалізації трудового процесу, 

процедури і умови обʼєднання і реалізації компонентів частини трудового процесу, 

взаємодія виконавців і їх груп з методами роботи, а також взаємодія між ними для 

досягнення спільної діяльності ставлячи  обʼєктивні цілі і забезпечення конкретних 

соціально-економічних ефектів. 

Трудовий процес – набір методів і засобів контролю за роботою, що 

використовують інструменти на яких впливають люди для виробництва матеріальної і 

нематеріальної продукції, які протікають в певних природних або штучних умовах. 

Трудовий процес є заключним кроком або актом будь-якого виробничого, 

управлінського і творчого процесу. Ви можете прекрасно організувати перераховані 

процеси в цілому, але якщо їх серце – трудовий процес погано організований, то 

вихід будь-якої системи буде поганий результат [1,c. 30] . 

Потрібно підкреслити наступні загальні етапи трудового процесу: 

1) аналіз ситуації (проблеми, плани роботи, плани, методики, плани і т. д.); 

2) вигадане уявлення технології роботи, можливого впливу факторів 

навколишнього середовища і результатів процесу прогнозування; 

3) підготовка робочого місця і забезпечення його всім необхідним (матеріальні 

ресурси, трудові ресурси, інформація, технології і т. Д.; 

4) виконання робіт – прямий трудовий процес; 

5) оформлення результатів роботи; 

6) здача і впровадження робіт (виконання); 

7) стимулювання хороших результатів роботи. 

Мета організації робіт досягається в процесі вирішення наступних основних 

завдань: 

• Економія: ефективне використання потенційних засобів загального робочого 

часу (включаючи вирішення проблеми скорочення прямих і прихованих втрат), 

зниження складності продуктів (інжиніринг, послуги), поліпшення використання 

устаткування і поліпшення якості продукції; 

• Організація: визначення робочого порядку і послідовності, створення умов 

для ефективної і безперервної роботи виконавця, забезпечення його повного і 

рівномірного навантаження, індивідуальна і колективна відповідальність за результат 

діяльності, створення ефективної системи стимулювання робочої сили. Відповідна 

система нормалізації; 
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• Психофізіологія: відновлення і помʼякшення трудових відносин, усунення 

зайвих енергетичних витрат працівників, забезпечення їх психологічної сумісності, їх 

психофізіологічних характеристик і особливостей їх трудової діяльності; 

• Соціальність: Підвищення змісту і привабливості роботи, створення умов для 

розвитку працівників, підвищення їх кваліфікації, розширення їх професійного 

іміджу, досягнення їх карʼєри і підвищення їх добробуту. 

В умовах ринкової конкуренції ефективність стала не тільки вирішальною 

передумовою розвитку, але і вирішальною передумовою виживання підприємства. 

Тому важливість усіх факторів, що впливають на виробничі показники, значно 

зростає. 

Раціоналізація трудового процесу передбачає аналіз його складу, структури 

елементів і порядку їх реалізації. В якості основного елемента призначаються 

виробничі операції – частина трудового процесу, що виконується групою працівників 

на робочому місці, і включає всі дії, які вони виконують в певній одиниці роботи під 

постійним предметом праці. 

Аналіз виробництва і управління є одним з основних елементів організації та 

нормування праці. У цьому аналізі існують відмінності між технологією і працею: 

перша – це транзакційна структура перетворення праці, а друга – аналіз поведінки 

працівників. Конвертація визначається для технічного аналізу в структурі транзакцій. 

Технологічна трансформація – це частина операції, що характеризується 

однорідністю технологічної трансформації предмета роботи і безперервністю режиму 

роботи обладнання та інструментів. Крім технології, існують допоміжні переходи, що 

складаються з поведінки людини і обладнання, які не супроводжуються змінами в 

предметі праці, але необхідні для технологічної трансформації (наприклад, етапи 

установки виробу, демонтаж і т. д.). 

Аналіз операцій включає в себе визначення необхідності, порядку, можливості 

обʼєднання його елементів, можливості механізації, напрямки факторів оптимізації, 

що визначають його тривалість його попередніх умов для збільшення робочого 

навантаження [2, c. 52]. 

Організація робочого місця – система заходів, яка оснащена трудовими 

прийомами, предметами, і розміщена в установленому порядку. 

Організація послуг на робочому місці означає забезпечення їх засобами, 

обʼєктами праці та послугами, необхідними для здійснення трудового процесу. 

Основна мета організації робочого місця – домогтися високої продуктивності і 

економічності виробничих завдань, в повній мірі використовувати обладнання на 

основі своєчасного робочого часу, використовуючи передові методи мінімального 

фізичного праці для створення безпечних і сприятливих умов для роботи. Залежно від 

специфіки виробництва на організацію робочих місць впливають такі фактори, як: 

співвідношення елементів розумової і фізичної роботи, ступінь її відповідальності. 

На конкретному робочому місці вирішуються такі робочі завдання, такі як: 

впровадження самих передових методів роботи і розумного змісту всіх трудових 
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операцій, правильне оснащення і планування робочих місць, а також забезпечення 

безперебійної та безперервної роботи його інструментів і матеріалів.  Робота створює 

відповідні санітарно-гігієнічні та естетичні умови для робочого в процесі 

виробництва. 

Устаткування і працевлаштування є основою в організації виробництва. 

Елементами обладнання робочого місця є первинне і вторинне обладнання, технічна 

та організаційна оснащення [ 3, c. 72]. 

Організація оснащення включає в себе: 

- обладнання для розміщення і зберігання технічного оснащення, заготовок, 

сировини, готової продукції, відходів; 

- виробництво меблів; 

- сигнальні і комунікаційні засоби, місцеве освітлення; 

- догляд за обладнанням і робочим місцем (щітки, мастило цвяхів, гачки і т. д.); 

- паркани і захисні пристрої; 

- виготовлення деталей інтерʼєру. 

Розробка важливого вихідного умови для розумного планування робочого 

місця – спеціалізація відповідно до встановлених методів і поділом праці, 

розробленими методами і прийомами роботи, вимоги безпеки. При плануванні 

робочого місця необхідно дотримуватися розумну ширину транспортних коридорів і 

проїздів і правильно визначати тип ліфта. Основні поздовжні і поперечні канали 

повинні бути наскрізними. 

У сучасному виробництві організація та утримання робочого місця повинні 

відповідати всім технічним, організаційним, економічним і особистим вимогам 

працівника. По-перше, це нормалізація умов праці, безпеку праці, захист здоровʼя 

працівників і багато інші людські фактори. Тому всі робочі місця повинні бути 

атестування існуючими вимогами до техніко-технологічного, організаційно-

економічному і соціально-трудовому рівнями. 

Для кожного з цих рівнів були проаналізовані кілька ключових показників, 

таких як продуктивність обладнання, складність роботи та інтенсивність праці. На 

основі порівняння фактичного індексу з його типовим або еталонним значенням 

можна встановити одну з трьох оцінок: 1, 0 – відповідає нормативному рівню, 0,5 – не 

відповідає, але може досягти необхідного рівня, 0 – не відповідає і незабаром 

потрібно ліквідувати. 

В результаті прискорення науково-технічного прогресу першочергово 

висуваються питання ефективної взаємодії людини і техніки. У цих умовах 

підвищення продуктивності і привабливості праці переважно залежить від 

правильноъ  побудови трудового процесу в цілому. 

 

1. Організація виробництва і управління підприємством / під. ред. Турцовой О. 

Г. – М, 2004. – 240 с. 
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Л. В. Міснікова і ін. – Мн .: Виш. шк., 2004. – 327 с. 

3.  Організація виробництва на підприємствах / під. ред. О. І. Волкова. – М, 

2004. – 278 с. 

 

 

ФОРМУВАННЯ ТА РИНКОВЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ 

А. Корнєва  

студентка факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 Науковий керівник –  ст. викл. Метіль Т.К. 

 

Свою історичну появу бренди ведуть від міток, якими з давніх  давен 

користувалися наші предки, що свідчило про належність відповідного предмета даному 

субʼєкту. Термін походить від англійського «brand»  так в Середньовіччя називали 

клейма, випалені на домашній худобі [1]. 

В Середньовіччя зʼясувалося, що клеймо не тільки допомагає знаходити горе  

майстрів (які обманювали своїх покупців неякісним, підробленим товаром), а й може 

стати інструментом просування товару і потужньою конкурентною перевагою. 

Наприклад, знак майстра на лезі меча збільшував його вартість в декілька разів. А якщо 

клеймо завойовувало популярність (в місті або на даній місцевості), то продати виріб з 

іншим знаком виявлялося майже неможливо. Єдиним способом пробитися на ринок 

стала підробка клейма (пірати, які продають «самопал» під виглядом відомої марки, 

зʼявилися теж досить давно) [1]. 

Існує точка зору, що найперший бренд виник в 1860-і рр. Це був червоний 

трикутник пива «Bass» вироблений в Великобританії [1]. 

В наш час, брендом називають цілий набір характерних ознак, що виділяють 

фірму від інших і роблять її легко пізнавальною серед споживачів. 

За останнє сторіччя зʼявилася величезна кількість різних брендів, що призвело до 

серйозної конкуренції між ними. Тому слід приділити підвищену увагу концепції 

формування бренду, щоб звернути більшу увагу споживача саме на свою продукцію і 

довше втриматися на цьому ринку. 

На сьогодні найбільш популярними і усталеними брендами в Україні 

є:«Київстар», «Наш сік» Одеського консервного заводу дитячого харчування, 

фармацевтична фірма, «Дарница», «Київський торт», Одеський коньячний завод 

«Шустов», шкіряне взуття «Mida» тощо. 

Найбільш популярними і усталеними світовими брендами є: «Dolce&Gabbana», 

«GiorgioArmani», «Dior», «Prada», «Chanel», «Google», «Apple», «Coca-Cola», «Nike», 

«Facebook», «McDonald’s» тощо. 

Існують такі етапи формування бренду: 
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1) визначення цілей і планування; 

2) дослідження ринку та конкурентного оточення; 

3) розробка назви і фірмового стилю; 

4) позиціонування і просування; 

5) оцінка ефективності. 

На першій стадії, необхідно поставити цілі аналізу ринкового і конкурентного 

середовища. Так як дослідження цільового ринку включає в себе оцінку поточної 

ситуації, товарний аналіз і можливості сегментування споживачів. Так само, слід уважно 

ставитися до конкурентного аналізу. Грамотно проведена оцінка компаній-конкурентів 

дозволить виявити їх сильні і слабкі сторони, і врахувати це при розробці свого 

унікального товарного знака [2]. 

На другій стадії, найважливішим моментом виступає перевірка схожості з іншими 

вже існуючими брендами. Так як, його юридичне закріплення додає впевненості 

компанії, що конкуренти не зможуть створити аналогічний логотип або знак. Тому 

державою передбачена процедура реєстрації авторського права на товарну марку. 

Перевірка є найвідповідальнішим етапом в процесі підготовки до реєстрації, бо 

повторення хоч одного чужого елемента, може вплинути на відмову з боку патентного 

відомства і втрату оплачених зборів. Тому, ще до передачі документів потрібно 

ретельно, відповідно до вимог, перевірити наявність унікальності торгової марки. Права 

на торгову марку, як і будь-який інший товар, можна передавати або продавати [2]. 

Третій етап тісно повʼязаний з четвертим. Сама ідея бренду полягає в стислому 

визначенні сутності продукту та його унікальності. Тому, в сучасному світі бренд 

забезпечує своєму власникові стабільність, а споживачам  впевненість при виборі, 

серед великої різноманітності товарів і послуг [2]. 

Передбачлива розробка атрибутів і фірмового стилю, в подальшому полегшать 

споживачам визначити знак потрібної фірми за допомогою органів почуттів. Основними 

атрибутами торгової марки вважаються: 

1) імʼя; 

2) логотипи; 

3) візитна картка, фірмові бланки, конверти; 

3) упаковка товару; 

4) торгові вивіски; 

5) звуковий супровід. 

Щоб швидше просунути і зробити відомим свій бренд на ринку, потрібно чітко і 

успішно позиціонувати його. Так як, саме позиціонування виконує функцію формування 

образу марки в уяві всієї цільової аудиторії. Для цього, кожен атрибут фірмового знака 

повинен легко запамʼятовуватися, виділятися, бути оригінальним і лаконічним, добре 

звучати і виглядати, бути значущим і індивідуальним, відповідати характеру товару або 

послуги, викликати необхідні асоціації з ним. Зразок вдалого вибору атрибутів для 

українського бренда «Наш Сік» можна розглянути на мал.1. 
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Імʼя бренду є основним елементом його ідентифікації. Вдала назва створює 

потрібний настрій у споживачів. Воно повинно легко вимовлятися, транслітеруватись та 

забезпечувати правовий захист. Помилки, при виборі імені, можуть обійтися дуже 

дорого. Так, наприклад, мережі ресторанів «Япошка» довелося змінити імʼя на 

«Япоша», щоб не бути образливим для жителів східної країни. Крім вдалого імені, 

необхідно створити унікальний дизайн і візуальний стиль бренду [2]. 

 

Ім’я бренду: «Наш Сік» 

Марочний знак 

 
Логотип 

Корпоративний девіз: «Смак родом з дитинства» 

Мал. 1. Зразок атрибутів бренду. 

 

На цьому етапі складаються проекти логотипів і інших елементів стилю. Логотип 

є фірмовим знаком з шрифтовим написанням назви марки і прийнятною кольоровою 

гамою. Вдалим є той логотип, який не має складних і дрібних деталей, а також добре 

відтворюється на різних рекламних носіях. При розробці логотипу необхідно 

враховувати й те, що він зобовʼязаний сприяти диференціації бренду та формуванню 

його ідентичності [2]. 

Логотип бренду слід розміщувати на візитках співробітників компанії, на 

фірмових бланках і діловій документації. Це дозволить створити позитивну думку і 

ставлення до самого бренду, і його власника серед партнерів, клієнтів, посередників та 

інших представників громадськості 

Не менш значущим атрибутом бренду вважається упаковка товару. Це не тільки 

засіб зберігання і захисту продукції, а й ефективний засіб комунікації, транспортування 

та просування бренду. Вона дозволяє споживачеві швидко знайти необхідний товар [2]. 
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Торгові вивіски допомагають посилювати вплив на споживача, що знаходиться 

всередині і зовні будівлі. А також надають додаткову вагу в очах цільової аудиторії, 

співробітників і партнерів.  

Додавання музики, звуків, або слоганів, надають емоційне забарвлення і на 

підсвідомому рівні застрягають у нашій голові. Музичний супровід має бути єдиним, а 

слоган  бути рифмічним, для просування бренду на різних носіях.  

На останньому етапі оцінюється ефективність бренду після виходу на ринок. 

Основним методом аналізу вважається проведення опитування для виявлення ставлення 

споживачів до нового бренду. Бренд визнається ефективним, якщо після просування 

його на ринку прибуток компанії збільшився [4, с. 56]. 

Що стосується самого позиціонування, воно є невідʼємною частиною будь – якої 

успішної маркетингової стратегії і найважливішою складовою перемоги в конкурентній 

боротьбі за споживачів. Сильне позиціонування звертає особливості компанії, або 

товару в переваги для споживачів. Так як витрати на виробництво товару будуть 

знижуватися, відповідно буде відносно низька ціна при придбанні цієї продукції  [5, с. 

27] 

Якою б не була стратегія позиціонування, вона повинна бути побудована на трьох 

основних елементах: 

1) особливості продукту або компанії; 

2) потреби, або очікування цільового сегмента ринку; 

3) позиції конкурентів. 

Зневага до будь – якого з цих елементів призведе до невдачі. Наприклад, обране 

позиціонування бренду може збігтися із зайнятою позицією конкурента, не відповідати 

потребам цільового сегмента, або не збігатися з реальними можливостями продукту цієї 

компанії [5, с. 68]. 

Отже, для того, щоб швидко оволодіти популярністю серед споживачів і 

виділитися з усіх конкурентів, кожна компанія повинна серйозно поставитися до 

створення свого бренду. Він повинен відображати головні цінності споживачів і самої 

фірми. Щоб споживач міг завжди зробити правильний вибір. Бренд є недосяжним і існує 

тільки в свідомості споживача. Тому це потужний, але нематеріальний актив. 

Незважаючи на його нематеріальність, надійний бренд може приносити матеріальні 

доходи своїм творцям, через що підвищується ціна на дану продукцію. Адже успішній 

бренд це пряма дорога до успіху! 
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ РЕСУРСІВ 

ПІДПРИМСТВА ТОРГІВЛІ 
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Науковий керівник – ст. викл. Метіль Т. К.  

 

Управління товарними ресурсами повʼязане з багатьма аспектами 

господарської діяльності підприємств і організацій, і тому її необхідно розглядати як 

складну проблему, включаючи такі завдання кооперативної галузі як формування і 

розподіл товарних ресурсів, формування продукту, розподіл і побудування 

торговельної мережі, поліпшення організаційної структури управління товарними 

ресурсами, використовування компʼютерних технологій. 

Необхідність управління товарними ресурсами може бути виправдана кількома 

причинами.  По-перше, товарні ресурси є невідʼємним елементом економічної 

діяльності, що вимагає, як і інші елементи, цільового впливу.  По-друге, товарні 

ресурси є своєрідним інтегруючим елементом кооперативної економіки, що обʼєднує 

багато процесів і юридичних осіб різних галузей як усередині, так і поза системою.  

По-третє, формування товарних ресурсів істотно впливає на найважливіші показники 

економічної діяльності, такі як товарообіг і рентабельність. 

Товарні ресурси  продукція, вироблена всередині країни і імпортована, 

призначена для продажу населенню, постачання соціальних установ і особлива група 

споживачів, переробні та побутові потреби, а також створення інвентаризацій [1, с. 

29]. 

Управління товарними ресурсами  це комплекс комерційних, економічних, 

організаційних заходів, що здійснюються субʼєктами правовідносин з метою 

приведення товарів від виробників до кінцевих споживачів.  Цей процес охоплює 

багато учасників, що належать до різних організаційно-правових структур з різними 

формами власності.  Це ускладнює координацію дій, оскільки часто кожен з них 

переслідує свої комерційні цілі, не турбуючись про загальний економічний інтерес.  У 

цих умовах особливу значимість набуває рівень комерційної роботи з управління 

товарними ресурсами на кожному етапі розподілу продукції, у тому числі в оптовій та 

роздрібній торгівлі, що є звʼязком між виробництвом та споживанням. 
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  Метою управління товарними ресурсами є досягнення збалансованого попиту 

та пропозиції з точки зору обсягу та структури асортименту, найкращого задоволення 

попиту населення високоякісними торговими послугами, забезпечення прибуткової 

діяльності торгових організацій та формування  конкурентні переваги на ринку. 

  Джерелами товарних ресурсів є:  виробництво;  сільське господарство, 

включаючи ферми; власні товарні ресурси субʼєктів господарювання; імпорт. 

  Основними джерелами доходу для споживчих товарів є виробництво та 

сільське господарство.  Значна кількість товарів на ринок припадає на підприємства 

харчової, легкої, електронної, хімічної, деревообробної та інших галузей 

промисловості. 

  Крім того, у товарообіг можна залучити власні ресурси: купувати надлишки 

сільськогосподарської продукції з колгоспів, радгоспів, фермерів, населення, 

проводити підготовку диких плодів, грибів, ягід, меду, лікарської сировини, 

розробляти власні продукти  виробництво (випічка, обробка мʼяса, овочів, картоплі, 

консервованої продукції тощо), розширення виробництва власного виробництва в 

організаціях громадського харчування, цехів з виробництва напівфабрикатів, випічки 

тощо, що є важливим  джерелом поповнення товарних ресурсів.  Частина товарів 

надходить з імпорту. 

Основними завданнями управління товарними ресурсами в торговельних 

організаціях є: 

 підвищення рівня комерційної роботи з управління товарними ресурсами; 

 вивчення попиту та ринкових умов обслуговуваного населення; 

 вдосконалення договірних відносин; 

 розвиток логістичних систем; 

 оптимальне розміщення товарних ресурсів між оптовою та роздрібною 

торгівлею, а також між різними торговими обʼєктами; 

 підвищення рівня планування та контролю закупівель, реалізації товарів та 

стану запасів; 

 використання автоматизації та компʼютеризації управління товарними 

ресурсами з використанням сучасного обладнання та технологій; 

 забезпечення плану товарного покриття та зростання товарообігу при 

задоволенні попиту та забезпечення прибутковості торговельних організацій. 

  Існують три основні джерела формування товарних ресурсів: виробництво, 

імпорт товарів з-за меж країни, а також потік продукції з домогосподарств.  Джерела 

формування товарних ресурсів можуть бути різними в різні періоди, але вітчизняне 

промислове виробництво, аграрний сектор та імпорт залишаються основними 

каналами для виходу товарів на ринок [2, с. 145]. 

  Основна частина товарних ресурсів використовується для продажу населенню 

через роздрібну розподільчу мережу, організації громадського харчування, а також 

дрібним оптовим організаціям для подальшої переробки, формування запасів і 

експорту. 
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  Товарні ресурси, призначені для продажу населенню та організаціям 

колективного споживання, називаються ринковими ресурсами. 

  Товарні ресурси класифікуються за такими ознаками: 

  1. За споживчим призначенням: їжа;  непродовольчі товари. 

  2. За використання: ринок;  неринковий;  експорт;  державний резерв. 

  3. За джерелами освіти: централізовано;  децентралізовані. 

 4. За характером розподілу: централізовано розподілений; вільно реалізується. 

   5. За галузевою приналежністю джерел формування:  сільськогосподарська 

продукція, промисловість тощо. 

В умовах, коли процес формування ринкових відносин є неповним, держава 

зберігає функцію балансування попиту та пропозиції шляхом прогнозування та 

управління ними. 

Система управління товарами дозволяє вирішувати наступні завдання: 

оптимізувати обсяг і структуру постачання продукції на внутрішньому ринку;  

координувати діяльність промислових організацій, що виробляють споживчі товари, 

керувати асортиментом продукції;  оперативно маневрувати товарними ресурсами в 

залежності від ринкових умов в Республіці Білорусь і в межах певного регіону;  

поліпшити економічні та економічні відносини між торгівлею та промисловістю;  

створити реальні стимули для вітчизняних виробників і захистити внутрішній ринок 

від розширення імпорту;  відродити торгівлю між містом і селом;  стимулювати 

діяльність у сфері торгівлі та закупівель. 

Регулювання товарних ресурсів здійснюється на чотирьох рівнях управління:  

республіканському, регіональному, галузевому та на рівні організації [3, с. 56]. 

Проявляється роль держави у формуванні та використанні товарних ресурсів: у 

регулюванні ринкового механізму;  розробка заходів щодо захисту внутрішнього 

ринку, підтримка вітчизняних виробників, прискорення продажу продукції 

промислових організацій, підвищення ефективності та конкурентоспроможності 

продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках; розробка національної програми 

імпортозаміщення;  регулювання відносин між галузевими міністерствами, 

провідними турботами, регіональними органами влади щодо формування і розподілу 

товарних ресурсів, їх оперативного управління, заповнення споживчого ринку 

республіки необхідними товарами. 

У процесі управління товарними ресурсами, крім регуляторної функції, 

держава виконує функцію розподілу через державне замовлення і цитування. 

На регіональному рівні регулювання ресурсів здійснюється на товари, які 

виробляються місцевою промисловістю і призначені для споживання в цьому регіоні. 

Управління товарними ресурсами на рівні Міністерства торгівлі проявляється 

через: розробку та подання органам виконавчої влади пропозицій щодо митної, 

кредитної, податкової, податкової політики, ціноутворення на споживчі товари; 

участь у договірному процесі з галузевими міністерствами, концернами, провідними 

виробниками у формуванні ресурсів тощо [4, с. 32]. 
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Фактичні процеси управління товарними ресурсами здійснюються 

безпосередньо в організаціях.  Тут виявляються всі функції управління: аналіз, 

планування, регулювання, розподіл, контроль. 

На ефективність використання товарних ресурсів впливають комерційні та 

організаційні фактори. 

Комерційні фактори включають: відповідність придбаного товару характеру 

попиту; продаж модних і нових продуктів; надання покупцеві гарантій на придбання 

товару, тобто наявність широкого асортименту;  облік і контроль над надходженням і 

використанням товарних ресурсів;   

Організаційні фактори включають: технічне оснащення матеріально-технічної 

бази торговельної організації;  створення належних умов зберігання товарів;  

збільшення продажів упакованих товарів; спеціалізація роздрібної мережі. 

В умовах переходу до ринкових відносин процес формування товарних 

ресурсів істотно змінюється.  Раніше основними джерелами формування товарних 

ресурсів були промислове виробництво і сільське господарство.  На сучасному етапі 

організації торгівлі формують свої товарні ресурси на основі вільного придбання 

товарів.  Значно збільшилася кількість каналів, через які йде процес формування 

товарних ресурсів. 

Значний резерв поповнення товарних ресурсів міститься в поліпшенні 

організації торгівлі, особливо з точки зору дотримання норм продажу товарів.  На 

ефективність використання товарних ресурсів впливають: спеціалізація організації, 

умови і форми продажу товарів, порядок оплати та інші фактори.  Комерційні 

фактори включають формування асортименту товарів, обсяг і способи придбання 

товарів відповідно до вимог клієнта, контроль за надходженням товарів на всі 

виробничі лінії, посилення контролю за якістю товарів і забезпечення їх безпеки, 

виконання планів.  та контракти [5, с. 229]. 

Раціональна організація закупівель товарів означає придбання товарних 

ресурсів належної якості, у потрібній кількості, в потрібний час, від надійного 

постачальника за доступною ціною. 

Важливу роль у формуванні товарних ресурсів відіграє моніторинг 

надходження товарів та їх якість, а також виконання планів і умов постачання 

товарів, що згодом впливає на ефективність використання товарних ресурсів у 

торгівлі. 

Нарешті, соціальні чинники, такі як загальний рівень культури населення, 

національні звичаї, традиції, умови праці працівників, їх професійна підготовка, 

планування товарного обігу безсумнівно впливають на рівень і обсяг товарних 

ресурсів. 

Дослідження всіх факторів, що впливають на формування та ефективність 

використання товарних ресурсів, дозволяє виявити резерви їх раціонального 

використання, вжити своєчасних заходів щодо зменшення та ліквідації товарних 

втрат, створити можливість максимально задовольнити попит клієнтів та сприятиме 
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зростання роздрібного товарообороту та підвищення ефективності використання 

економічного потенціалу. 

Таким чином, товарні ресурси, як складова економіки організації торгівлі, 

безпосередньо впливають на всі перетворення у сфері обігу і знаходяться в тісному 

звʼязку з багатьма сторонами їх економічної та іншої діяльності.  Вивчення процесів 

формування та використання товарних ресурсів дозволило зробити висновок, що в 

умовах формування ринкової економіки існує багато проблем у цих процесах, а саме: 

недосконалість методів і організація планування товарних ресурсів, несумісність  

недостатньо інформаційної бази для їх аналізу, відсутність систем показників для 

оцінки формування та використання товарних ресурсів тощо.  
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Одним з напрямків розвитку туристичної сфери, яка спрямована на охорону і 

розвиток природи, культурно-історичної спадщини, залучення людей до активної 

участі у вирішенні власних фінансових проблем, сприяння працевлаштуванню 

безробітних є розвиток сільського туризму.  

Світова практика свідчить про найважливішу роль туризму, заснованого на 

використанні елементів історії народного життя як з точки зору отримання доходу, 

так і забезпечення умов для відтворення природного та історичного середовища. 

Розвиток сільського туризму, який сьогодні розглядається як форма відпочинку 
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міського населення і як форма діяльності сільських жителів, які надають 

відпочиваючим житло та харчування, дуже важливий для держави ресурс.   

Сільський туризм переслідує головну мету – сформувати новий 

агротуристичний продукт, який виходить за рамки традиційного уявлення про 

туристичну пропозицію, і який би враховував природну, історико-культурну 

специфіку регіонів, а також дозволяв істотно урізноманітнити традиційні пропозиції, 

що буде становити найбільший інтерес з точки зору залучення досить вимогливих 

іноземних туристів.   

Сільський туризм включає всі форми туризму, повʼязані з певною сільською 

місцевістю, незалежно від проживання, відвідування ферми із зупинкою в ній на обід, 

деякі розваги тощо. Отже, можна узагальнити, сільський туризм – це діяльність 

сільського населення, яка повʼязана з сільським середовищем, сільськими будинками і 

заняттями, які ставлять в центр уваги природу і людину. Сільський туризм, на відміну 

від масового, не робить шкідливого впливу на навколишнє середовище і, в той же час, 

робить істотний внесок у регіональний розвиток. Він дозволяє використовувати 

існуючий житловий фонд, скорочує інвестиційні витрати і запобігає надмірному 

використанню лісових і пасовищних площ [1, с. 50].  

Отже, аспект справжнього сільського туру – участь в житті селянської родини, 

допомога господарям в сільськогосподарських роботах, догляді за тваринами. Розвага 

спеціально для тих, хто ніколи не пробував, наприклад, колоти дрова, топити піч, 

косити траву або доїти корову.   

В Європі цей вид туризму вже десь майже півстоліття активно розвивається, а в 

Україні він робить поки тільки перші кроки.  

І хоча проблеми гостинності сільських жителів України відомо давно, а число 

людей, що живуть в селах, одне з найвищих в сучасній Європі, розвитку сільського 

туризму в Україні приділялося мало уваги. Але ж сільський відпочинок приносить 

користь не тільки самим туристам, але також і селянам, які отримують унікальну 

можливість заробити і тим самим принести користь бюджету своєї області. Сьогодні 

держава, беручи до уваги вигоди розвитку зеленого туризму, намагається 

підтримувати і стимулювати екотуризм. Таким чином в самому серці Одеської 

області, в Бессарабії, з ініціативи депутатської комісії, за підтримки Одеської обласної 

ради, було прийнято рішення про проведення круглого столу, щоб спільними 

зусиллями сприяти розвитку сільського туризму. Круглий стіл провели 18 квітня 2018 

року, у місті Ізмаїл та мав назву «Екологічний туризм в Придунавʼї: проблеми, 

перспективи, можливості». Захід є частиною проекту «Німецько-українсько-

молдавськього учнівського обміну і екологічна експертиза уздовж берегів Дунаю: 

ефективний шлях сталого розвитку Українського Придунавʼя». Головна мета заходу: 

Актуалізація питань розвитку туризму в контексті інноваційного розвитку економіки 

Придунавʼя. В ході заходу були представлені еко-туристичні маршрути по місту 

Ізмаїл та у селах Матроска, Утконосівка, Сафʼяни. Розроблені студентами ІДГУ і 

учасниками проекту. Для підготовки цих маршрутів використовувалися архівні 
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матеріали, сучасні документи – карти, схеми, паспорти сіл, фото і відео матеріали. Під 

час заходу також обговорювалися питання щодо подальшої роботи над розвитком 

екологічного туризму [5,с.43-49].  

Дійсно, на думку фахівців, розвиток сільського туризму просувається далеко не 

так, як хотілося б. Його основні центри розташовані в Біляївському, Білгород-

Дністровському, Ізмаїльському, Кодимському, Кілійському, Тарутинському та 

Татарбунарському районах. Звичайно, для такої великої області як Одеська це 

надзвичайно низький показник. Адже в тій же Західній Україні, в Карпатах і 

Закарпатті, давно процвітає значна кількість сільських садиб, що приймають туристів.   

Одеська область відома не тільки відмінними пляжами, музеями, парками та 

історичними місцями, а й чудовими місцями, де можна відпочити на лоні природи з 

наметами або в будиночку в селі.  

Прекрасний спосіб провести вихідні в оточенні природи – відправитися на 

екскурсію в заповідник, благо в Одеській області він не один. Це туристичний 

напрямок активно розвивається і багато хто із задоволенням їздять відпочити в 

національні парки, поспостерігати за птахами, тваринами, провести час наодинці з 

природою [2,с. 148-155].  

А вибрати є із чого: Нижньодністровський національний парк, заповідник 

«Ізмаїльські острови», «Дунайські плавні». Ці місця підкуповують своєю 

первозданністю, красою, чистотою і природним різноманіттям.  

У багатьох відпочинок в селі асоціюється не тільки з запаморочливими 

красотами лісів, чарівними запахами лугів і свіжими продуктами тільки з городу. А 

ще й з відсутністю зручностей, душу й інших благ цивілізації. Але сучасні 

можливості значно спростили відпочинок городян і зараз відпочити в селі можна, що 

називається, «по вищому класу».  

В етно-селі Фрумушика-Нова Одеської області туристам пропонують 

шикарний відпочинок в садибах, оформлених під старовину. Тут туристу завжди раді 

і запропонують відмінні сільські розваги: риболовлю, полювання на фазанів, 

екскурсію в зоопарк, на ферму. Також бажаючі можуть ознайомитися з колекцією 

місцевих вин і покуштувати бринзу.  

На відміну від курортних селищ, ці місця не переповнені туристами, а на 

пляжах річок та озер – не так багато народу, як в околицях Одеси.  

Так званий «Нульовий кілометр» знаходиться на Делюковой косі, де Дунай 

впадає в Чорне море. Вирушаючи в ці місця – туристам необхідно запастися 

фотоапаратом і наметом, це ідеальний відпочинок на природі. Єдиний мінус – сюди 

можна добратися тільки на власному авто, громадський транспорт тут не ходить.  

З Вилкове простіше – в цей населений пункт їздять рейсові автобуси з Одеси, 

Херсона та інших міст України.  

Чому ж сільський туризм в Одеський області менш розвинений?  

Однією з причин фахівці називають відсутність комплексної державної 

політики, нормативно-правового забезпечення та раціональних форм управління в 
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сфері сільського туризму та окремо взятих туристичних комплексів. Учасники ринку 

визнають, що потенційно сільський туризм може допомогти вирішити головні 

проблеми села: зупинити процес деградації сільських регіонів, зберегти і відтворити 

культурну спадщину, створити нові робочі місця, підвищити рівень доходів 

населення, сприяти розвитку соціальної та інженерної інфраструктури місцевості. Але 

ця індустрія стикається з комплексом проблем, вирішити які – в цьому впевнені 

представники регіонів – на місцевому рівні непросто [4,с. 30-35].  

Наступна проблема – транспортна. Це і недостатній розвиток громадського 

транспорту, і поганий стан доріг, через який складно дістатися на автомобілі в багато 

регіонів Одеської .  

Інша проблема з розряду очевидних – непідготовленість місцевого населення 

до роботи в галузі туризму, недолік знань і розуміння специфіки цього виду бізнесу.  

Непросто створювати нові об'єкти в сільській місцевості. Досвід показує, що 

якщо свою справу відкривають жителі великих міст, то бізнес не приносить прибутку, 

оскільки підприємець намагається керувати ним дистанційно. А якщо за справу 

беруться місцеві жителі, їм часто не вистачає досвіду, знань, ще частіше – коштів.  

Широко відома проблема вимирання сіл. У розвитку агротуризму вона набуває 

цікавий відтінок. Вимерлі села користуються у сільських туристів великим попитом, 

оскільки багато мандрівників бажають побути у повному усамітненні [3,с. 150].  

Для нормального функціонування і розвитку сфери сільського туризму на 

території Одеської області необхідно створення певної інфраструктури, яка повинна 

відповідати двом основним вимогам: по-перше, створювати нормальні умови для 

проживання туристів, а по-друге, в мінімальному ступені порушувати екологічну 

стійкість природного середовища.  

Світовою практикою встановлено, що сільський туризм сприяє вирішенню 

основних соціально-економічних проблем села, оскільки він забезпечує:  

- зайнятість сільського населення;  

- зростання доходів та підвищення життєвого рівня сільських жителів при 

відносно невеликих фінансових витратах;  

- поліпшення благоустрою садиб і сіл, розвиток інженерної та соціальної 

інфраструктури;  

- розширення асортименту продукції присадибного господарства;  

- реалізацію на місці продукції особистого підсобного господарства, 

зокрема, готових продуктів харчування;  

- стимулювання охорони місцевих визначних памʼяток, збереження 

місцевих звичаїв, фольклору, народних промислів;  

- підвищення культурно-освітнього рівня сільського населення;  

- може бути джерелом поповнення місцевих бюджетів додатковими 

надходженнями;  

- не вимагає значних інвестицій і використовує переважно приватні 

джерела фінансування, а капіталовкладення швидко окуповуються;  
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- розвантажує найбільш популярні туристичні центри, зменшуючи 

негативні екологічні наслідки занадто інтенсивної туристичної діяльності в 

«престижних» регіонах. 

Сьогодні на тлі спаду сільськогосподарського виробництва та зростання 

безробіття на селі, розвиток сільського туризму має особливо важливе значення. 

Завдяки цьому  виду туризму, сільські жителі отримають додаткове джерело 

доходу, який позитивно позначиться на рівні їх добробуту. Ці доходи можуть бути 

спрямовані на реконструкцію старих будівель і створення нових туристичних 

обʼєктів, збереження та використання культурного, історичного та природної 

спадщини та місцевих традицій території.  

  

1. Васильєв В. Сільський зелений туризм: метод. рекомен. для господарів садиб 

/ В. Васильєв. В. Триліс. Н. Кудла та ін. – К. : Дім. город. сад. 2009. – 80 с.  

2. Гловацъка В. В. Послуги господарств населення із сільського зеленого 

туризму / В. В. Гловацька // Економіка АПК. – 2006. – №10. – С. 148-155.  

3. Зінько Ю. В. Сільський туризм : навч. посіб / Ю. В. Зінько, М. И. 

Рутинський. – К. : Знання, 2006. – 271 с.  

4. Кудла Н. Роль органів місцевого самоврядування у розвитку 

агротуристичного руху / Н. Кудла // Економіка АПК.  – 2006. –  №2. – С. 30-35.  

5. Роглєв Х. И. Сільський туризм – перспективний напрямок розвитку 

туристської індустрії України / Х. Й. Роглєв // Туризм: теорія і практика. – 2005. – 

№1. – С.43-49.  

  

  

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ 

ФІНАНСІВ 

О. Младінова  

студентка 3 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

Науковий керівник – доц. Яковенко О.І. 

 

У сучасних умовах фінансова глобалізація полягає у збільшенні масштабів 

інтеграції ринків капіталу та інфраструктури його міжнародних потоків, розвитку 

інформаційних технологій; посилюється нерівномірність розвитку економік країн і 

розподіл їхніх фінансових ресурсів. 

Міжнародні фінанси займають ключові позиції в глобальному бізнесі шляхом 

ефективної консолідації активів і ресурсів, оптимізації стратегічних рішень при 

виході на ринки різних країн і збільшення ринкових позицій. Сучасні світові моделі 

стратегічних операцій з міжнародними фінансами знижують трансакційні витрати, 

уніфікують бізнес-процеси та покращують якість послуг, впливають на економічну та 
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фінансову стабільність приймаючих країн, їх здатність проводити ефективну 

монетарну політику, що потребує якісного оновлення національних регуляторних 

норм [3,c.324]. 

Теоретичні та практичні питання формування та використання міжнародних 

фінансів висвітлено у фундаментальних роботах таких науковців, як О. Арсенюк, Н. 

Гребеник, Лепушинський, В. Лисицький, В. Міщенко, Ніколайчук, О. Петрик, В. 

Стельмах. 

Існує потреба в постійному вивченні проблем ефективного використання 

міжнародних фінансів, оскільки міжнародна діяльність постійно змінюється під 

впливом позитивних чи негативних факторів. 

Мета статті – запропонувати механізм формування та використання 

міжнародних фінансів. 

Міжнародні фінанси – це сукупність міжнародних фінансових відносин між 

юридичними та фізичними особами, державами та міжнародними організаціями та 

фінансовими установами, які виникають у сфері обміну та розподілу створення та 

використання централізованих грошових коштів на глобальному та регіональному 

рівнях. 

Субʼєктами міжнародних фінансових відносин є: громадяни, підприємства, 

держави, наднаціональні структури – фінансові установи та міжнародні організації. 

Міжнародні фінансові відносини можуть виникати між: урядами інших країн і 

державою; підприємства і держава, з міжнародними штрафами. інститутів. 

Розкрито сутність міжнародних фінансів як економічної категорії в їхніх 

функціях. Основна мета міжнародних фінансів полягає в тому, щоб  відобразити їхню 

основну мету – ефективно служити міжурядовому руху товарів і послуг і 

перерозподілити грошовий капітал між конкуруючими субʼєктами міжнародного 

ринку, а також надати своєчасні сигнали про стан світу фінансове становище.  

У сфері світових фінансів, крім національних субʼєктів – держави, підприємств, 

громадян, виділяють наднаціональні субʼєкти – міжнародні організації та міжнародні 

фінансові інститути. На основі такого умовного поділу інтерпретація міжнародних 

фінансів часто дещо звужується, враховуючи, що вони відображають виключно 

діяльність міжнародних організацій та фінансових установ. Теорія і набутий досвід 

підтверджують, що в умовах глобалізації фінанси реструктуруються не тільки в 

просторі їх функціонування, а й у походження субʼєктів, які умовно можна розділити 

на національні держави й міжнародні. Отже, національна держава, як правило, діє на 

території однієї держави, без використання іноземних субʼєктів, є виключно 

національними в національному праві на основі національного законодавства [2, c. 

280]. Міжнародні фінанси охоплюють міждержавні та транснаціональні фінансові 

відносини, які характеризуються іноземним елементом. Крім того, міжнародні 

фінанси є не тільки результатом відносин між державами як інтегральних блоків. 

Вони передбачають співпрацю з метою раціонального розміщення внутрішніх 

ресурсів для розробки та прийняття раціональних зовнішньоекономічних та 
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Держава 

Міжнародні організації 

Міжнародні фінансові інститути 

Юридичні особи, серед яких особливе місце займають транснаціональні 

корпорації (ТНК), транснаціональні банки (ТНБ), фінансово-кредитні 

інститути, біржі 
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політичних рішень. Міжнародні фінанси служать, по-перше, економічними 

відносинами між резидентами різних країн; по-друге, світові відносини з 

міжнародними та регіональними організаціями (ООН, ЄС), по-третє, операції урядів і 

жителів різних країн на міжнародних фінансових ринках. 

Світові фінанси реалізуються у двох діалектичних формах: національно-

державних і міжнародних фінансах. Водночас національні державні фінанси завжди є 

частиною світових фінансів, але не завжди елементом міжнародних фінансів. Хоча 

національно-державна форма є первинною в міжнародному плані, останній можна 

вважати вищим, більш досконалим і найбільш динамічно зростаючим. Динамізм – це 

саме той компонент світової економіки та глобальних фінансів, що дає глобальні 

ознаки для всієї сучасної світової економіки [1,c.120]. 

 

 

 

Система міжнародних фінансових відносин складається між різними 

субʼєктами (див.мал.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1. Субʼєкти міжнародних фінансів 

 

Найважливіші сфери міжнародних фінансів: світові ринки валют, цінних 

паперів, позичкового капіталу, страхового капіталу, товарів і послуг. 

1. Світовий валютний ринок. Його учасниками є центральні та 

багатонаціональні банки, ТНК, інші юридичні та фізичні особи. Основним значенням 

валютного ринку є перерозподіл вартості між економічними субʼєктами. Тому 
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переважна більшість операцій є спекулятивними з метою отримання прибутку у 

вигляді курсових різниць. Процесу торгівлі значно полегшує впровадження 

електронних розрахунків, які не вимагають матеріальної бази і відображаються у 

вигляді записів на рахунках. Основний обсяг валютних операцій припадає на 

транснаціональні банки Великобританії, США, Німеччини Швейцарії, Японії. Світові 

ринки знаходяться в світових фінансових центрах: Лондоні, Нью-Йорку, Франкфурті-

на-Майні, Парижі, Цюріху, Токіо. 

2. Ринок цінних паперів посідає друге місце за масштабами операцій, але перше 

з точки зору ефективності. Основними торговими центрами для цінних паперів є 

Нью-Йорк, Токіо, Лондон. 

Фондовий ринок створює потужний механізм перерозподілу витратних 

ресурсів всіх субʼєктів міжнародних фінансів, у тому числі провідних країн світу. 

3. Міжнародний кредит відіграє двояку роль. З одного боку, це сприяє 

інтенсифікації витратних потоків, регулярному фінансуванню виробництва, 

підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі. З іншого боку, це посилює 

суперечності світової економіки, поглиблює її диспропорції, збільшує нестійкість 

грошового обігу, грошову систему, платіжну дисципліну та національні економіки 

країн в цілому. Міжнародний кредит служить інструментом конкурентної боротьби 

країн за ринки, ринки, капітал, сировину, за досконалість у науково-технічному 

прогресі. 

На міжнародний кредит впливають: платіжний баланс, розмір процентної 

ставки, тип і курс обміну, рівень рентабельності кредитних операцій тощо. Строк і 

вартість кредиту диференційовані залежно від категорії країни-позичальники, що 

визначається обсягом ВНП на душу населення. 

4. Страхування міжнародного ринку – економічне явище, що передбачає 

формування і використання міжнародних страхових фондів. Основні напрями 

міжнародного страхування: 

- страхування фінансових ризиків; 

- страхування політичних ризиків; 

- перестрахування; 

- страхування міжнародних організацій. 

Страхування надається найбільшими міжнародними страховими компаніями. 

Банківські гарантії та державні гарантії часто використовуються як застава. 

5. Інвестиційний ринок охоплює сферу міжнародного руху приватного та 

державного бізнес-капіталу. 

Міжнародний бізнес-капітал – це капітал, вкладений у закордонні підприємства 

для отримання прав та прибутку від управління бізнесом. Капітальні інвестиції 

здійснюються через прямі та портфельні інвестиції. Стимулюючі мотиви для таких 

інвестицій – це доступ до новітніх технологій, підхід виробництва до ринків, відхід 

протекціоністських барʼєрів, економія на податкових платах, скорочення витрат на 

екологічні потреби тощо. 
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Отже, міжнародні фінанси виникли внаслідок поширення фінансових відносин 

на міжнародні відносини і були результатом виникнення фінансової підсистеми 

світової економіки. 

Вони являють собою сукупність фінансових ресурсів світу, тобто ресурсів 185 

країн з їх різноманітною організаційною структурою. Найбільш поширеним терміном 

є менш широко використовувані фінансові ресурси, що використовуються в 

міжнародних відносинах. Як глобалізація світових фінансів, кордон між широким і 

вузьким визначенням стає все більш розмитим. 

Головною особливістю світових фінансів з боку держави є те, що вони 

представлені безліччю акторів. Це означає, що немає єдиного міжнародного фонду 

фондів. Всі фонди знаходяться в обігу, формуючи тим самим світовий фінансовий 

ринок. 

В залежності від місця проживання учасники ринку поширюються на розвинені 

країни, країни, що розвиваються, офшорні зони та міжнародні інституції. За типом 

інвесторів – приватні інвестори – особи, які намагаються максимізувати свої 

інвестиції і збільшити потенційний прибуток. І другий вид, інституційні інвестори – 

професійні учасники фінансового ринку. 
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В історії є багато прикладів країн, які з економічно відсталих перетворили в 

передові. Однак, на ряду з цим, відомі країни, які, маючи можливості, але не маючи 

стратегії економічного зростання, не змогли скористатися всіма своїми потенційними 

ресурсами і привели економіку держави в занепад. 

В даній роботі розглядається можливість зміни економічного становища в 

Україні, шляхом застосування моделі китайського економічного зростання. 
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Триваючий більше 30 років, економічне зростання Китаю, заслуговує пильної 

уваги. Китайська Народна Республіка за темпами зростання ВВП та іноземних 

інвестицій випередила всі країни світу.  

Економічна ситуація України, навпаки, переживає смутні часи. Економічна 

криза затягнулася на довгі десятиліття. Темпи зростання ВВП знижуються в 

геометричній прогресії, зовнішній борг з кожним роком зростає, доходи на душу 

населення падають, збільшується темп інфляції, рівень безробіття вище, ніж в інших 

країнах. Все це далеко не повний перелік наслідків, до яких призвело некомпетентне 

управління економікою держави. 

Мета роботи полягає у виявленні доцільності і можливості використання 

китайського досвіду для досягнення економічного зростання в Україні. 

На початку 21 століття Китай був оголошений першою світовою 

індустріальною наддержавою за обсягами промислового виробництва. На території 

країни у великих кількостях видобувається вугілля, газ, руди і деревина. Через значні 

інвестицій у 80-ті роки ХХ століття цій державі належало 95% усього світового 

видобутку. Економіка Китаю сьогодні посідає друге місце за обсягом ВВП після 

США. 

На початку 2015 року темпи економіка Китаю показав зростання, хоч і саме 

найменше за останні шість років. За перший квартал 2015 року ВВП країни виріс 

майже на 7% (проти 7,3% в останньому кварталі 2014 року). При цьому міжнародний 

валютний фонд не став змінювати прогноз по економіці Китаю і залишив його на 

позначці 6,8% в 2015 році і 6,3% - у 2016. У четвертому кварталі 2015 року темпи 

економічного зростання КНР знизилися на 1,6% порівняно з попереднім кварталом і 

на 6,8% порівняно з аналогічним періодом 2014 року. 

А в цілому минулого року економіка Китаю сповільнилася до мінімального 

показника з 1990-го – 6,9% ВВП. 

Одночасно з цим за перший квартал 2015 року обсяг інвестицій зріс на 12%, що 

багатьох розчарувало. Розрахунки Національного бюро статистики показували іншу 

величину – на рівні 13,5%. Обсяг роздрібних продажів виріс на 10% замість 10,5% від 

планованих. 

Експерти сходяться на думці, що темпи зростання Китаю продовжать 

знижуватися. При цьому економіка країни зможе наздогнати США не раніше, ніж у 

2024 році. 

Стимулювати економічне зростання в 2017 році влада Китаю має намір за 

рахунок зростання продажів на ринку нерухомості, скорочення частки позикових 

коштів на балансах компаній, підвищення ефективності виробництва і заохочення 

інновацій. Аналітики припускають, що влада Китаю повинна буду в цьому році 

посилити звʼязок з глобальними ринками. Народний банк Китаю різко послабив юань 

і привів у замішання зарубіжних інвесторів, а потім був змушений втрутитися, щоб 

зупинити падіння національної валюти. 
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Майбутнє китайської економіки поки незрозуміло. Зростає державний борг і 

відтік капіталу, банкрутства компаній відбуваються все частіше, частка проблемних 

кредитів у банківському секторі стає більш загрозливою. Зараз керівництво Китаю 

вирішує завдання з налаштування економічної моделі. 

Економіка України є капіталістичною. 23 грудня 2005 року Європейський союз 

офіційно надав Україні статус країни з ринковою економікою. 

Економічна ситуація України характеризується спадом національного 

виробництва практично у всіх галузях промисловості, кризою неплатежів, 

відсутністю обігових коштів на рахунках підприємств, зростанням тіньового капіталу, 

катастрофічною нестачею бюджетних коштів, а значить, і неможливістю 

повноцінного державного фінансування економічних і соціальних програм. У звʼязку 

з цим, багато економістів вважають, що в Україні ринкова система остаточно не 

сформувалася. 

Головне надбання Китаю – наявність величезної маси робочої сили. Вона 

з’явилась у результаті приросту населення і переміщення населення з сіл до міст. 

Створення надлишку робочої сили дозволило Китаю тримати зарплатню на низькому 

рівні.  

Наявність достатньої маси людського ресурсу – особлива ознака й української 

економіки. але з кожним роком кількість зменшується у звʼязку з міграцією населення 

за кордон, тому одна з головних задач сучасної економіки – створення робочих місць. 

У рамках роботи немає можливості проаналізувати поведінку народу України, його 

доходи, граничну схильність до накопичення і граничну схильність до споживання, 

тому зʼясувати на якому рівні тримати зарплатню надзвичайно важко. 

На сьогодні українська економіка зруйнована, як колись це сталося з КНР. Але 

причини інші: корупція, олігархічна система влади, монополізація ринку, воєнні дії на 

Сході, відсутність ефективних й командних рішень з боку уряду тощо. Україна як 

ніколи потребує не тільки введення економічних реформ, а й зміни влади. 

Головне питання, якому присвячена ця робота: чи можливе застосування 

методів китайських реформ на Україні? Спробуємо в цьому розібратися. 

Треба наголосити, що не слід сліпо копіювати дану модель розвитку – у кожної 

країни свої особливості. Єдиної методики з успішним реформ в державі не існує, 

проте Україні, цілком можливо, варто розглянути китайські реформи, взяти до уваги 

деякі аспекти та застосувати їх, зважаючи на особливості економічного розвитку 

України. 

Незважаючи на відмінності китайської й української економіки, Китай може 

буди прикладом у деяких реформах. 

Індустріалізація – була важним кроком для досягнення економічного зросту 

лідируючій країні у світі. В Україні промислове виробництво має стати важелем для 

проведення успішних реформ. Досвід Китаю, який володіє значним економічним 

потенціалом свідчить про необхідність невідкладного увʼязки з промисловою 
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політикою всіх господарських перетворень в процес реформування економіки нашої 

держави. 

Якщо брати за приклад досвід Китаю, то в Україні треба розробити новий 

підхід до формування структурної, науково-технічної та інвестиційної політики. При 

цьому одним з головних елементів нової стратегії має стати економічно  

обґрунтований вибір пріоритетів у вирішенні проблеми прискорення науково-

технічного прогресу. 

Отож, опираючись на досвід Китаю, можна зробити деякі шляхи, які приведуть 

Україну до економічного зростання. На даному етапі виділяється декілька головних 

задач для уряду України: створення чіткої економічної стратегії, заохочення 

інвесторів, розробка комплексу нормативів державного регулювання, розвиток 

промислового сектора, прискорення науково-технічного прогресу. 
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В умовах сучасного управління підприємством достатньо затребувана і навіть 

модна течія – розробка стратегії його розвитку. У вітчизняній теорії та практиці 

управління за основу взяті як зарубіжна школа бізнесу, так і застосування її в 

украънських умовах. Однією з актуальних і дискусійних проблем розробки стратегії 

підприємства, яка не описана в книжках зі стратегічного менеджменту в повній мірі, 

залишається її оцінка,які методи оцінки застосовувати і, найголовніше, що виступає 

критеріальним показником ефективності стратегії – ось неповний перелік актуальних 

на даний момент питань стратегічного менеджменту в цілому і процесу розробки 

стратегії зокрема. 
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Російський вчений О. С. Виханський пропонує проводити оцінку відповідно 

розробленої стратегії розвитку підприємства за кількома напрямками Вся  процедура 

оцінки обраної стратегії в кінцевому рахунку підпорядкована одному: чи приведе 

вибрана стратегія до досягнення підприємства своїх цілей. І це є основним критерієм 

оцінки обраної стратегії. Якщо стратегія відповідає  цілям, то подальша її оцінка 

проводиться за такими напрямками: відповідність обраній стратегії стану і  вимогам 

оточення, відповідність обраної стратегії потенціалу і можливостям фірми [1, с. 57]. 

На наш погляд, даний метод найбільш застосовний для малих 

підприємств,особливо в разі ведення спрощеної системи оподаткування і відсутності 

можливості складання управлінських звітів. 

До всього іншого, така форма оцінки стратегії передбачає формулювання місії 

підприємства, щоб оцінити відповідність їй розробленої стратегії, що в більшості 

випадків не спостерігається на підприємствах малого бізнесу навіть в XXI ст., як і 

застосування стратегічного планування. 

Представники Університету  Нозумбіі (Ньюкасл, Великобританія)  Д. Кембел, 

Дж. Стоунхаус, Б. Хʼюстон пропонують оціночні критерії стратегічного вибору: 

критерій відповідності, критерій техніко-економічної обгрунтованості (ТЕО), 

критерій прийнятності / схвалення «зацікавлених сторін» (stakeholders), критерій 

конкурентної переваги. Останній критерій передбачає оцінку не тільки корпоративної 

стратегії компанії, а й стратегії досягнення конкурентної переваги (за  класифікацією  

Майкла Портера) або стратегії конкурентної поведінки, тобто саме тих, які 

стосуються освоєння інновацій. Критерій ТЕО в системі пропонованих оціночних 

критеріїв також є необхідним, на наш погляд, для обґрунтування інноваційної 

стратегії підприємства. 

Розглядаючи представлені критерії, можна говорити про поєднання декількох 

теорій і методичних аспектів управління, як то – системність відповідно стратегії 

місії, цілям, конкурентним перевагам  компанії, застосовність методики економічного 

обґрунтування інвестицій в стратегічному плануванні і теорії «зацікавлених сторін» в 

стратегічному менеджменті.  

Оцінка ефективності стратегії розвитку підприємства як співвідношення 

результату і витрат буде полягати в прогнозі результату від її реалізації та розрахунку 

сукупної вартості стратегії, іншими словами витрат на її реалізацію. Таким чином, 

кількісний показник оцінки ефективності стратегії (Ес) в загальному вигляді є 

співвідношення результату стратегії (Рс) і витрат (Вс) для досягнення  цього 

результату: 

                                   Ес = Рс / Вс,                                                                     (1)  

Результатом розробленої стратегії розвитку підприємства є грошовий дохід від 

дій в рамках обраної стратегічної альтернативи. Як приклад доходу від реалізації 

стратегії інтенсивного зростання: розвиток товару може бути розрахований як  обсяг 

продажів нового товару підприємства, стратегії інтенсивного зростання: розвиток 

ринку – виручка від реалізації продукції в новому для підприємства сегменті 
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(географічному районі, регіоні та ін.). Витрати на здійснення розробленої стратегії 

розвитку підприємства можуть бути представлені обʼємом інвестицій, необхідних для 

впровадження розроблених заходів. 

Даний спосіб оцінки стратегії може бути рекомендований для попереднього 

відбору альтернативних варіантів стратегічних дій, коли фінансові можливості 

підприємства не відповідають оціночним критеріями у вигляді необхідних витрат на 

реалізацію того чи іншого варіанту. 

Економічне обґрунтування стратегічних дій в рамках обраної стратегії розвитку 

підприємства – це оцінка ефективності інвестиційного проекту по реалізації 

запропонованої стратегії [4]. 

Наприклад, обрана стратегія інтенсивного зростання: розвиток ринку. 

Реалізація розробленої стратегії інтенсивного зростання передбачає кілька 

альтернативних варіантів стратегічних дій: 

- відкриття філії в новому для підприємства географічному сегменті; 

- будівництво представництва компанії в новому регіоні; 

- розширення мережі компанії на міжнародних ринках, і ін. 

В цьому випадку оцінка ефективності розробленої стратегії інтенсивного 

зростання передбачає аналіз ефективності інвестицій, наприклад, в будівництво 

представництва компанії в новому для неї географічному сегменті. 

Томпсона-Стрікленд (Thompson & Strikland) рекомендована, наприклад, 

стратегія вертикальної прогресивної інтеграції, реалізація якої передбачає наступні 

альтернативи дій: 

- відкриття компанією власної роздрібної мережі виробленої продукції ; 

- організація власних центрів гарантійного обслуговування продукції; 

- створення різноманітних форм мережевого маркетингу з власної службою 

доставки кінцевому споживачеві, і ін. 

У другому прикладі оцінка розробленої стратегії інтеграції полягає в аналізі 

ефективності інвестицій у відкриття (інвестиції в будівництво) мережі фірмових 

магазинів товару, виробляємого компанією. 

Таким чином, розробленій  стратегії розвитку може відповідати безліч варіантів 

її реалізації протягом розглядаємого періоду, іншими словами, безліч інвестиційних 

проектів здійснення обраної стратегії підприємства. Оцінка ефективності 

інвестиційних проектів по реалізації стратегії розвитку здійснюється на основі 

прийнятої в усьому світі методики UNIDO і відомих показників ефективності, таких 

як [3]: 

- чиста приведена (поточна) вартість (Net Present Value -NPV); 

- внутрішня норма прибутковості інвестицій (Internal Rate of Return -IRR); 

- дисконтний термін окупності (Discounted Рayback Рeriod - DРР); 

- рентабельність інвестицій (Рrofitability Index - PI). 
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Форма представлення економічного обґрунтування проекту реалізації 

розробленої стратегії розвитку підприємства (або одного із варіантів стратегічних дій) 

може бути у вигляді бізнес-плану, інноваційного або інвестиційного проекту. 

Такий метод оцінки стратегії необхідний при реалізації стратегії 

диверсифікації, інтеграції, інноваційної стратегії або варіанту по створенню нових 

форм товару, філій, підприємств для оцінки можливості впровадити рекомендований 

варіант розвитку. 

 Актуальна ця методика і для оцінки інноваційної стратегії, так званої 

«піонерської» стратегії проривних інновацій, повʼязаної зі створенням нового або 

радикальним перетворенням старих сегментів ринку, обумовленої впровадженням 

принципових нововведень. 

Оцінка стратегії розвитку підприємства за допомогою системи збалансованих 

показників (ССП), або Balanced Scorecard (BSС by David Norton, Robert Kaplan) є 

найбільш зручним інструментом, що дозволяє аналізувати розвиток і досягнення 

поставлених цілей, переводити місію і стратегію під-приємства в кількісні вимірники. 

Це система стратегічного управління підприємством  на основі вимірювання та 

оцінки її ефективності по комплексу показників, підібраних таким чином, щоб 

врахувати всі  істотні (з точки зору стратегії) аспекти її діяльності 

(фінансові,виробничі, маркетингові та ін.). 

Система BSС транслює місію і загальну стратегію організації в комплекс вза- 

ємопов’язаних показників, що характеризують чотири аспекти діяльності 

компанії (перспективи в термінах BSC) – фінанси, ринок /клієнти, внутрішні бізнес-

процеси, навчання і розвиток персоналу [2]. 

Як система оцінки реалізації рекомендованої стратегії розвитку підприємства 

ССП враховує: 

• фінансовий напрямок, що розглядає ефективність діяльності підприємства з 

точки зору віддачі на вкладений капітал; 

• внутрішню операційну ефективність, що оцінює результати внутрішньої 

організації бізнес-процесів; 

• інновації і навчання,що означає здатність організації до сприйняття нових 

ідей, її гнучкість, орієнтованість на постійні покращення. 

У проекції фінансів (financial perspective) визначають финансові результати, 

очікувані від впровадження  в життя стратегії. Вони є базовими при визначенні цілей і 

показників інших складових ССП. Говорячи про взаємозвʼязок фінансових цілей зі 

стратегією компанії, можна назвати кілька видів стратегічного розвитку: від 

агресивного зростання до відходу з ринку і ліквідації. Фінансові цілі на кожному з 

цих етапів різні [5].  

На першому – це зростання обсягу продажів нової  продукції і послуг на нових 

ринках і новим клієнтам при збереженні адекватного рівня витрат на виробництво 

продукції і її розвиток, системи, персонал, на організацію нових сегментів ринку, а 

також каналів продажів і розподілу. 
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 На другому етапі – це традиційні фінансові показники, такі як дохід від 

основної діяльності і валовий прибуток. 

 Фінансова мета третього етапу – грошовий потік. Будь-яке вкладення капіталу 

повинно мати швидку і конкретну віддачу. Показники, повʼязані з бухгалтерським 

обліком (рентабельність інвестицій, додана вартість і дохід від основної діяльності), 

не настільки істотні для великих інвестицій, вже зроблених в цей бізнес. Мета полягає 

не в максимізації рентабельності інвестицій, а в тому, щоб максимізувати  повернення 

в компанію грошових потоків від всіх коштів, інвестованих в минулому. 

Таким чином, в залежності від стадії розвитку підприємства і обраної стратегії 

розвитку можуть застосовуватися наступні показники оцінки: 

• показник зростання обсягу продажів в сегменті ринку; 

• відсоток доходу від продажів нового продукту; 

• скорочення витрат і збільшення продуктивності; 

• зростання доходу та розширення структури діяльності; 

• підвищення рентабельності інвестицій; 

• збільшення доданої вартості продукції: 

Основними показниками ефективності проекції клієнта є: задоволеність 

покупців,ціннісні пропозиції з боку підприємства, яка в свою чергу визначають 

лояльність клієнтів по відношенню до постачальника продукції або послуг. Існує 

група цільових показників, які є універсальними для всіх типів організацій: частка 

ринку, збереження або розширення клієнтської бази, прибутковість клієнта.  

Проекція внутрішніх бізнес визначає види діяльності, найбільш важливі для 

досягнення мети споживачів і акціонерів. Цілі і показники даного розділу ССП, як 

правило, формулюють після розробки фінансової та клієнтської складових. Саме така 

послідовність дає можливість підприємствам орієнтувати параметри внутрішніх 

бізнес--процесів на ті з них, які дозволяють вирішити завдання клієнтів і акціонерів. 

Одним з найважливіших показників оцінки інноваційного процесу є окупність 

коштів, вкладених в НІОКР: відношення операційного прибутку до виплати податків 

за п'ять років до загальних витрат розробки. 

У проекції навчання і зростання основними факторами ефективності можуть 

бути задоволення співробітників, їх вміння і кваліфікація, можливість миттєво 

отримувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень, генерація 

ініціатив і т.п. Ефективність працівника – це кінцевий показник загального впливу 

таких чинників, як розвиток працівника і його моральний стан, інновації, 

вдосконалення внутрішніх бізнес-процесів і ступінь задоволеності клієнта. 

Таким чином, розглянуті три методи оцінки стратегії, а саме: 

- оцінка відповідності розробленої стратегії підприємства (його цілям, 

можливостям, потенціалу); 

- оцінка ефективності стратегії розвитку підприємства (оцінка ефек-тивності 

стратегії як співвідношення результату і витрат на її реалізацію або оцінка 

ефективності інвестиційного проекту пореалізації розробленої стратегії); 
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- оцінка розробленої стратегії розвитку підприємства на основі збалансованої 

системи показників (BSC). 

Підводячи підсумок систематизації методів оцінки стратегії розвитку 

підприємства, необхідно зауважити, що кожен з варіантів працює як окремо, так і в 

комплексі з перерахованими вище способами. Крім того, в конкретних випадках 

розробки стратегії для підприємства  необхідно застосовувати  творчий підхід до 

визначення індивідуальних, а в деяких випадках унікальних показників оцінки 

стратегічних дій по реалізації стратегії 
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За оцінками фахівців, сьогодні в сфері туризму, частка перевезень, які 

здійснюються за допомогою водного транспорту не висока – приблизно 7% [1].  

Однак, вони покладають на його бурхливий розвиток не аби які надії. За 

даними Всесвітньої туристичної організації, круїзний туризм входить в п’ятірку 

найперспективніших туристичних напрямків [1].  
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Для того, щоб розглянути технологію організації круїзних турів, необхідно 

визначити специфіку круїзів і виокремити характерні ознаки такого туристичного 

продукту. До специфічних характеристик ми можемо віднести декілька. Судно 

виступає не тільки транспортним засобом, а й виконує функції готелю, ресторану, 

спа-центру, нічного клубу, розважального центру, спортивного клубу тощо, тобто 

представлено повний комплекс услуг, які необхідні для відпочинку, роботи, заняттям 

спортом. Унікальне поєднання всіх елементів робить цей вид туризму особливим, та 

дозволяє іноді використовувати специфічну цінову політику при продажі турів. 

Перевезення водним транспортом характеризуються найвищим рівнем 

комфорту серед інших видів транспорту. Маршрут круїзного судна складений таким 

чином, що він дозволяє відвідати найбільш бажані куточки планети та туристичні 

об’єкти та поєднати декілька видів туризму в одному (пізнавальний, паломницький, 

діловий, шоп-туризм тощо). Все це робить даний вид туристичних подорожей 

найпривабливішим серед інших. 

Завдяки стоянкам, які робить туристичний транспортний засіб турист має 

нагоду скористатися пляжними послугами, екскурсійними послугами як у числі групи 

так і самостійно. 

У вартість туру, зазвичай, включають всі можливі послуги, тобто 

обслуговування надається за системою «all inclusive», а якщо передбачаються 

додаткові витрати, то про їх існування попереджають заздалегідь. 

Значна кількість пасажирів-учасників круїзних турів робить цей вид 

туристичних поїздок найбільш масовим у порівнянні з можливостями інших 

транспортних засобів. 

Однак, поряд явними перевагами круїзних турів слід назвати й їх недоліки, 

яких на порядок менше ніж плюсів. У якості мінусів, негативно характеризують 

даний вид туристичних подорожей ми можемо назвати: невисока швидкість руху 

транспортних засобів; низька мобільність;  можливість синдрому «замкнутого 

простору» у деяких пасажирів;  схильність частини людей до «морської хвороби», 

яскраво виражена сезонність (умовно можна вважати період «травень-вересень» 

сезонним періодом, а «жовтень-квітень»  несезонним);  залежність від географічних 

властивостей місцевості (течії, вітри, тривалість навігаційного періоду);  у ряді 

випадків високі тарифи [2, с. 178]. 

Організатором круїзу може виступати безпосередньо судновласник-перевізник,  

екскурсійна або туристична фірма, яка організує круїз на певному маршруті або 

колектив підприємства, організації. 

Якщо ініціатор круїзного туру не має спеціальних транспортних засобів, то у 

цьому разі, транспортні засоби для здійснення круїзів, беруться в оренду у 

судновласника, тобто орендуються за спеціальним договором (фрахт-контрактом). 

Договір  підписується туристською організацією і компанією-власником судна. 
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Зараз серед компаній, що займають круїзним бізнесом набувають популярності 

тривалі терміни оренди транспортних засобів, які отримали назву «бербоут-чартер» 

[3]. 

У будь-якому договорі на орендування судна, окрім основних пунктів, повинні 

додатково бути зафіксовані певні моменти: розклад руху судна, план-схема судна, 

ціна за оренду всього судна з зазначенням плати за категоріями кают тощо [4, с. 202]. 

При фрахтуванні судна, на час для організації круїзу, фрахтувальник виступає в 

якості перевізника з усіма правами, обов’язками і відповідальністю за договором 

оренди. Організатор круїзу зобов’язаний ще до початку круїзного туру  привести 

судно в належний стан, який зазначено умовами статті 192 Кодексу торговельного 

мореплавства України та підтримувати судно в робочому стані на протязі усього 

терміну круїзного туру [5]. 

У разі коли компанія-судновласник після підписання договору не може надати 

транспортний засіб, який вказано у договорі, туристичній компанії, вона повинна 

надати інше судно, яке є однотипним до першого та знаходиться в належному 

технічному стані. 

За умов, які викладені у пунктах 1-4 статті 156 Кодексу торговельного 

мореплавства України організатор круїзного туру  має право відмовитися від 

договору, якщо обставини, зазначені у  документі були виявлені ним до початку туру 

[5].  

Судновласник несе відповідальність за дії екіпажу орендованого судна. За 

погодженням між капітаном круїзного лайнеру й організатором круїзного туру  на 

судні встановлюється загальний для всіх пасажирів розпорядок дня, який вони 

повинні виконувати.  

Власник судна, з яким було підписано договір про оренду транспортного 

засобу повинен дотримуватися графіку руху основного засобу. У разі якщо 

трапляються форс-мажорні обставини, які сприяють порушенню графіку руху судна, 

власник судна повідомляє туристичну організацію та туристів круїзного лайнера та 

намагається як точніше приблизитися до встановленого розкладу туру. 

Якщо ж порушенню програми обслуговування туристів не вдалося запобігти, у 

цьому разі сторона, яка не виконала свої зобов’язання сплачує штрафи іншій стороні.  

Однак, бувають випадки, коли круїзний лайнер затримався та відхилився від 

розкладу руху по причині надання допомоги судну, що потерпає від лиха або людям з 

інших суден, які потребують допомоги. У цьому разі відповідальність не несе жодна 

із сторін і за їх згодою круїз подовжується на втрачений час, при цьому туристична 

компанія також не сплачує фірмі-судновласнику грошові кошти за додатковий час. 

Туристична фірма-організатор туру відповідає перед компанією-

судновласником у разі  не виплати грошей за оренду транспортного засобу, що 

передбачено договірними обов’язками.  Якщо термін оплати сплив, то у цьому разі 

нараховуються штрафні платежі стороні-організатору. Зазвичай, такі умови прописані 
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у договорі, стандартна пеня за кожний день, що про терміновано, дорівнює 0,05% від  

загальної суми.  

Будь яка сторона у процесі організації круїзної подорожі може скасувати 

договір, але це може відбутися не пізніше чим за три місяці до дати початку круїзу. 

Якщо термін до початку круїзу менш ніж зазначено вище, сторона-ініціатор процесу 

скасування договору має сплатити штрафні кошти другій стороні. Зазвичай сума 

санкцій прописана у договорі, вона не перевищує 50% вартості загальних зобов’язань 

[4, с. 230]. 

Команда круїзного лайнера складається із двох груп: до першої групи відносять 

команду судна, а до другої групи входять всі працівники служби туристичного 

підприємства, яке орендувало транспортний засіб. 

Екіпаж судна займається його управлінням і технічним обслуговуванням. Всі 

робітники сфери туризму обслуговують туристів впродовж круїзної подорожі. 

Кількість працівників-представників туристичної організації на борту круїзного 

судна можете бути різною. Це залежить від розміру лайнера, його типу, кількості 

туристів, тривалості подорожі тощо. 

На чолі туристичної організації на судні стоїть директор круїзу. До складу 

дирекції також входять як мінімум: готель-менеджер, директор ресторану та старший 

перекладач.  

На суднах, які підпадають під класифікацію як великі морські та річкові 

лайнери також до складу дирекції входить і старший інспектор з дозвілля, інспектор 

по країнах, інспектор по паспортах, керівники груп та інші працівники. 

До обов’язків готель-менеджера   входить контроль за діяльністю служб 

каютного обслуговування та побуту.  

На директора ресторану положенні обов’язки координації закладів харчування. 

Йому підпорядковуються шеф-кухар, кухарі, офіціанти (стюарди), бармени, 

допоміжний персонал, що забезпечує роботу ресторану і барів. 

Старший перекладач керує діяльністю служб інформації, регулює процес  

організації дозвілля та берегового обслуговування.  

Служба дозвілля створена з представників сфери культури та відпочинку. До її 

складу можуть входити лектори, аніматори, спорт і фітнес-інструктори, бібліотекарі, 

музиканти та інші працівники. На меті даної служби стоїть якісна організація 

відпочинку та розваг на борту круїзного судна. 

До складу основних обовʼязків служби туристичного обслуговування входять: 

організація  і проведення посадки та висадки туристів; розміщення туристів на судні; 

організацію доставки багажу туристів; забезпечення зберігання цінних речей туристів 

у сейфах; організацію харчування туристів на судні; організацію роботи суднових 

крамниць та кіосків; проведення дозвіллєвих заходів з туристами; надання туристам 

побутових послуг; організацію прибирання суднових приміщень, в яких 

розташовуються туристи; ведення документації, пов’язаної з перебуванням на борту 

туристів [3]. 
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Керівник служби організації туристичної подорожі керує та координує 

діяльність підлеглих. Він повинен мати повний пакет документального забезпечення 

діяльності всіх служб судна на період круїзу. До переліку необхідних документів 

мають входити наступні: копії усіх угод на комплексне обслуговування туристів на 

борту; програми обслуговування  та калькуляції у містах, де надається берегове 

обслуговування; адреси та телефони фірм-партнерів; розрахунки вартості путівок за 

категоріями кают; посадові обовʼязки працівників дирекції круїзу; комплексний план 

обслуговування туристів; шляхову інформацію; сценарії вечорів відпочинку, свят, 

матеріали проведення вікторин тощо; доручення на підписання актів обслуговування 

у містах прийому; туристичні книжки; схеми розташування кают даного судна; 

розклад руху теплоходу тощо [3]. 

Сьогодні, досить актуальною складовою будь-якої туристичної поїздки 

виступає також безпека туристів. Тому створення безпечної туристичної подорожі – 

це одна з головних задач туристичної фірми. На досягнення безпечного рівня 

обслуговування туристів під час круїзної поїздки, спрямовуються комплекси заходів, 

які організуються туристичними підприємствами. До цих заходів можуть 

відноситися: наявність страхового полісу у кожного туриста та члена екіпажу; 

надання правдивої коректної інформації подорожуючим про стан політичного та 

екологічного становища країн на протязі всього маршруту; проведення постійних 

інструктажів про правила поведінки та особливості відвідування певних місць як на 

суші так і у морі; наявність у групи відпочиваючих цілодобово доступу до медичних 

препаратів, до медичного обслуговування, до отримання першої невідкладної 

допомоги тощо. 

Сьогодні, на сучасних круїзних судах, асортимент основних та додаткових 

послуг, якими забезпечуються туристи  може зрівнятися лише з найдорожчими 

курортами світу. Для задоволення різноманітних потреб у відпочинку на борті 

лайнеру створено необхідну інфраструктуру: ресторани, бари, басейни, кінозали, 

сауни, спа-салони та салони краси, спортивні зали, казино, нічні клуби, виставки, 

конференц-зали, магазини та організовано широкий перелік заходів:  спортивні та 

оздоровчі заходи,  для різних вікових груп, пляжний відпочинок  під час стоянок, 

різні розважальні програми, тематичні лекції, виставки, програми для дітей і 

підлітків, широка екскурсійна програма під час виходу на берег тощо. 

У обов’язки організаторів круїзного туру входить забезпечення всіх видів 

спеціального обслуговування, від проживання та харчування та розваг пасажирів на 

лайнері до прогулянок та екскурсій на березі з наданням необхідних видів транспорту 

(автобусів, катерів тощо), ігрового та спортивного інвентарю тощо. 

Як вже нами відмічалося раніше, обслуговування в круїзної поїздки  ведеться 

за системою «all inclusive», однак існує достатньо широкий перелік послуг, які 

можуть надаватися пасажирам круїзного лайнеру за додаткову оплату. 

Платними послугами, що надаються туристам за готівку, зазвичай є: гральні 

автомати; сауни; масаж; послуги перукарень, кравців, фотографів, пошти, пралень і 
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хімчистки; придбання продуктів і товарів у магазинах, кіосках, буфетах барах, роботу 

яких забезпечує судновласник; екскурсії на березі; зв’язок [3]. 

Однак, експерти в сфері туризму з’ясували, що якщо придбати туристичний 

пакет послуг, який містить в собі круїзний тур на суші, то його вартість буде вище 

приблизно на 35-45%. 
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Як вважають фахівці, головною причиною, яка гальмує розвиток іпотечного 

кредитування в Україні є вартість фінансових ресурсів для банків. Висока ціна 

фінансових ресурсів не дозволяє зараз банкам ефективно працювати з фізичними та 

юридичними особами у напрямку іпотечного кредитування. Ця ситуація пояснюється 

тим, що зараз  дуже обмежені джерела, з яких банки можуть черпати можливості для 

фінансування. На першому місці, серед доступних фінансових джерел, у банківський 

сфери  завжди були депозити фізичних осіб. Але зараз серед вкладів клієнтів 

домінують короткострокові  депозити, тобто внески на нетривалі терміни, гроші до 
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запитання тощо. Згідно правилам кредитування такі кошти  категорично не можна 

використовувати при фінансуванні таких проектів як іпотека. А фонди з яких можна 

фінансувати довгострокові проекти відсутні або вкрай обмежені. 

Експерти, що займаються моніторингом ринку іпотеки, також, у якості 

перешкод для розвитку даного напрямку зазначають відсутність достатньої кількості 

позичальників, які можуть довести свою платоспроможність та надати офіційні дані 

про свої доходи. Особливо, у даній категорії позичальників, виділяються суб’єкти 

підприємницької діяльності – фізичні особи-підприємці, у яких дані про рівень 

доходу вкрай не зрозумілий. Це пояснюється тим, що більшість з них самостійно 

ведуть звітність і формують дані для подачі у відповідні органи для звітування. 

В Україні процес іпотечного кредитування загальмувала стагнація економіки, 

яка відбулася у 2014 році. Більшість фахівців вважають, що  бажання взяти  іпотечні 

кредити у наших громадян є, але існуючі умови не сприяють тому, щоб бажання 

втілилися у справжній економічний попит. З боку банківської системи, теж, не 

спостерігається велика активність щодо пропозицій такого роду кредитів, що 

пояснюється наявністю великої кількості ризиків, які супроводжують іпотеку. 

Наприклад, у 2014 році індекс інфляції сягнув 124,9% за офіційними даними, а за 

неофіційними її рівень складав 45%, у 2015 році картина значно погіршилася: індекс 

інфляції за офіційними даними міністерства фінансів дорівнював 143,3% [1].  

У таких умовах жоден банк не зміг заробити.  До того ж якість кредитів, які 

видані банківськими установами України у 2014-2018 роках, також небездоганна. 

Висока часка серед них за результатами роботи за роками визнаються як проблемні 

або й зовсім   як дефолтні. 

Маємо можливість спостерігати процес у результаті якого не відбувається 

співпадіння інтересів двох учасників. З одного боку українські фінансові установи не 

можуть оформлювати кредити під невеликий процент завдяки високим ризикам, а 

іпотечний кредит – це дуже ризикований продукт, тому наявні ризики необхідно 

закладати у вартість іпотечного кредиту. 

З іншого боку клієнтів не влаштовують високі ставки за такими кредитам і 

наявність безлічі додаткових платежів і комісій. Як результат, придбана таким чином 

нерухомість буде коштувати загалом отримувачу іпотеки у 2,5-3 рази більше ніж її 

первісна вартість. А якщо врахувати дуже низький платоспроможний попит громадян 

України – фізичних осіб, то ми зрозуміємо, що на стримування розвитку іпотечного 

кредитування також впливає обмежений платоспроможний попит населення.  

Доходи громадян України, у порівнянні зі світовими тенденціями, є 

надзвичайно низькими. Заощадження у домогосподарствах практично відсутні. Темпи 

росту доходів населення та їх накопичення значно відстають від темпів росту цін на 

нерухомість. 

Міністерство регіонального будівництва та житлово-комунального 

господарства України видало наказ «Про показники опосередкованої вартості 

спорудження житла за регіонами України», де затвердило та рекомендувало до 
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застосування показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами 

України (розраховані станом на 01 січня 2018 року) [2]. 

Згідного даного документу, однокімнатна квартира площею 35 м
2
, буде 

оцінюватися забудовником у Одеській області у 374  570 грн. (вартість м
2
 – 10702 

грн.),  у Київській  – 390215 грн. (вартість м
2
 – 11149 грн.), у Харківській – 410445 

грн. (вартість м
2
 – 11727 грн.). Як виявилося найдорожче вартує нерухомість у 

Харківській області, а найдешевше обійдеться придбання власного житла 

Кіровоградській області – 332500 грн. (9500 грн. за м
2
) [2]. 

Однак, дані розрахунки нам дають інформацію тільки про вартість житла, яку 

можна придбати на первісному ринку без іпотечного кредитування. Якщо 

розраховувати вартість нерухомості з огляду на варіант кредитування під заставу 

майна, то ціна придбаних квадратних метрів збільшиться у декілька разів. А 

враховуючи рівень доходів пересічних громадян нашої держави, то такий варіант 

отримання нерухомості є для них не можливим. 

Не менш важливі й психологічні фактори, які сформувалися за часів 

незалежності країни. Головною психологічною перешкодою  є менталітет значної 

частини населення, що полягає у небажанні жити в борг через невизначеність 

ринкових умов. За часів незалежності України громадяни зазнали безлічі фінансових 

колапсів таких от як знецінення вкладів, що сформувалися за радянських часів, 

економічна криза 1991-2008 років, стагфляція 90-х років, девальвація гривни у 2008 

році, значні підвищення курсів валют тощо. 

Значну роль відіграє недовіра населення до банків, які не завжди 

оприлюднюють позичальнику всі умови про отримання кредитних ресурсів і  не 

виключають можливості проголосити себе банкрутами, що  практично не можливо у 

практиці розвинутих країн. 

До переліку проблем у практиці вітчизняного ринку нерухомості й  іпотечного 

кредитування можна також віднести домінування угод, які здійснюються через 

валютні розрахунки. Відомо, що нерухомість в країні пропонується за ціною, яка 

виражається у валюті. Згідно статистичним даним за 2013-2018 рр.  у загальному 

обсязі іпотечних кредитів лише 26% видано у гривнях, решта – 74% у іноземній 

валюті, з них 70% у доларах, а 4%  у інших валютах світу серед яких домінують 

рублі, злоті, фунти стерлінгів і юані [3, с. 427]. 

Ризик придбання нерухомості за долари збільшується при оформленні угоди 

іпотечного кредитування, оскільки клієнт отримує дохід у гривні, а при підвищенні 

курсу долару він отримує додаткові кредитні ризики на довгі роки.  

Якщо мова йде про кредит під заставу нерухомості з метою організації та 

ведення підприємницької діяльності, то до іпотечних ризиків для клієнта додаються 

безліч ризиків, що пов’язані з здійсненням підприємницькою діяльності. Такими 

можуть бути: відсутність гарантованого попиту на продукт підприємницької 

структури, збільшення податкового тиску, знецінення національною валюти тощо. 

Наразі сьогодні,  перелік іпотечних кредиторів залишається вузьким.  
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У відповідності до постанови НБУ № 319 банківським структурам 

рекомендовано обмежити видавання кредитів населенню [4].  

Станом на 01.01.2018 р. більше ніж половина банків взагалі відмовились від 

надання іпотечних кредитів і лише незначна частина банків переглянула умови і 

порядок видавання кредитів, ускладнивши їх [5, с. 320]. 

Така послуга в основному надається державними банками та банками з 

іноземним капіталом,  а якщо на фінансовому ринку і з’являється нова установа, яка 

пропонує таку послугу, то вона бажає співпрацювати тільки із забудовниками або (та) 

з крупними юридичними фірмами. 

Сьогодні правління націоналізованого «Приватбанку» зробили гучну заяву, про 

можливість надання банком розширеного переліку послуг іпотечного кредитування. 

Це безумовно позитивне явище на ринку іпотечного кредитування, але відродження 

іпотечних програм в одному банку залишиться не помітними взагалі на рівні держави.  

До того ж зараз далеко не всі українські банки готові надавати своїм клієнтам 

іпотеку, навіть ті банківські установи, які мають таку послугу у переліку своїх 

пропозицій, не рекламують її тому, що вони видають кредити під заставу нерухомості 

лише своїм постійним клієнтам, або тим хто пройшов багатостадійну перевірку і не 

має зауважень з боку жодного банку країни. Тому частка іпотечних кредитів у 

кредитному портфелі середньостатистичного банку України знаходиться на рівні 3-

5%, що є досить низьким показником в порівнянні зі світовими тенденціями. А 

загальноукраїнські тенденції характеризуються рівнем у 6% у обсязі ВВП України, 

при цьому поріг у 10% свідчить про нерозвиненість ринку іпотечного кредитування. 

Якщо порівнювати даний показник з країнами Європейського Союзу, то 

іпотечні кредити становлять значку частку ВВП цих країн – 35%, при цьому поріг у 

20% вважається передовим. Задля справедливості, треба відзначити, що умови 

розвинутих країн у даному напрямку значно відрізняються від наших (про що йшла 

мова у другому розділі нашого дослідження).   

Отже, стабілізація та розвиток ринку іпотеки в Україні значною мірою 

залежить від удосконалення законодавчої бази та фінансово-кредитної системи, 

поліпшення інвестиційного клімату в країні, стабільності вітчизняних цін та курсу 

валют, наявності інфраструктури ринку іпотеки, збільшення доходів громадян.  
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В наші дні українські підприємства своєю більшістю працюють за умов 

швидкого розвитку та зміни ринків. На тлі цих процесів відбувається потужне 

посилення конкуренції поміж фірм туристичного профілю. В результаті цього 

вітчизняним підприємцям стало актуально освоювати та застосовувати передові 

технології, та методи управління, одним із яких виступає брендіг. 

Брендинг (англ. Branding) –  це загальній хід процесу запуску, росту і 

підтримки бренду. Він передбачає спільний вплив всього набору елементів фірмового 

стилю, різноманітних видів маркетингових комунікацій, таких як: прямі листи, PR, 

реклами та стимулювання збуту, а також спонсорства і особистого спілкування.  

Якщо товар має певні фізичні характеристики, налічує різні властивості, він 

має власну ціну, то поняття бренд  скоріше зі сфери почуттів. Бренд – це 

індивідуальні почуття споживача, його прихильність, відданість  і довіра до товару. 

Бренд, за образним висловом Д. Аакера і Е. Йохімштайлера, «свого роду клей, який 

скріплює елементи стрижневої ідентичності, або вісь колеса, поєднана з усіма його 

спицями – параметрами стрижневої ідентичності» [1, с. 9]. 

Стрижнева ідентичність включає в себе асоціації, які, скоріш за все, під час 

переносу бренду на нові ринки і створення нових категорій товарів залишаються 

незмінними. Вона несе в собі основні ідеї позиціонування, які в свою чергу 

відбивають ціннісну пропозицію бренду, і являє собою змістове ядро всіх 

комунікаційних повідомлень до споживача. Комунікаційний процес бренду – це 

звʼязок, контакт із клієнтами який несе в собі ідею обміну ідеями та закладеною в 

бренді інформацією в усній або письмовій формі за допомогою символів. Головною 

метою комунікації є позитивні емоції які повинен отримати споживач товарів від 

сприйняття та взаємодії з брендом. 

Створення бренду це процес зі створення такого нематеріального активу, який 

базується на глибокому розумінні правил ринку, а також заснований на ринку іміджу. 
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Тому сучасні підприємства, що функціонують у сфері туристичного бізнесу, для 

ефективного формування конкурентних переваг, а також зміцнення власної 

конкурентоспроможності повинні чітко розуміти яку роль відіграє імідж 

підприємства. 

Аспекти та сектори, які включає в себе ринок іміджу можна споглядати на мал 

1. 

Мал. 1. Сектори ринку іміджу 

Джерело: розроблено автором 

Планування і формування брендингової стратегії несе в собі дослідження 

поведінки перспективних клієнтів, управління і планування бренду, брендової 

комунікації, брендової цінності, яка основана на фінансових запасах, і юридичній 

захищеності бренду, емоційної і раціональної сили, вдалого позиціонування і 

ключових атрибутів бренду [2, с. 39].  

Найменування тур фірми є важливим інструментом просування її послуг на 

ринку. Правильно вибрана назва допоможе виграшно відрізнятися від конкурентів; 

створити асоціативний фірмовий стиль; сформувати необхідний імідж без додаткових 

фінансових вкладень; зробити комерційно вигідний бренд для продажу товарів та 

послуг. Також правильно обране ім’я має сильний вплив на ефективність створення 

туристичного бренду компанії. 

Назва компанії може складатися з двох частин. Вдалий вибір першої частини, 

який вказує на вид діяльності, дозволить відрізнятися від фірм нетуристичного 

профілю. 

Приклади ефективного використання двоскладних імен  компаній, які 

використовуються  в туристичному бізнесі наведені  на  мал 2.  

Ринок іміджу включає такі 

сектори: 

Імідж товару Імідж фірми Імідж Споживачів 
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Мал. 2. Приклади найпопулярніших імен туристичних компаній  

Джерело: розроблено автором 

Попередньо визначивши вид діяльності, характеристику передбачуваної 

аудиторії, пріоритетні туристичні напрямки і особисті переваги, необхідно дати  

основне найменування, бажано таке, що відображає специфіку діяльності компанії. 

Воно повинно бути таким, що запам'ятовується.  

Також часто туристи купують тури за територіальним принципом, тобто 

поблизу від своїх будинків, роботи. Тому необхідно оцінити місце розташування і 

характеристики району, потенційну навколишню аудиторію. 

 Щоб офіс запамʼятали, при його оформленні рекомендується використовувати 

фірмові кольори компанії і по можливості обіграти назву. Багато компаній 

розробляють фірмовий одяг та аксесуари для своїх співробітників, такі як шийні 

хустки, краватки, бейджики, значки і т. ін. 

 Фірмовий стиль – це свого роду збірка набір правил, постійних елементів і 

графічних форм, завдяки яким формується корпоративний імідж туристичної фірми 

перед її клієнтами, партнерами і всіма зацікавленими особами. В фірмовому стилі 

логотип відіграє ключову роль.  

Для тур фірми рекомендується використовувати комбіновані логотипи, які 

містять образотворчий елемент – картинку і найменування компанії. Це підвищує 

рекламну ефективність при його використанні в спільній рекламі з туроператорами, 

каталогах та інших носіях, де можливо розмістити тільки логотип без додаткової 

інформації [3, с. 353]. 

Фірмовий колір – один або кілька певних кольорів, які є константами стилю 

компанії. Колір – потужний психологічний засіб сприйняття і мотив поведінки 

споживача. Колір тягне за собою шлейф асоціацій. Сталість колірного супроводу грає 

істотну роль в просуванні компанії, дозволяючи споживачеві запам'ятати турфірму і 

виділити її серед інших. Рекомендується використовувати не більше трьох основних 

кольорів. При їх виборі слід враховувати специфіку продажу туристичних напрямків, 

орієнтуватися на колірні переваги цільових груп споживачів. 

Приклади найпопулярніших імен 

туристичних компаній 

TravelAgency 

Тревел груп Клуб подорож 

Банк подорожей 

Travel company 

Мережа турагенств Турсалон 

Ярмарок турів 
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Слоган – це регулярно використовуваний девіз, за допомогою якого 

досягається запам’ятовування споживачами образу компанії. Це ясне, чітке і 

лаконічне формулювання головної теми рекламного звернення. Може бути тимчасово 

замінений слоганом, яким супроводжується новий туристичний сезон або рекламна 

акція. 

Сувенірна продукція дуже активно використовується для бізнесу в сфері 

туризму, сприяючи підвищенню лояльності клієнтів до компанії. Чим більш дорогими 

будуть реалізовані тури, тим якіснішими мають бути сувеніри, що будуть нагадувати 

споживачеві про відпочинок та саму компанію яка його влаштувала. 

Основні носії корпоративного стилю туристичної компанії або фірми: візитна 

картка фірми (корпоративна); візитна картка спеціаліста; фірмовий конверт; фірмовий 

бланк; туристичний конверт; обкладинка на паспорт; фірмова папка; блокнот для 

записів; буклет, каталог.  

Впізнаний фірмовий стиль здатен підвищити ступень довіри споживачів до 

послуг туристичної компанії. Для забезпечення впізнаваності стилю, вся продукція 

компанії на якій зображена символіка турфірми має строго відповідати сформованому 

заздалегідь єдиному фірмовому стилю, головна мета якого – це створення стійкого 

позитивного іміджу, який здатен згодом залучати клієнтів і може забезпечити 

стабільне зростання продажів продукту. Залучення клієнтів через Інтернет за 

допомогою інтернет-сайту туристичної компанії значно дешевше друкованих ЗМІ та 

більш ефективно. 

Перед створенням сайту необхідно вирішити, яку функцію він буде 

виконувати: простої візитної картки або потужного інформаційного ресурсу, який має 

можливість пошуку і замовлення турів, з різними онлайн-модулями (погода в світі, 

курс валют, табло аеропортів), блоком країнознавства, фотогалереєю, картами, 

схемами курортів, каталогами готелів і т. д.  

У рамках стратегічного маркетингу можливі:  

1. Стратегія масового маркетингу (яка має на увазі лідерство в області 

витрат) – це досягнення потужних конкурентних переваг у сфері витрат. В свою чергу 

фірма орієнтується на дуже широке коло клієнтів, потреби яких мають спільні риси.  

2. Стратегія диференціації (диференційованого маркетингу) в своїй основі 

полягає в тому, що туристичне підприємство пропонує свої продукти, які значною 

мірою відрізняються від послуг, котрі надаються конкурентами, зазвичай вони 

повинні бути спрямовані на задоволення особливих потреб та бажань споживачів.  

3. Стратегія цільового (концентрованого) маркетингу передбачає, процес 

концентрації фірмою своїх зусиль на одному або декількох відносно невеликих 

сегментах ринку з подальшою метою пропозиції власних продуктів із розрахунком на 

задоволення бажань заздалегідь обраних груп клієнтів.  Загалом насиченість ринку 

сильно впливає на вибір стратегії, а також можливості компанії постійно оновлювати 

асортимент власних продуктів. Також існує можливість поєднувати дві чи більше 

стратегії. 
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Необхідне також заохочення та спонсорування проведення досліджень 

маркетингової спрямованості з боку керівництва агенції, оскільки зазначені заходи 

можуть сприяти поліпшенню функціонування підприємства. 

Крім цього, для досягнення певних цілей, необхідно здійснювати наступні   

заходи: 

- щорічна корекція маркет-планів; 

- призначення груп розробників програмної діяльності агенції; 

- проведення кооперування з туроператорами із завантаження та 

забезпечення на умовах спільної ринкової діяльності; 

- розробка спільних заходів, спрямованих на просування продуктів 

на ринку туризму; 

- апробація нових товарів, послуг і т. ін.. 

Слід відзначити, що маркетинг, будучи діяльнісною сферою, не має 

функціонувати автономно, необхідне його ефективне впровадження на 

підприємствах, які працюють над наданням туристичних послуг, а також розвиток як 

самостійної дієвої одиниці, що становить своєрідний компас, завдяки якому при 

приведенні діяльності фірми до визначеної цілі має бути обраний найменш 

ризикований шлях. 

Бренди здатні до самоорганізації і самовідтворення. Це викликано тим, що 

споживачі самі активно обмінюються рекламними повідомленнями, що викликали у 

них ті чи інші емоції, і, таким чином, сприяють зазначеним процесам. Відбувається це 

безпосередньо при міжособистісному спілкуванні або опосередковано, через мережу 

Інтернет. Самі ж бренди, внаслідок цього, стають не просто об'єктами просування, а 

значною частиною життя людини, яка продовжує своє поза ринкове існування в 

об'єктах культури.  

У сучасних умовах для ефективного створення бренду слід проводити активну 

маркетингову політику, вдосконалити служби маркетингу, стимулювати і 

розширювати їх діяльність. Далі варто відзначити, що презентація бренду 

туристичної агенції також потребує врахування різних чинників, починаючи з 

відповідності назви агентства його профілю й завершуючи єдністю корпоративного 

брендингу. 

За своєю суттю бренд – це потужна заява його власника, щодо унікальності 

свого продукту, але в той же момент, існує і другий аспект цього процесу, який 

полягає у вартісній ідентифікації бренду власне самим клієнтом. Ідентифікація сама 

по собі сильно залежить не тільки від слів виробника, але і від ступеню співпадіння 

бажань клієнтів із цими твердженнями. 

Таким чином згідно з роботою бренд представляє собою потужний інструмент 

ефективного просування будь-якого туристичного підприємства, завдяки розумному 

брендингу зростає відомість компанії на ринку і завдяки цьому вона починає сильно 

виділятись на тлі інших. Це один із чинників, який допомагає вигравати важку 

конкуренцію на перенасиченому українському ринку туристичних послуг. Проте 
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потрібно розуміти, що формування бренду – це праце місткий, довгий та важкий 

шлях. 

 

1. Борисов Б. Л. Технологии рекламы и PR: учеб. пособие / Б. Л. Борисов. – 

М.: ГРАНД: Фаир-пресс, 2006. – 624 с. 

2. Грант Д. Манифест инноваций бренда: как создаются бренды, 

переориентация рынков и преодоление стереотипов / Д. Грант. – М.: Группа 

ИДТ.2007. – 272 с. 

3. Уэллс У. Реклама: принципы и практика / У. Уеллс, пер. с англ. под ред. 

Л. Богомоловой. 7-е изд. – СПб., 2008. – 353 с. 

 

ОСОБЛИВОСТІ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ 

ДОМОГОСПОДАРСТВ  

Г. Шпаченко  

студентка 1 курсу факультету управління, адміністрування  

та інформаційної діяльності 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
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Центральне місце серед проблем макроекономіки для кейнсіанської теорії 

займають фактори, що визначають рівень і динаміку національного доходу, а також 

його розподіл. Такі фактори кейнсіанство розглядає з позиції реалізації в умовах 

формування ефективного попиту, тож всі зусилля зосереджені на вивченні основних 

складових сукупного попиту, тобто на споживанні та заощадженні, а також факторах, 

від яких залежить їх динаміка.  

Споживання є сумою грошових коштів, що витрачається на придбання 

матеріальних благ і послуг, які використовуються для задоволення матеріальних і 

духовних потреб людини [2, с. 25]. 

Заощадження є частиною доходу, яка не споживається, а здатна залишатися 

невикористаною при витратах на поточні виробничі та споживчі потреби та 

накопичуватися.  

Поняття «заощадження» є результатом накопичення власниками багатства, 

зокрема, у вигляді грошових коштів. Всі теорії заощаджень розглядаються як 

визначальний фактор рівня доходу населення. Але дохід – не єдиний фактор, що 

здатен впливати на заощадження. Відзначимо, що додатковими факторами, що 

впливають на заощадження, можуть виступати: структура і рівень процентних ставок, 

вікова структура населення, співвідношення міського і сільського населення. Сутність 

залежності рівня заощаджень від перелічених вище чинників можна зрозуміти лише 

після аналізу мотивів заощаджень людини [1, с. 91-92]. 
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На сьогоднішній день серед найпоширеніших мотивів заощадження населення 

виділяють наступні: забезпечення старості, обережність, накопичення з метою 

заповіту, відкладений попит [2, 28]. 

Забезпечення старості прийнято розглядати у якості основного мотиву 

заощаджень громадян. На їх рішення щодо заощадження можуть впливати такі 

фактори як очікувана тривалість життя людини та досягнення нею пенсійного віку. 

Заощадження з метою обережності пов’язані з появою у людини відчуття 

невизначеності щодо розмірів одержуваних доходів і тривалості власного життя. В 

такому разі людина створює так званий «запас» заощаджень, адже наявність 

«невикористаного запасу» для неї характерніша за «перевитрату» заощаджень.  

Модель життєвого циклу суперечить тому факту, що більшість населення 

продовжує накопичувати власні заощадження і після виходу на пенсію. Зазвичай таке 

протиріччя пояснюється потребою в накопиченні коштів з метою передачі їх 

наступним поколінням. 

Відкладений попит – також своєрідний мотив особистих заощаджень, адже він 

є сумою, необхідною для здійснення великих витрат, таких як придбання нерухомого 

та рухомого майна, отримання вищої освіти тощо. Накопичення заощаджень в даному 

випадку є тимчасовим і пов’язане, перш за все, з гострою необхідністю синхронізації 

моментів отримання доходів та їх споживання. Альтернативним засобом 

синхронізації споживання з отриманням доходів є споживчий кредит, під час якого 

спочатку здійснюються витрати, а потім відповідні відрахування з доходів [4, 117-

118]. 

Під час розгляду основних факторів, які здатні здійснювати вплив на 

заощадження, було з’ясовано, що основним чинником, що визначає величину 

заощаджень домогосподарств, є рівень доходів громадян безпосередньо після сплати 

ними податків. 

Але, слід відмітити, що в теорії заощаджень існують такі фактори, що 

безпосередньо не пов’язані з доходами. До них відносяться: багатство, рівень цін, 

очікування, споживча заборгованість та оподаткування. Розглянемо детальніше кожен 

з них [3, 54-55]. 

Фактор багатства характеризується залежністю накопичень домогосподарств 

від рівня доходів людини, а саме: чим більша величина накопичень домогосподарств, 

тим менша величина заощаджень незалежно від рівня доходів громадян. Маючи на 

меті накопичення багатства, домогосподарства зберігають грошові кошти та 

утримуються від споживання. Зауважимо, що стимул до заощадження стає меншим, 

коли населення збільшує рівень накопичення багатства.  

Збільшення або зменшення рівня цін на товари та послуги також здійснює 

прямий вплив на величину заощаджень людини. Тобто зміна рівня цін призводить до 

зміни реальної вартості або купівельної спроможності деяких видів цінностей. Дане 

припущення може бути обґрунтованим таким висновком: реальна вартість 

фінансових коштів, номінальна вартість яких можу бути виражена в грошах, буде 
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обернено пропорційна зміні рівня цін. Таким чином буде відображений зв’язок теорії 

заощаджень з ефектом багатства або ефектом реальних касових залишків. Однак під 

час аналізу теорії заощаджень слід враховувати, що рівень цін в економіці є 

незмінним. 

Очікування населення, пов’язані з майбутньою ситуацією на ринку товарів і 

послуг, виступає важливим фактором, адже здійснюються вплив на поточні витрати і 

заощадження. Очікування підвищення цін і дефіциту товарів і послуг призводять до 

зменшення заощаджень, так як для споживачів прагнення уникнути сплати високих 

цін є природним. І навпаки, очікувані падіння цін і зростання пропозиції товарів 

спонукають споживачів до збільшення власних заощадження. 

Коливання рівня споживчої заборгованості викликає у домогосподарств 

прагнення спрямовувати існуючий дохід на споживання або заощадження. У разі, 

якщо заборгованість домогосподарств досягла значної величини, то споживачі 

прагнутимуть скорочення рівня власних заощаджень. І навпаки, якщо споживча 

заборгованість низька, то рівень заощаджень населення здатен підвищуватися. 

Зміни в оподаткуванні здатні призвести до змін в рівні заощаджень. Це 

пояснюється тим, що податки виплачуються частково за рахунок споживання і 

частково за рахунок заощадження. Саме тому їх зростання призведе, перш за все, до 

зниження рівня заощаджень і навпаки, частка доходу, отримана від сплати податків, 

буде частково направлена на заощадження населення, викликаючи таким чином 

збільшення загального рівня заощаджень [4, с. 130-132]. 

Отже, заощадженнями є грошові кошти, що залишаються у населення після 

сплати всіх податків і витрат на необхідні товари і послуги. Існують певні фактори, 

які визначають рівень заощаджень і мотиви, що спонукають населення здійснювати 

заощадження. 

При розгляді взаємодії фірм і домашніх господарств на ринку товарів і послуг 

утворюється певна пропорція розподілу ВНП на споживання і заощадження. Ці дві 

функції є взаємозамінними, тому з’являється необхідність розгляду кожної з них і 

виявлення закономірних залежностей між ними. 

Споживання є індивідуальним і спільним використанням споживчих благ, 

спрямоване на задоволення матеріальних і духовних потреб людини. У вартісній 

формі – це та сума грошей, яку може витратити населення на придбання матеріальних 

благ і послуг. Таким чином, все, що не відноситься до заощаджень, податків, не 

перебуває на закордонних рахунках, є споживанням [1, с. 87-88].  

Слід зазначити, що первинним осередком споживання виступає сім’я. Саме у 

ній формуються обсяг і структура споживання. Сімейне господарство 

характеризується загальним споживчим бюджетом, житловим і накопиченим майном 

[2, 28]. 

Підводячи підсумок, зауважимо, що споживання є сумою грошей, яка 

витрачається населенням на придбання товарів і послуг. Як зазначалося раніше, до 
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основних факторів споживання і заощадження відносять багатство, рівень цін, 

очікування, оподаткування, споживацька заборгованість. 

Макроекономічна політика стимулювання заощаджень є стратегію і тактикою 

щодо стимулювання заощаджень в економіці. Найважливішими чинниками, що 

визначають макроекономічну політику стимулювання, є доходи населення, рівень 

добробуту сімей, рівень цін, рівень податків, традиції та інші фактори. 

Для більшості населення України важливою проблемою є збереження досить 

низького рівня доходів і забезпечення мінімуму існування. Тож основними 

завданнями держави в цілях стимулювання заощаджень домашніх господарств є: 

створення нормального інвестиційного потенціалу, розробка механізмів концентрації 

і централізації фінансового капіталу і грошових ресурсів, а також стимулів для 

зростання заощаджень і формування додаткових кредитних ресурсів.  
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