ISSN 2311-3413

ÍÀÓÊÎÂÈÉ ÆÓÐÍÀË

№ 8-9

2015

Åêîíîìiêà
i
Ôiíàíñè

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ:
РОСІЙСЬКОГО ІНДЕКСУ НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ (РИНЦ)
INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

SCIENTIFIC JOURNAL

Economics and Finance

Дніпропетровськ
2015

Редакційна колегія:
Атамас П.Й., кандидат економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Andris Denins, Dr.oec., Professor, Faculty of Economy and Management, University of Latvia
(Rīga, Latvia);
Andrej Udovč, Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics, Head of the cheir for
agrometheorology, agricultural land management, economics and rural development Biotechnical
faculty, Univerza v Ljubljani (Slovenia);
Бабич В.П., д.э.н., профессор, председатель Всемирного ноосферно-онтологического
общества им. В.И. Вернадского (Бостон-Харьков-Санкт-Петербург), действительный член
РАННО, член Ассоциации русскоязычных ученых штата Массачусетс (Бостон, США);
Brezina Ivan, prof. Ing., CSc., Faculty of Economic Informatics, Department of Operations
Research and Econometrics, The University of Economics in Bratislava (Bratislava, Slovakia);
Довбня С.Б., доктор економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Dimitar Kanev, Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics (Varna, Bulgaria);
Dr. Jerald L. Feinstein, DeVry University - Engineering Dean (Denver, Colorado, USA);
Константин Савов Калинков, доктор экономики, профессор (Варна, Болгария);
Крамаренко Г.О., доктор економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Маюров Н.П., д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, почетный сотрудник МВД
России, зав. кафедрой государственного и административного права Межрегионального
института экономики и права при МПА ЕврАзЭС (г. Санкт-Петербург, Россия);
Мних М.В., доктор економічних наук, професор (Київ, Україна);
Окулич-Казарин В.П., доктор педагогических наук, профессор Академии Яна Длугоша в
Ченстохове (Польша), МВА (NY), эксперт в мотивации персонала:
Павлов К.В., доктор економічних наук, професор (Іжевськ, Російська Федерація);
Паршина О.А., доктор економічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Пелих С.О., доктор економічних наук, професор (Мінськ, Республіка Беларусь);
Плаксиєнко В.Я., доктор економічних наук, професор (Полтава, Україна);
Пліскановський С.Т., доктор технічних наук, професор (Дніпропетровськ, Україна);
Пунько Б.М., доктор економічних наук, доцент (Львів, Україна);
Ruta Šneidere, PhD., Docent (Rīga, Latvia);
Nada Vignjević-Djordjević, Doctor of Economic Sciences, As. Professor (Novi Pazar, Serbia);
Yoshii Masahiko, Doctor of Economic Sciences, Professor of Economics, Graduate School of
Economics, Kobe University (Japan);
Хайдаров Н. Х., доктор економічних наук, професор (Республика Узбекистан);
Шаталова Н.І., доктор соціологічних наук, професор (Єкатеринбург, Російська Федерація);
Дробязко С.І., кандидат екон. наук, доцент, професор РАЕ (Дніпропетровськ, Україна);
Карпенко Л.М., кандидат економічних наук, доцент (Одеса, Україна);
Лисенко Д.В., кандидат економічних наук, доцент (Москва, Російська Федерація);
Тропиніна І.Г., заступник директора з наукової роботи Красноярського інституту економіки
Санкт-Петербурзької академії управлення і економіки (Російська Федерація);
Фадєєва Ю.В., кандидат економічних наук (Тула, Російська Федерація);
Шевченко В.М., кандидат наук з державного управління (Дніпропетровськ, Україна)
Матеріали публікуються українською, російською та англійською мовами.
Статті проходять відбір, зовнішнє та внутрішнє рецензування.
Відповідальність за зміст статей та якість перекладу інформації на англійську мову
несуть автори публікацій.
Всі права захищені.
Повний або частковий передрук і переклад дозволено лише за згодою автора і редакції.
При передрукуванні посилання на «Економіка і Фінанси» обов’язкове.
© «Економіка і фінанси», 2015
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

2

ЗМІСТ
Антонов М. С. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ІНДИКАТОРІВ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНОГО
БОРГУ УКРАЇНИ……………………………..4
Голубєв Д.І. , Дурнєв Р.С. ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ
ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВ……………………………...12
Ігнатова О. М., Лавренчук І. Ю.
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ
ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ОСНОВНІ МОНЕТАРНІ ПОКАЗНИКИ……19

CONTENTS
Antonov М. S. FORMATION OF THE
SYSTEM
OF
PUBLIC
DEBT
SUSTAINABILITY
INDICATORS
IN
UKRAINE……………………………………..4
Golubev D., Durnev R. THE FEATURES OF
THE FORMING OF SYSTEM PROVIDING
THE FINANCIAL SAFETY OF THE
ENTERPRISES………………………………12
Ihnatova
E.N.,
Lavrenchuk
I.Y.
STATISTICAL
ASSESSMENT
OF
INFLATIONARY PROCESSES IN UKRAINE
AND THEIR IMPACT ON THE MAIN
MONETARY INDICATORS………………..19
Mnich N.V. THE ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF ADMINISTRATIVETERRITORIAL REFORM AND THE IMPACT
OF FISCAL DECENTRALIZATION ON THE
MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF
LOCAL GOVERNMENT…………………....30

Мних М.В. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
ПРОВЕДЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО
–
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ВПЛИВ
БЮДЖЕТНОЇ
ДЕЦЕТРАЛІЗАЦІЇ
НА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ
БАЗУ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……….30
Фаринович І.В.
ФАКТОРИНГ ЯК
Farynovych
I.V.
FAСTORING
AS
ЕФЕКТИВНИЙ
ІНСТРУМЕНТ
EFFICIENCY
INSTRUMENT
OF
ФІНАНСУВАННЯ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
FINANCING TRADE ENTERPRISES……...42
ПІДПРИЄМСТВ…………………………….42

Хадарцев О.В., Іванець Л.О. ВПЛИВ Khadartsev O.V., Ivanets L.O. IMPACT OF
КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ THE CRISIS ON THE FUNCTIONING OF
ПІДПРИЄМСТВ……………………………...49 ENTERPRISES………………………………49
Хомяк М.С. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ……………………….57
Щербан О.Я. РОЗРОБКА МЕТОДИКИ
УПРАВЛІННЯ
ЗОВНІШНІМИ
НЕБЕЗПЕКАМИ
ТУРИСТИЧНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ……………………………..64
Pernebekova A.M. THE DEVELOPMENT OF
INFORMATION
AND
COMPUTER
TECHNOLOGIES IN THE TOURISM AND
HOSPITALITY INDUSTRY………………….71
F.Qerimi, V. Hasani, D. Rexha. THE ROLE OF
MANAGEMENT IN DEVELOPMENT OF
HUMAN RESOURCES IN KOSOVO……….76
Смагулов А.М. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ХОЛДИНГА
КАЗАХСТАНА……………………………….85

Khomjak M.C. FINANCIAL SUPPORT OF
THE REGIONS…………………………...….57
Scherban
O.Y.
DEVELOPMENT
MANAGEMENT TECHNIQUES EXTERNAL
DANGERS TOURISM ENTERPRISES……..64
Pernebekova A.M. THE DEVELOPMENT OF
INFORMATION
AND
COMPUTER
TECHNOLOGIES IN THE TOURISM AND
HOSPITALITY INDUSTRY……………..….71
F.Qerimi, V. Hasani, D. Rexha. THE ROLE
OF MANAGEMENT IN DEVELOPMENT OF
HUMAN RESOURCES IN KOSOVO……....76
Smagulov A.M. RISK MANAGEMENT RAIL
GROUP KAZAKHSTAN…………………….85

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

3

УДК 336.27(477)
JEL Classification H63
Антонов М. С.
аспірант кафедри фінансів
Українська академія банківської справи
Антонов М. С.
аспирант кафедры финансов
Украинская академия банковского дела
Antonov М. S.
postgraduate student, department of Finance
Ukrainian Academy of Banking
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ СТІЙКОСТІ ДЕРЖАВНОГО
БОРГУ УКРАЇНИ
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА УКРАИНЫ
FORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC DEBT SUSTAINABILITY
INDICATORS IN UKRAINE
Систематизовано ключові підходи науковців, міжнародних організацій та
нормативних джерел щодо визначення сукупності індикаторів, які описують рівень
стійкості державного боргу, та їх граничні значення з урахуванням вимог до системи таких
індикаторів та напрямів аналізу стійкості державного боргу.
Ключові слова: державний борг, стійкість, фіскальна стійкість, управління
державним боргом, бюджетний дефіцит.
Систематизированы ключевые подходы ученых, международных организаций и
нормативных источников по определению совокупности индикаторов, которые описывают
уровень устойчивости государственного долга, и их предельные значения. Разработаны
требования к системе таких индикаторов и предложены собственные направления анализа
устойчивости государственного долга.
Ключевые слова: государственный долг, устойчивость, фискальная устойчивость,
управление государственным долгом, бюджетный дефицит.
Key scientific, international organizations and legal sources approaches to to determine the
set of indicators that describe the level of public debt sustainability and their thresholds were
systemized. System requirements for such indicators were developed as well as key trends of public
debt sustainability analysis.
Key words: public debt, sustainability, fiscal sustainability, debt management, budget
deficit.

Постановка проблеми .
Проблема розрахунку індикаторів граничного рівня державного боргу та
забезпечення його стійкості є предметом численних досліджень науковців та
центральним об’єктом боргової політики. З урахуванням Маастрихтських
критеріїв конвергенції країн ЄС, Бюджетний кодекс України встановлює
порогове співвідношення між основним державним боргом на рівні 60%
фактичного річного обсягу ВВП та розмір річного дефіциту бюджету,
спрямованого на інвестиційні капіталовкладення на рівні 3% ВВП. Країни ЄС
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підлягають поглибленому дослідженню стійкості державного боргу з-поміж
інших критеріїв у разі досягнення поточного чи прогнозованого державного
боргу рівня в 90% ВВП [1].
У світлі означених порогових значень двох ключових індикаторів в
Україні у 2014 році дефіцит державного бюджету склав 78,1 млрд грн або 4,95
% ВВП [8], а співвідношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП
країни склало 96 % [9]. При цьому за дослідженнями науковців за останні 30
років 35% дефолтів було оголошено країнами, рівень державного боргу яких не
перевищував 40% ВВП, 55% дефолтів мали місце у країнах з рівнем
державного боргу до 60% ВВП. Окремі автори обґрунтовують безпечний рівень
державного і гарантованого державного боргу в Україні у розмірі 35% від ВВП
[11].
Окреслена ситуація вимагає рішучих дій щодо оптимізації боргового
навантаження, своєчасного моніторингу індикаторів боргової стійкості,
корегування боргової політики та недопущення дефолту України, оскільки за
усталеною світовою практикою укладання угоди між Міністерством фінансів та
комітетом зовнішніх приватних кредиторів з приводу реструктуризації частини
зовнішнього державного боргу України 27.08.2015р. може вважатися технічним
дефолтом. З цією метою першочергова увага повинна бути приділена розробці
системи показників, що описують рівень стійкості державного боргу, їх
оперативному аналізу та використанню у прогнозуванні боргових тенденцій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед підходів науковців
спостерігається значний плюралізм не лише у визначенні переліку індикаторів
стійкості державного боргу, але й встановленні їх граничних безпечних рівнів,
що свідчить про необхідність їх зведення у єдину систему.
Так В. Калитчук пропонує поділяти індикатори боргової стійкості на
показники боргу та платежів за ним (відношення боргу та платежів за ним до
макроекономічних показників, валютна та часова структура боргу), а також
показники, що характеризують джерела виконання зобов’язань (стан
внутрішнього та зовнішнього ринків запозичень, платоспроможність держави,
сальдо бюджету і платіжного балансу) [12]. О. Сергієнко пропонує для аналізу
боргової стійкості використовувати загальні показники стану державного боргу
та специфічні – щодо облігацій внутрішньої державної позики та зовнішнього
боргу [17].
На думку І. М. Федорович «поняття боргова стійкість, на відміну від
боргової безпеки, крім оптимального співвідношення між зовнішніми та
внутрішніми
позиками,
достатніми
для
вирішення
нагальних
соціально-економічних потреб, включає поняття платоспроможності,
ліквідності, заборгованості державного, фінансового та приватних секторів»
[18].
З метою аналізу фіскальної стійкості авторами О. Бетлій та Р. Кірхнер
поряд з традиційними індикаторами пропонується показник циклічного
скоригованого бюджетного балансу (cyclically adjusted fiscal balance), що
корегує сукупний баланс на розрив випуску і, отже, надає ліпше уявлення про
фіскальну позицію країни та структурного бюджетного балансу (structured
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

5

adjusted fiscal balance), що визначається шляхом корегування сукупного балансу
на шок цін на сировинні товари, вплив цін на активи [10]
Л. Брагінська для аналізу боргової стійкості пропонує використовувати
усталені коефіцієнти, що характеризують відношення обсягу боргу та відсотків
за ним до макроекономічних змінних, однак пропонує використовувати 85%
зріз прийнятих у світовій практиці значень цих показників.
Окремі індикатори боргової безпеки: відношення обсягу державного та
гарантованого державою боргу до ВВП, відношення обсягу валового
зовнішнього боргу до ВВП, середньозважена дохідність облігацій внутрішньої
державної позики на первинному ринку, індекс EMBI (Emerging Markets Bond
Index, відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового
зовнішнього боргу, та їх граничні значення наводяться у Методичних
рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України,
затверджених Міністерством економічного розвитку і торгівлі [16] і
пропагуються для використання такими вченими як В. Лось, В. Усик [13],
О. Присяжнюк [15.
Не вирішені раніше частини досліджуваної проблеми Не зважаючи на
ґрунтовний доробок науковців та практиків у сфері аналізу державного боргу,
існують значні розбіжності як у складі таких показників, так і в інтерпретації їх
граничних значень, що ускладнює формування системи таких індикаторів,
придатної для моніторингу і прогнозування рівня боргової стійкості.
Мета статті полягає у визначенні ключових індикаторів стійкості
державного боргу, що дозволяють сформувати цілісну систему орієнтирів та
граничних значень для здійснення виваженої боргової стратегії держави
Виклад основного матеріалу.
Під стійкістю державного боргу розуміють здатність держави виконувати
зобов'язання за державним боргом своєчасно і в повному обсязі без суттєвого
накопичення заборгованості, застосування реструктуризації чи списання боргу
з одночасним підтриманням прийнятного рівня економічного зростання [5].
Фіскальна стійкість відноситься до здатності держави уникати надмірного
зростання державних зобов’язань – навантаження на майбутні покоління [2].
Комплексний характер стійкості державного боргу, що визначається рядом
факторів: від стабільності політичної кон’юнктури та стану зовнішніх і
внутрішніх фінансових ринків до професіоналізму управляючих та якості
інституціональної структури управління державним боргом, потребує
розгалуженої системи індикаторів, що характеризують вказані фактори.
При цьому така система індикаторів має відповідати цілій низці вимог
для того, щоб мати практичну цінність та достатнє теоретичне обґрунтування з
метою ефективного управління державним боргом, а саме:
– бути придатною для прогнозування стану та динаміки державного
боргу, чинників і ризиків пов’язаних з державними запозиченнями;
– мати узагальнюючий характер, щоб всебічно охарактеризувати
складові боргової стійкості;
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– співвідноситись з загальноприйнятою у наукових джерелах та світовій
практиці методикою розрахунку боргових індикаторів;
Чільне місце серед підходів до визначення стійкості державного боргу
посідають методики міжнародних фінансово-кредитних установ та
контрольних організацій, що є орієнтирами для розробки національних систем
показників фіскальної стійкості.
Так, Міжнародна організація вищих органів фінансового контролю
(INTOSAI) з метою аудиту стану державного боргу рекомендує
використовувати такі групи індикаторів:
– індикатори вразливості що характеризують спроможність держави
протистояти непередбачуваним обставинам та ризикам у сфері управління
боргом, тобто її здатність своєчасно виконувати зобов’язання (загальні боргові
індикатори, індикатори зовнішнього та внутрішнього боргу);
– індикатори боргової стійкості, що характеризують таку фіскальну
політику держави, яка може бути збережена без значного нарощування
державного боргу (набір макроекономічних змінних, що застосовуються у
сценарному аналізі, аналіз чутливості та стрес-тестуванні у зв’язку з
показниками державного боргу, такими як первинний дефіцит, міжчасове
бюджетне обмеження) [3].
Подібний поділ індикаторів на групи аналізується і в праці
А. В. Мамишева, з урахуванням виділення третьої групи показників –
індикаторів гнучкості в управлінні державним боргом як здатності держави
управляти фінансовими ресурсами з певною маневреністю (витрати на
обслуговування державного боргу та похідні показники) [14]
В цілому названі індикатори та методика їх розрахунку узгоджуються з
системою показників, запропонованих Міжнародним валютним фондом
(МВФ), Світовим банком та Міжнародною групою з фінансового розвитку(
МФГР для аналізу фіскальної стійкості країн світу. Зазначені показники,
методика їх розрахунку та рекомендовані порогові (критичні) значення цих
показників наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Система індикаторів стійкості державного боргу (міжнародний підхід) [4,7]
Індикатори
Витрати з обслуговування
боргу/Доходи
Поточна вартість державного
боргу/Доходи
Відсотки/Доходи
Держваний борг/ВВП
Державний борг/Доходи

МГФР

МВФ

28-63%

25-35%

88-127%

200-300%

4,6-6,8%
20-25%
92-167%

7-10%
25-30%
90-150%

Наведене групування індикаторів стійкості державного боргу є вельми
важливим з огляду на той факт, що країни, які розвиваються зазвичай
демонструють невідповідність управління державним боргом вказаним
мінімальним граничним критеріям.Крім зазначених індикаторів МВФ
концентрує свою увагу на індикаторах зовнішнього та внутрішнього боргу,
адекватності резервів, стійкості фінансового та корпоративного секторів.
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Особливу увагу необхідно звернути на можливості досягнення порогових
значень індикаторів боргової стійкості у країнах з низьким рівнем доходу на
душу населення. Не зважаючи на той факт, що за класифікацією світового
банку Україна відноситься до країн з доходом нижче середнього (1,046 - 4,125
тис. дол. США), фактичні значення показника з урахуванням впливу
девальвації національної валюти та рівня інфляції свідчать про необхідність
перегляду класифікації.
На жаль, враховуючи останні складні військово-політичні події та
критичний стан економіки, Україна опиняється серед країн з низьким рівнем
доходу, а отже розглянуті еталонні значення індикаторів мають бути враховані
при аналізі стану стійкості її державного боргу
Станом на вересень 2015 р. Міжнародний валютний фонд зі Світовим
банком оприлюднили Спільну основу для оцінки стійкості державного боргу у
країнах з низьким рівнем доходу, які своєю чергою класифіковані за рівнем
індексу CPIA (World Bank's Country Policy and Institutional Assessment (CPIA)),
що дозволяє оцінити якість обраної політики та інституційну спроможність
держав та вказує на пряму відповідність між обсягом державного боргу та
здатністю його обслуговувати і якістю політичних інституцій.
Таблиця 2
Граничне боргове навантаження країн з низьким рівнем доходу відповідно
до якості політичних інституцій [6]
Поточна вартість державного
боргу у % від

Витрати на обслуговування
державного боргу у % від

Експорту

ВВП

Доходу

Експорту

Доходу

Низька якість

100

30

200

15

18

Середня якість

150

40

250

20

20

Висока якість

200

50

300

25

22

Цією ж основою послуговується і авторитетна неприбуткова міжнародна
організація у сфері дослідження державного боргу, до якої входять понад 50
державних і міжнародних інститутів – МГФР (Development Finance International
Group).
Необхідно підкреслити, що дослідження індексу CPIA щодо України не
проводилися, проте існуючі реалії функціонування політичної системи не
дають можливості говорити про високу якість та прозорість політичних
інституцій.
Висновки. Таким чином, розуміння стійкості державного боргу як
комплексного поняття у складних умовах реалізації політики управління
державним боргом України потребує удосконалення системи індикаторів такої
стійкості з урахуванням ряду факторів політичного характеру, якості
інституційного управління, прозорості здійснення зовнішніх і внутрішніх
запозичень. Розглянуті підходи науковців, авторитетних міжнародних
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організацій (Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Міжнародної
групи з фінансового розвитку) дозволяють виділити ключові напрями аналізу
стійкості державного боргу України, які будуть покладені в основу авторської
системи індикаторів, а саме: платоспроможності, ліквідності, маневреності,
чутливості, інституційної спроможності. Критичний стан управління
державного боргу в Україні, підтверджений фактичними значеннями ключових
показників бюджетного дефіциту та співвідношенням державного боргу до
ВВП, засвідчує необхідність застосування такої системи для моніторингу та
прогнозування його стійкості.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
THE FEATURES OF THE FORMING OF SYSTEM PROVIDING THE
FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISES
Стаття присвячена вивченню сутності та особливостей формування системи
забезпечення фінансової безпеки підприємств у сучасних умовах господарювання.
Розглянуто основні характеристики системи фінансової безпеки підприємства. Визначено
основні складові системи забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання.
Ключові слова: фінансова безпека, механізм управління фінансовою безпекою,
стратегія фінансової безпеки, фінансові інструменти.
Статья посвящена изучению сути и особенностей формирования системы
обеспечения финансовой безопасности предприятий в современных условиях ведения
хозяйства. Рассмотрены основные характеристики системы финансовой безопасности
предприятия. Определенно основные составляющие системы обеспечения финансовой
безопасности субъектов хозяйствования.
Ключевые слова: финансовая безопасность, механизм управления финансовой
безопасностью, стратегия финансовой безопасности, финансовые инструменты.
The article is sanctified to the study of essence and features of forming of the system of
providing of financial safety of enterprises in the modern terms of menage. Basic descriptions of the
system of financial safety of enterprise are considered. The basic component systems of providing of
financial safety of subjects of menage are certain.
Key words: The financial safety, the mechanism of management financial safety, the strategy
of financial safety, the financial instruments.

Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової економіки, що
характеризується високим рівнем фінансових ризиків, постійною зміною
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування
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підприємств, наростанням погроз їх фінансовим інтересам тощо, одним з
найбільш актуальних напрямів фінансового менеджменту стає забезпечення
фінансової безпеки підприємства. Фінансова безпека підприємства представляє
собою складне, багатогранне поняття, яке залежить від безлічі чинників, що
виникають як усередині підприємства, так і за його межами. Забезпечення
фінансової безпеки підприємства – це не лише основоположний чинник
ефективного функціонування самих підприємств і стратегія їх ефективного
розвитку у системі фінансового менеджменту, але й основа безпечного
функціонування окремих регіонів і держави в цілому.
При цьому, світовий та вітчизняний економічний досвід переконливо
свідчить про необхідність створення такої системи забезпечення фінансової
безпеки підприємства, яка була би стійка до фінансових ризиків й активно
стимулювала соціально-економічний розвиток господарюючих суб'єктів. Саме
наявність ефективної системи управління фінансовою безпекою дозволяє
підвищити ефективність протидії фінансовим загрозам, попередити можливі
загрози нанесення збитку активам підприємства, втрати ліквідності, фінансової
стійкості та незалежності бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З проблем забезпечення
фінансової безпеки опублікована велика кількість робіт як вітчизняними, так і
зарубіжними авторами. Основна увага у працях О. Барановського, В. Борисової,
О. Василика, В. Гейця, О. Гудзь, М. Дем’яненка, М. Кропивка, П. Лайка,
Ю. Лупенка, І. Лютого, М. Маліка, О. Могильного, В. Мунтіяна, Н. Прокопенко,
П. Саблука, П. Стецюка, Н. Третяк, А. Чупіса приділяється питанням вивчення
сутності та визначення оцінки потенціалу фінансової безпеки, визначення
критеріїв і кордонів фінансової безпеки підприємства. У роботах зарубіжних
авторів, таких як Джеймс К., Ван Хорн, Джон М. Вахович, Р. Брейли,
С. Майєрс, освітлюються питання управління фінансовою безпекою,
забезпечення фінансової безпеки в системі фінансового менеджменту
підприємства. При цьому, більш детального розгляду потребують питання
визначення особливостей побудови й систематизації основаних складових
систем фінансової безпеки вітчизняних підприємств.
Постановка завдання. Метою статті є вивчення сутності та
особливостей формування системи забезпечення фінансової безпеки
підприємств у сучасних умовах господарювання. Розгляд основних
характеристик системи фінансової безпеки підприємства. Визначення основних
складових системи забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання.
Результати дослідження. Під системою забезпечення фінансової безпеки
підприємства розуміється сукупність елементів, які забезпечують граничний
рівень його фінансового захисту від реальних і потенційних погроз зовнішнього
і внутрішнього характеру, що визначається кількісними і якісними параметрами
його фінансового стану. Метою формування системи забезпечення фінансової
безпеки підприємства слід вважати створення необхідних фінансових
передумов стійкого зростання і розвитку підприємства у короткостроковому і
довгостроковому періоді.
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Розглядаючи систему фінансової безпеки підприємства, необхідно
визначити основні її характеристики (рис. 1) [4, с. 196].
Унікальна
Відокремлена
СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ
БЕЗПЕКИ
ПІДПРИЄМСТВА

Комплексна
Ефективна
Динамічна

Рис. 1. Основні характеристики системи фінансової безпеки підприємства
Так, унікальність системи фінансової безпеки підприємства визначається
особливостями кожного конкретного підприємства та залежить від розмірів
підприємства,
його виробничо-технічних, фінансових, організаційних
можливостей.
Самостійність системи полягає у її відокремленості від інших виробничих
одиниць. Проте її відособленість відносна, тому що система фінансової
безпеки підприємства – це складний елемент фінансової безпеки регіону,
галузі, держави.
СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Суб’єкти

Система фінансової
діагностики

Якісні методи

Об’єкти

Механізм управління

Система контролю та
оцінки результатів

Стратегія

Система важелів та
методів забезпечення
фінансової безпеки

Кількісні методи

Рис. 2. Система фінансової безпеки підприємства
Комплексність системи фінансової безпеки полягає у забезпечені безпеки
усіх її функціональних складових.
Динамічність системи полягає у забезпеченні можливостей швидкої зміни
послідовності дій та стратегії забезпечення фінансової безпеки при зміні
факторів та умов фінансового середовища підприємства.
Основним положенням є ефективність системи фінансової безпеки,
оскільки унікальність, динамічність, самостійність та комплексність системи
не дає жодних гарантій, що ця система буде діяти, окрім того, діяти ефективно.
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

14

Складові елементи системи фінансової безпеки підприємства наведені на
рис. 2 [2, с. 235].
Відзначимо, що в межах роботи системи забезпечення фінансової безпеки
ступінь захисту підприємства від внутрішніх та зовнішніх загроз буде
зумовлена її здатністю на відповідних рівнях:
– забезпечити стійкий фінансовий розвиток підприємства, досягнення
основних цільових параметрів діяльності при збереженні ліквідності та
незалежності його фінансової системи;
– нейтралізувати негативну дію кризових явищ економіки, умисні дії
конкурентів та інших «недружніх» структур;
– запобігти угодам з активами підприємства, що створюють загрозу
втрати капіталу;
– сформувати адекватну систему обліку фінансових потоків та зміцнити
операційну ефективність системи контролю;
– залучити й використати позикові кошти за оптимальною вартістю у
надійних банків та контролювати прийнятний рівень боргового навантаження;
– запобігти випадкам халатності, шахрайства та умисним діям персоналу
у стосунках з контрагентами, а також іншим фінансовим порушенням, у тому
числі пов'язаним з використанням державних бюджетних коштів;
– розробити та впровадити систему постійного моніторингу фінансового
стану компанії з метою раннього діагностування кризових явищ й ознак
банкрутства.
Реалізація перерахованих завдань допоможе підприємству створити
необхідний запас міцності фінансової системи перед лицем існуючих та знов
виникаючих для нього загроз. При цьому, об’єктами впливу для реалізації цих
завдань можуть бути: прибуток; капітал; інвестиції; інші джерела формування і
використання фінансових ресурсів; фінансові та економічні ризики; кризи
тощо. Суб’єктами при цьому виступають ті особи, підрозділи, служби, органи,
відомства, установи, що безпосередньо займаються забезпеченням фінансової
безпеки.
Відзначимо, що реалізація завдань, поставлених для забезпечення
фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, можлива за умови формування
механізму управління фінансовою безпекою, який можна розглядати як
сукупність організаційних, фінансових та правових засобів впливу, які мають
на меті своєчасне виявлення, попередження, нейтралізацію та ліквідацію загроз
фінансовій безпеці підприємства. В основі механізму забезпечення фінансової
безпеки підприємства знаходиться системне поєднання певних інструментів,
методів, важелів та інформаційно-аналітичного забезпечення, створюваних на
базі принципів забезпечення фінансової безпеки, що об’єктивно існують як
економічні закономірності, а також виробляються суб’єктами управління
фінансової безпеки підприємства для досягнення і захисту фінансових інтересів
останнього [3, с. 129].
В свою чергу, механізм управління фінансовою безпекою включає
наступні підсистеми:
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– підсистема фінансової діагностики, призначення якої полягає в тому,
щоб вчасно інформувати про можливі проблемні місця в роботі підприємства, а
також оцінювати ступінь погрози за допомогою якісних та кількісних методів;
– підсистема фінансових важелів і методів, метою якої є усунення
кризових явищ і процесів та забезпечення ефективної діяльності підприємства
за рахунок відповідного інструментарію (управління прибутком, витратами,
капіталом, фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансове планування,
фінансове регулювання, страхування);
– підсистема контролю, призначенням якої є коригування значень
підконтрольних об'єктів, перевірка результативності заходів по забезпеченню
фінансової безпеки організації, блокування відхилень.
Необхідним елементом створення дієвої системи забезпечення фінансової
безпеки підприємства також є розробка відповідної стратегії, яка представляє
собою систему поглядів, ідей, цільових установок в галузі проблем
забезпечення фінансової безпеки підприємства, а також систему заходів,
шляхів, напрямів досягнення поставлених цілей і створення сприятливих умов
для досягнення цілей бізнесу в умовах невизначеності та існування внутрішніх і
зовнішніх загроз.
Стратегії фінансової безпеки за своїм змістом бувають різноманітними.
Можна виокремити три основні типи [2, с. 236]:
– стратегія, пов’язана з необхідністю раптового реагування на загрози, що
виникають;
– стратегія, орієнтована на прогнозування, завчасне виявлення небезпек
та загроз, цілеспрямоване дослідження економічної ситуації як всередині
підприємства, так і в оточуючому його середовищі;
– стратегія, направлена на відшкодування нанесених збитків.
Стратегію забезпечення фінансової безпеки підприємства слід розглядати
як модель, яка необхідна для досягнення певних цілей у рамках корпоративної
і фінансової стратегії шляхом координації,
розподілу та використання
фінансових ресурсів підприємства з метою забезпечення належного рівня
фінансової безпеки підприємства. У складі стратегії задаються складова
(частка) корпоративної місії і цілі підприємства, що стосуються фінансової
безпеки, результати аналізу внутрішнього і зовнішнього фінансового
середовища, якісні і кількісні параметри використання фінансових ресурсів, які
задовольняють вимогам забезпечення належного рівня фінансової безпеки,
відповідальні за реалізацію намічених заходів, обсяг і джерела фінансових
ресурсів
(бюджет),
потрібних для забезпечення фінансової безпеки
підприємства [1, с. 67].
Вважаємо, що найбільш прийнятними для використання вітчизняними
підприємствами слід вважати стратегії другого виду, адже саме вони
дозволяють попереджувати можливі небезпечні впливи на фінансову безпеку
підприємства або, за рахунок завчасного їх прогнозування, зводити шкідливу
дію негативних факторів до мінімального рівня.
Залежно від обраної стратегії розробляється тактика забезпечення
фінансової безпеки, яка припускає застосування конкретних процедур й
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виконання конкретних дій в цілях забезпечення фінансової безпеки суб'єкта
підприємництва. Такими діями, залежно від характеру загроз і тяжкості
наслідків їх реалізації, можуть бути, наприклад:
– розширення служби фінансової безпеки підприємства;
– вжиття додаткових заходів по збереженню капіталу підприємства;
– пред'явлення претензій контрагентові-порушникові;
– звернення з позовом в судові органи тощо.
Висновки та пропозиції. Таким чином, актуальність розгляду
особливостей формування дієвих систем забезпечення фінансової безпеки на
вітчизняних підприємствах визначається значущістю фінансової безпеки
підприємств у забезпеченні стабільності реального сектора національної
економіки і необхідністю формування комплексного підходу до управління
фінансовою безпекою у фінансовому менеджменті з урахуванням сучасних
тенденцій ведення бізнесу. Система фінансової безпеки суб’єктів
підприємництва має поєднувати надбання сучасної економічної науки та діяти
постійно, а не за фактом настання кризи. Тобто суб’єкти підприємництва мають
заздалегідь попереджати розвиток кризових явищ, забезпечуючи власну
ефективну діяльність. Для цього слід вирішувати задачі здійснення моніторингу
фінансового стану організації та зовнішніх факторів з метою раннього
виявлення ознак її кризового розвитку, визначення масштабів кризового стану,
дослідження основних факторів, що обумовлюють її кризовий розвиток,
створення і реалізації заходів по запобіганню криз і попередженню
банкрутства, контролю за виконанням заходів з формування фінансової безпеки
і оцінки отриманих результатів шляхом використання фінансового
інструментарію. Впровадження такої системи створить дієвий інструмент по
запобіганню криз, забезпеченню стабільної та ефективної фінансової
діяльності.
1.
2.
3.
4.
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СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ІНФЛЯЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ
ВПЛИВ НА ОСНОВНІ МОНЕТАРНІ ПОКАЗНИКИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
УКРАИНЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОСНОВЫНЕ МОНЕТАРНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
STATISTICAL ASSESSMENT OF INFLATIONARY PROCESSES IN
UKRAINE AND THEIR IMPACT ON THE MAIN MONETARY INDICATORS
Стаття присвячена дослідженню динаміки зростання інфляційних процесів в
Україні та чинникам, які їх спричинюють. У даній роботі розглядається рівень зростання
інфляції, курс гривні в доларах та євро, досліджуються монетарні показники за остання
дев’ятнадцять років (1997-2015 рр.). Особливу увагу автори акцентували на дослідженні
темпів розвитку інфляційних процесів в Україні. У роботі досліджено індекс інфляції та
визначено часові лаги зміни цього показника і особливо виокремлено період, де інфляційні
процеси тривають та набувають більшого зростання. Зроблено відповідні висновки щодо
стану розвитку інфляції в Україні.
Ключові слова: інфляція, динаміка, монетарні показники, ВВП, курс гривні, грошовий
мультиплікатор.
Статья посвящена исследованию динамики роста инфляционных процессов в
Украине и факторам, которые их вызывают. В данной работе рассматривается уровень
роста инфляции, курс гривны в долларах и евро, исследуются монетарные показатели за
последние девятнадцать лет (1997-2015 гг.). Особое внимание авторы акцентировали на
исследовании темпов развития инфляционных процессов в Украине. В работе исследовано
индекс инфляции и определены временные лаги изменения этого показателя и особо выделен
период, где инфляционные процессы продолжаются и приобретают большего роста.
Сделаны соответствующие выводы о состоянии развития инфляции в Украине.
Ключевые слова: инфляция, динамика, монетарне показатели, ВВП, курс гривни,
денежный мультипликатор.
The article is devoted to the study of dynamics of growth of inflation processes in Ukraine
and the factors that cause them. This paper examines the level of inflation, the hryvnia in dollars
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and euros, investigate monetary data for the last nineteen years (1997-2015). Special attention is
focused on the study of the rate of development of inflationary processes in Ukraine. The paper
studies the inflation rate and determined lags in the changes of this indicator and highlighted a
period where inflationary processes continue and gain greater growth. Conclusions are made about
the state of development of inflation in Ukraine.
Keywords: inflation dynamics, monetary indicators, GDP, the hryvnia exchange rate, money
multiplier.

Постановка проблеми. На даний момент інфляція в Україні набула дуже
великих темпів розвитку, вона є чинником, що ставить під загрозу сталість
національної грошової одиниці в Україні, тому дана тема дослідження має
велике значення. Інфляційні процеси негативно відбиваються на соціальній
сфері в Україні, так як реальні доходи населення зменшуються в геометричній
прогресії, а рівень соціального захисту наближається до межі не повернення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню інфляції,
присвячено багато праць як зарубіжних, так і вітчизняних науковців. Серед
них:Дж. Кейнса, А. Маршалла, А. Пігу, Д. Рікардо, І. Фішера, В. Беседіна, А.
Гальчинського, В. Гейця, А. Гриценка.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проте,
недостатньо приділено уваги дослідженню динамічних лаг та їх виокремлення в
інфляційних процесах в Україні з моменту введення в обіг національної
грошової одиниці – гривні.
Мета і завдання дослідження. Метою даної наукової роботи є
дослідження темпів інфляції в Україні за період з 1997-2015рр. та її
поступовий вплив на зміну вартості національної валюти в Україні – гривні та
представити монетарні показники, які свідчпть про розгортання знецінення
валюти.
Виклад основного матеріалу. На даний момент інфляція в Україні
набула дуже великого розвитку, темпи її поширення вражають, тому дана тема
актуальна і має велике значення.
Інфляція – одна з найважливіших «хвороб» ХХ ст. тобто це процес
знецінення грошей в результаті переповнення сфери обігу грошовими засобами
зверх реальних потреб та підвищення загального рівня цін в країні. Найбільшу
небезпеку являє собою галопуюча інфляція, яка супроводжується дуже
високими темпами зростання цін. Щодо причин інфляції, то це може бути –
дефіцит бюджету, надмірне розширення кредиту зовні (Кредити МВФ) тощо.
Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статті 99 і 102
Конституції України, протягом 2-16 вересня 1996 року в Україні була
проведена грошова реформа. В обіг було введено національну валюту України
– гривню. Оскільки гривня, як національна валюта, була введена наприкінці
1996 року, то повноцінне її функціонування можливо досліджувати починаючи
з 1997 року, таким чином період часу, за який проводилось дослідження
інфляційних процесів в Україні, це період з1997 по 2014 рр. та окремо 2015р.[1]
Як що узяти до уваги динаміку показника рівня індексу інфляції, за проміжок з
1997р. по 2014 р., то даний показник мав тенденцію до зростання за такими
часовими лагами: 1997р. – 2000р., зріс з 110,1% по 125,8%, а з 2003р. – 2007р.
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відповідно 108,2% по 116,6% , з 2013р. – 2014р. – 100,5% по 124,9%.
Найвищого рівня індекс інфляції сягнув у 2000р., він становив –125,8%.
Таблиця 1
Динаміка індексу інфляції та індексу купівельної спроможності гривні в
Україні за 1997-2014 рр.
Роки

Індекс
інфляції
(%)

Темп приросту
індексу
інфляції
(%)

Індекс
купівельної
спроможності
(%)

1997
110,1
100,00
1998
120
108,99
1999
119,2
99,33
2000
125,8
105,54
2001
106,1
84,34
2002
99,4
93,69
2003
108,2
108,85
2004
112,3
103,79
2005
110,3
98,22
2006
111,6
101,18
2007
116,6
104,48
2008
122,3
104,89
2009
112,3
91,82
2010
109,1
97,15
2011
104,6
95,88
2012
99,8
95,41
2013
100,5
100,70
2014
124,9
124,28
Джерело: за даними Міністерства фінансів[2]

0,91
0,83
0,84
0,79
0,94
1,01
0,92
0,89
0,91
0,90
0,86
0,82
0,89
0,92
0,96
1,00
1,00
0,80

Темп приросту
індексу
купівельної
спроможності
(%)
100,00
91,75
100,67
94,75
118,57
106,74
91,87
96,35
101,81
98,84
95,71
95,34
108,90
102,93
104,30
104,81
99,30
80,46

Рис. 1. Динаміка росту індексу інфляції в Україні за 1997-2014 рр.
складено автором за джерелом [2]
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Індекс зменшується у таких проміжках: з 2000р. по 2002р. (125,8%–
99,4%); 2007р. – 2012р. (116,6% – 99,8%). Найнижчий показник зафіксований
у 2002р., який становить – 99,4%. (табл. 1)
Якщо взяти до уваги показники рівня, індексу купівельної спроможності,
то можемо сказати, що вони є обернено пропорційними показникам рівня
індексу споживчих цін, а останні в свою чергу є прямо пропорційні індексу
інфляції і показують у скільки разів знецінилися гроші. Тому данні будуть
співпадати з аналізом індексу інфляції (рис. 1).
Таблиця 2
Динаміка показників росту інфляції в Україні за 2015р.
2015

Індекс
інфляції
(%)

Темп приросту
індексу
інфляції (%)

Індекс купівельної
спроможності
(%)

січень
103,1
100,00
лютий
105,3
102,13
березень
110,8
105,22
квітень
114
102,89
травень
102,2
89,65
червень
100,4
98,24
липень
99
98,61
серпень
99,2
100,20
вересень
99,2
100,00
жовтень
98,7
99,50
листопад
102
103,34
грудень
За рік
142,3
113,93
Джерело: за даними Міністерства фінансів[2]

0,97
0,95
0,90
0,88
0,98
1,00
1,01
1,01
1,01
1,01
0,98
0,70

Темп приросту
індекс купівельної
спроможності (%)
100,00
97,91
95,04
97,19
111,55
101,79
101,41
99,80
100,00
100,51
96,76
87,77

Рис. 2. Динаміка показників росту індексу купівельної спроможності
в Україні за 2015 р. (складено автором за джерелом [2])
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Динаміка інфляції 2015 року має наступний вигляд: з початку року і до
квітня включно, вона набирала оберти і досягла – 114%; з квітня показник
почав зменшуватися і найнижчого рівня він досяг у липні і становив 99%.
Отже, за попередніми підрахунками можна сказати, що приблизний
рівень інфляції за 2015 рік становитиме 142,3%, що перевищує рівень інфляції
за всі попередні роки починаючи з 1997 року (табл. 2).
Отже, індекс купівельної спроможності визначається одиниця ділена на
індекс інфляції. На початку року він становив приблизно 0,009, а вже в середині
досяг 0,01 (рис. 2).
Можна зробити висновки, що з 1997 року Україна пройшла через високе
зростання інфляції у 2000 році (125,8%) і надзвичайно високий рівень інфляції
цього року – 142,3%, що говорить про несприятливу економічну ситуацію у
країні на 2015 рік. Необхідно намагатися зменшувати темпи розвитку
«хвороби» ХХ ст.
Таблиця 3
Динаміка курсу гривні України по відношенню до долара США та євро за
період 1997-2014 рр.
Роки

$
(грн.)

€
(грн.)

Темп приросту $
(%)

Темп приросту €
(%)

100,00
75,92
59,32
75,92
101,30
100,94
99,81
100,38
103,71
101,39
100,00
95,83
67,65
98,23
99,50
99,75
100,00
67,38

100,00
114,58
95,63
104,57
119,68
109,80
96,67
99,22
109,15
111,42
140,99
96,87
107,98
90,40
103,25
147,41

1997
1,86
1998
2,45
1999
4,13
4,39 безгот.
2000
5,44
5,03 безгот.
2001
5,37
4,81 безгот.
2002
5,32
5,03 гот.
2003
5,33
6,02
2004
5,31
6,61
2005
5,12
6,39
2006
5,05
6,34
2007
5,05
6,92
2008
5,27
7,71
2009
7,79
10,87
2010
7,93
10,53
2011
7,97
11,37
2012
7,99
10,28
2013
7,99
10,61
2014
11,86
15,65
Джерело: за даними сайту NetHolding [3]

Розглянемо, курс гривні з 1997р. по 2014р.. Для стабільного розвитку
економіки на початку десятиліття було прийняте рішення про прив'язку до
долара США. До фінансової кризи 1998 року гривня була досить сильною
валютою, її курс був 1,8 - до 1 долара США. У серпні 1998 року гривня
знецінилася майже втричі. Курс ~ 5 гривень за долар встановився незмінним
багато років.
Якщо ми поглянемо на курс валюти, то побачимо, що дійсно з 1998 року
гривня почала знецінюватися по відношенню до долара і з 2000р. по 2008р.
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курс гривні коливався в межах від 5,05 по 5,44 гривень за долар США. У 2009р.
ситуація змінилася і трималася до 2013р. (від 7,79 до 7,99 гривень за долар
США). У 2014р. в зв’язку з нестабільним політичним становищем курс гривні
стрімко падав і досяг рівня 11,89 гривень за долар США (табл. 3).

Рис. 3. Курс гривні України по відношенню до долара США та євро за
період 1997-2014 рр. (складено автором за джерелом [3])
У готівковому обігу євро з’явився 1 січня 2002 році, до цього Україна
використовувала валюту два роки у безготівкових розрахунках (5,03 гривень до
одного євро). Через рік після введення готівки курс гривні почав падати і з
2003р. по 2007р. він тримався в межах від 6,02 до 6,92 гривень за один євро. З
2008р. і до 2014 рік курс гривні коливався в межах від 7,71 до 10,87 гривень за
один євро, а в 2014 через нестабільність політики був зафіксований «стрибок»
знецінення гривні (15,65 гривень за 1 євро) (рис. 3).
Таблиця 4
Курс гривні в Україні 2015 р.
$
€
(грн.)
(грн.)
січень
15,81
18,56
лютий
24,31
27,61
березень
23,33
25,42
квітень
22,61
24,33
травень
20,93
23,41
червень
21,24
23,82
липень
21,77
23,96
серпень
21,57
23,98
вересень
21,65
24,33
жовтень
21,85
24,55
листопад
23,34
25,1
грудень
23,62
25,38
За рік
21,84
24,2
Джерело: за даними сайтуNetHolding [3]
2015

Темп приросту $
(%)
100,00
153,76
95,97
96,91
92,57
101,48
102,50
99,08
100,37
100,92
106,82
101,20
184,19
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Темп приросту €
(%)
100,00
148,80
92,07
95,71
96,22
101,75
100,59
100,08
101,46
100,90
102,24
101,12
154,68
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В 2015 році курс гривні по відношенню до долара і євро почав стрімко
падати, якщо на початок року курс становив 15,81гривні за один долар і 18,56
гривні за один євро відповідно, то протягом року він коливався від 20,93
гривні за один долар і 23,41 гривні за один євро до 23,62гривні за один долар і
25,42гривні за один євро. Середні річні дані по валютному курсу становлять
21,84гривні за один долар і 24,2гривні за один євро (табл. 4).
Очевидно, що для дослідження більш ефективно брати данні курсу гривні
за доларом США, оскільки курс національної грошової одиниці в євро мі не
можемо повноцінно дослідити за вказаний проміжок часу.

Рис. 4. Курс гривні в Україні 2015 р. (складено автором за джерелом [3])
По даному питанню можна зробити такі висновки, що курс гривні на
світовому ринку від початку її введення в фінансову систему України суттєво
змінився. В 1997 році колі курс був 1,86 гривні за один долар і зараз коли 21,84
гривні за один долар. Отже, мі наглядно бачимо наскільки гривня здешевіла, по
відношенню до світових валют (рис. 4).
Для дослідження було обрано наступні монетарні показники: ВВП, Рівень
монетизації, мультиплікатор, індекс споживчих цін, індекс інфляції, Курс
гривні в доларах, курс гривні в євро.
Номінальний ВВП України з 1997 р. і до 2014 р. лише динамічно зростав.
На початку він становив 92484 (млн. грн.), а за даними 2014року –
1566728(млн. грн.). Можна зробити висновки, що кінцева вартість усіх товарів і
послуг за ці роки в країні зросла. Даний показник пов'язаний з індексом цін.
Рівень монетизації в України дає нам змогу побачити рівень забезпеченості
економіки грошима. З 1997 року він сягав 13,4 млрд., у 2000 році даний
показник наблизився до 19,9 млрд. Далі рівень монетизації через кожні два
роки зростали і перевищували попередні на 10 так до 2007р. (2001р. – 22,3
млрд.; 2002р. – 28,8 млрд.; 2003р. –35,7 млрд.; 2004р. – 36,4 млрд.; 2005р. – 44
млрд.; 2006р. – 48 млрд.). У 2007 році показник був рівний – 55 млрд., а після
він почав зменшуватися і активно почав знову зростати з 2011 (з показником
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Таблиця 5
Монетарні показники України за 1997-2014 рр.
Роки
ВВП (млн. грн.)
Рівень
монетизації
(млрд. грн.)
Грошовий
мультиплікатор
(млрд. грн.)
Індекс
споживчих цін
(%)
Індекс інфляції
(%)
$
(грн.)
€
(грн.)
Темп приросту
ВВП (%)
Темп приросту
рівня монетизації
(%)
Темп приросту
грошового
мультеплвкатора
(%)
Темп приросту
індексу
споживчіх цін
(%)
Темп приросту
індексу інфляції
(%)
Темп приросту $
(%)
Темп приросту €
(%)

1997
92484

1998
102593

1999
130442

2000
17007

2001
211175

2002
225810

2003
267344

2004
345113

2005
441452

2006
544153

2007
720731

13,4

15,3

16,9

19,9

22,3

28,8

35,7

36,4

44

48

55

0,07

0,06

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,14

0,13

1,26

1,28

110,1

120

119,2

125,8

106,1

99,4

108,2

112,3

110,3

111,6

116,6

110,1

120

119,2

125,8

106,1

99,4

108,2

112,3

110,3

111,6

116,6

1,86

2,45

4,13

5,44

5,37

5,32

5,33

5,31

5,12

5,05

5,05

-

-

4,39
безгот.

5,03
безгот.

4,81
безгот.

5,03
гот.

6,02

6,61

6,39

6,34

6,92

100,00

110,93

127,15

13,04

1241,69

106,93

118,39

129,09

127,92

123,26

132,45

100,00

114,18

110,46

117,75

112,06

129,15

123,96

101,96

120,88

109,09

114,58

100,00

84,00

100,00

119,05

100,00

116,67

100,00

171,43

87,50

1008,00

101,59

100,00

108,99

99,33

105,54

84,34

93,69

108,85

103,79

98,22

101,18

104,48

100,00

108,99

99,33

105,54

84,34

93,69

108,85

103,79

98,22

101,18

104,48

100,00

131,72

168,57

131,72

98,71

99,07

100,19

99,62

96,42

98,63

100,00

-

-

100,00

1,15

0,96

1,05

1,20

109,80

96,67

99,22

109,15

Продовження табл. 5
Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ВВП (млн. грн.)

948056

913345

1082569

1316600

1408889

1454931

1566728

Рівень монетизації
(млрд. грн.)

54,4

53,4

54,6

52,6

54,9

62,4

85,7

1,34

1,28

1,20

1,31

1,15

1,04

1,17

122,3

112,3

109,1

104,6

99,8

100,5

124,9

Індекс інфляції (%)

122,3

112,3

109,1

104,6

99,8

100,5

124,9

$ (грн.)

5,27

7,79

7,93

7,97

7,99

7,99

11,86

€ (грн.)

7,71

10,87

10,53

11,37

10,28

10,61

15,65

Темп приросту ВВП (%)

131,54

96,34

118,53

121,62

107,01

103,27

107,68

Темп приросту рівня
монетизації (%)

98,91

98,16

102,25

96,34

104,37

113,66

137,34

Темп приросту
грошового
мультеплвкатора (%)

104,69

95,52

93,75

109,17

87,79

90,43

112,50

Темп приросту індексу
споживчіх цін (%)

104,89

91,82

97,15

95,88

95,41

100,70

124,28

Темп приросту індексу
інфляції

104,89

91,82

97,15

95,88

95,41

100,70

124,28

Темп приросту $ (%)

104,36

147,82

101,80

100,50

100,25

100,00

148,40

Темп приросту € (%)

111,42

140,99

96,87

107,98

90,40

103,25

147,41

Грошовий
мультиплікатор
(млрд. грн.)
Індекс споживчих цін
(%)
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52,6 млрд.), на 2014 р. показник сягнув – 85,7млрд. За даними видно,що рівень
забезпеченості за останні роки значно зріс (рис. 5).

Рис. 5. Динаміка рівня монетизації в Україні за 1997-2014рр.
складено автором за джерелом [4]

Рис. 6. Динаміка інфляції та курсу гривні у доларах США
складено автором за джерелом [4]

Грошовий мультиплікатор є величиною обернено пропорційною, до
норми резервування банків і під час резервування виникає ефект грошового
мультиплікатора, який базується на тому, що резерви, втрачені одним
комерційним банком, внаслідок кредитування стають набутком іншого й
використовуються ним також для кредитування. До 2004 року показник не
досягав позначки 0,1; починаючи з даного року він сягнув 0,14 млрд. З 2004
року показник почав зростати, аж до 2008 і коливався в межах 0,13-1,34 млрд. В
інтервалі з 2008р. по 2010 спостерігається зниження показника і зафіксований
рівень дорівнює 1,04 млрд. У 2014 році показник знову зростає (1,17млрд.)
(табл. 5).
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Розглянемо зміни індексу купівельної спроможності та курсу гривні до
долара США. За даними видно, що показники змінюються паралельно один
одному. Отже, можна зробити висновки, що між ними є взаємодія, а курс
гривні в доларах США на пряму пов'язаний зі зміною індексу інфляції. Як що
узяти до уваги динаміку показників за проміжок з 1997р. по 2014 р., то дані
показники мали тенденцію до зростання за такими часовими лагами: 1997р. –
2000р., індекс інфляції зріс з 110,1% по 125,8% (курс гривні з 1,86 по 5,44
гривні за долар США), а з 2003р. – 2007р. відповідно 108,2% по 116,6% , з
2013р. – 2014р. – 100,5% по 124,9%. Найвищого рівня індекс інфляції сягнув у
2000р., він становив –125,8%.
Показники зменшуються у таких проміжках: з 2000р. по 2002р. (125,8%–
99,4%); 2007р. – 2012р. (116,6%-99,8%). Найнижчий показник зафіксований у
2002р., який становить – 99,4% (рис. 6).
Таблиця 6
Динаміка монетарних показників в Україні за 2015р.
2015

ВВП
(млн.
грн.)

Індекс
споживчих
цін
(%)

Індекс
інфляції
(%)

$
(грн.)

січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
За рік

367577
367577
367577
449575
449575
449575
-

103,1
105,3
110,8
114
102,2
100,4
99
99,2
99,2
98,7
102
142,3

103,1
105,3
110,8
114
102,2
100,4
99
99,2
99,2
98,7
102
142,3

15,81
24,31
23,33
22,61
20,93
21,24
21,77
21,57
21,65
21,85
23,34
23,62
21,84

€
(грн.)

Темп
приросту
ВВП
(%)

Темп
приросту
індексу
споживчіх
цін, (%)

Темп
приросту
індексу
інфляції
(%)

Темп
приросту
$
(%)

Темп
приросту
€
(%)

18,56
27,61
25,42
24,33
23,41
23,82
23,96
23,98
24,33
24,55
25,1
25,38
24,2

100,00
100,00
100,00
122,31
100,00
100,00
-

100,00
102,13
105,22
102,89
89,65
98,24
98,61
100,20
100,00
99,50
103,34
113,93

100,00
102,13
105,22
102,89
89,65
98,24
98,61
100,20
100,00
99,50
103,34
113,93

100,00
153,76
95,97
96,91
92,57
101,48
102,50
99,08
100,37
100,92
106,82
101,20
184,19

100,00
148,80
92,07
95,71
96,22
101,75
100,59
100,08
101,46
100,90
102,24
101,12
154,68

Джерело: за даними Міністерства фінансів [2]

За показниками 2015 року можна сказати, що номінальний ВВП країни
розраховується по кварталам і публікується не одразу, що ускладнює пошук
необхідних нам даних. ВВП за перший квартал – 367577 млн. грн.. А в же у
наступному кварталі його кількість зросла і досягла 449575 млн. грн.. Данні по
третьому і четвертому кварталам будуть вказані у річних звітах.
Отже, можна зробити наступні висновки, що через нестабільність
політичного стану країни широко розвинулася інфляція та знизився курс
національної валюті. Монетарні показники говорять нам про те, що в останні
роки грошовий мультиплікатор почав зменшуватися, а рівень ВВП навпаки
збільшуватись. За останні роки рівень монетизації в Україні дуже виріс.
Висновки та пропозиції. У ході проведеного дослідження було з’ясовано
наступне:
1. Динаміка індексу інфляції за 1997-2015 рр. говорить про те, що
інфляційні процеси в Україні посилюються. Особливо якщо взяти до
уваги показники 2015 року, де рівень інфляції сягає 142,3%.
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2. Чинник широкого розгортання інфляції в Україні дуже тисне на зміну
вартості національної грошової одиниці, що підсилює знецінення гривні.
3. Також головним чинником збільшення інфляції є бездіяльність голови
Національного банку України (за законом про НБУ, голова НБУ несе
персональну відповідальність за сталість національної грошової одиниці).
4. Поширення інфляції впливає на збільшення маси грошей в обігу. Але
дана маса грошей не є підкріпленою необхідною кількістю товарів та
послуг. За законом кількості грошей в обігу, якщо маса непідкріплена
відповідним товарами та послугами, то інфляційні процеси не тільки
збільшуватимуться, а й показник ВВП треба корегувати на рівень
інфляції.
5. У ході дослідження було виявлено часові лаги, по індексу інфляції та
курсу гривні по відношенню до долара США. Було встановлено, що
показник курсу гривні в доларах США на пряму залежить від показника
індексу інфляції. Чим більший рівень інфляції, тим дешевша гривня.
6. Зростання показника ВВП є скритим, тому що при такому рівні інфляції,
економіка занепадає і можливі небажані наслідки. До таких наслідків
можна віднести повернення економічного розвитку країна на декілька
десятків років назад.
7. На рівень інфляції можуть впливати, як зовнішні так і внутрішні фактори.
До зовнішнього фактору ми можемо віднести світову кризу 1998 року,
яка призвела до зростання темпів інфляції. Також у 2008 році
спостерігалася світова криза, яка залишила свій відбиток.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО –
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ ТА ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ
ДЕЦЕТРАЛІЗАЦІЇ НА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОВЕДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ И ВЛИЯНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ADMINISTRATIVETERRITORIAL REFORM AND THE IMPACT OF FISCAL
DECENTRALIZATION ON THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE OF
LOCAL GOVERNMENT
Проведення адміністративно-територіальної реформи має свою специфіку та
своєрідність. Історичний досвід проведення реформи місцевого самоврядування свідчить
про необхідність передачі повноважень місцевим органам влади для забезпечення
ефективного управління та надання сучасних фінансових послуг населенню. В цьому плані, в
світі в теоретичному аспекті існують такі моделі місцевого, самоврядування:
англосаксонська, до них входять Великобританія, Канада, США, Австралія;
континентальна (Греція, Польща, Італія, Болгарія), Змішана (Австрія, Німеччина, Японія),
іберійська (Аргентина, Мексика, Колумбія, Бразилія). Особливістю цих моделей є
відсутність центрального управління на місцях і окремо: радянська (постсоціалістичні
республіки СРСР, Куба, КНДР, КНР).
Важливість механізмів розвитку місцевого самоврядування визначалась в багатьох
країнах світу в зв’язку з розвитком товарно-грошових відносин та формування засад
ринкової економіки. Історичний досвід проведення адміністративно-територіальної
реформи в Україні, свідчить про те,що ми не можемо до кінця визначитись з владними
повноваженнями, які повинні передаватися на місця, а також системною управління на
місцях, а саме головне з механізмами передачі фінансових ресурсів та відповідальністю
посадових осіб.
Ключові
слова:
адміністративно-територіальна
реформа,
бюджетна
децентралізація, місцеве самоврядування.
Проведение административно-территориальной реформы имеет свою специфику и
своеобразие. Исторический опыт проведения реформы местного самоуправления
свидетельствует о необходимости передачи полномочий местным органам власти для
обеспечения эффективного управления и предоставления современных финансовых услуг
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населению. В этом плане, в мире в теоретическом аспекте существуют такие модели
местного, самоуправления: англосаксонская, в них входят Великобритания, Канада, США,
Австралия; континентальная (Греция, Польша, Италия, Болгария), Смешанная (Австрия,
Германия, Япония), иберийская (Аргентина, Мексика, Колумбия, Бразилия). Особенностью
этих моделей является отсутствие центрального управления на местах и отдельно:
советская (постсоциалистические республики СССР, Куба, КНДР, КНР).
Важность механизмов развития местного самоуправления определялась во многих
странах мира в связи с развитием товарно-денежных отношений и формирования основ
рыночной экономики. Исторический опыт проведения административно-территориальной
реформы в Украине, свидетельствует о том, что мы не можем до конца определиться с
властными полномочиями, которые должны передаваться на места, а также системной
управления на местах, а самое главное с механизмами передачи финансовых ресурсов и
ответственностью должностных лиц .
Ключевые слова: административно-территориальная реформа, бюджетная
децентрализация, местное самоуправление.
Administrative-territorial reform has the specificity and originality. The historical
experience of local government reform demonstrates the need for devolution to local authorities to
ensure the effective management and provision of modern services. In this regard, in the world in
theory there are models of local, government, Anglo-Saxon, they are Britain, Canada, USA,
Australia; continental (Greece, Poland, Italy, Bulgaria) Mixed (Austria, Germany, Japan), Iberian
(Argentina, Mexico, Colombia, Brazil). A feature of these models is the lack of central control on
the ground and separately Soviet (post-Soviet republics of the USSR, Cuba, North Korea, China).
The importance of local government mechanisms defined in many countries in connection
with the development of commodity-money relations and the formation of market economy
principles. The historical experience of administrative-territorial reform in Ukraine, shows that we
can not determine the end with the power that must be transferred to other locations and systemic
administration in place, and most importantly with the mechanisms of transfer of financial
resources and the responsibility of officials.
Keywords: administrative-territorial reform, fiscal decentralization, local government.

Постановка проблеми. В теоретичному плані вчені-економісти у своїх
працях, починаючи з другої половини ХІХ століття визначили найважливіші
теоретичні засади організації надання суспільних благ населенню органами
влади різних рівнів і прийшли до висновку, що найбільш актуальними ,які
залишаються і на сьогоднішній день та згідно з якими організація влади в
країні повинна бути такою, щоб суспільні послуги максимально задовольняли
інтереси громадян і були наближені до них. Тому основною ідеєю всіх
муніципальних реформ залишається проблема надання більш важних
повноважень органами місцевої влади і на цій основі сформувати систему
управління на місцях, яка б сприяла ефективному управлінню на місцях,
створюючи матеріально-технічну основу розвитку місцевого господарства.
Аналіз останніх досліджень. Другою теоретичною основою ученихекономістів, починаючи з ХІХ століття стала теорія, згідно з якою визначалась
необхідність фінансування місцевих видатків за рахунок місцевих доходів,
оскільки саме населення відповідної території зацікавлене в отримані місцевих
суспільних благ. До науковців, які сповідували дані принципи відносяться
К.Штейн, К.Умпфенбах, К.Ееберг, А.Сміт, Ф.Бергіус та інші. Впродовж двох
століть не відбулося кардинальної еволюції поглядів, а навпаки, їх розвиток і
вдосконалення. В зв’язку з чим тенденція щодо розвитку місцевого
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самоврядування вдосконалювалась в багатьох роботах наших вчених
економістів, до них належать,наприклад, Р. Безсмертний, В. Борденюк,
В.Вакуленко, В.Кампо, М.Пітцик, М. Пухтинський, А.Ткачук, І.Луніна та
багато ін. суть їх зводиться до одного, а саме необхідності – розширити суть
владних повноважень регіонів та створити механізми їх фінансового
забезпечення. А це значить, що держава максимально віддає свої владні
повноваження регіонам, залишаючи за собою питання стратегічного розвитку
держави,
що
відповідає
національним
інтересам,
забезпечення
обороноздатності та захисту справ і свобод громадян і націй основі
забезпечувати ефективний розвиток економіки в цілому і в регіонах конкретно.
Виділення невирішеної частини проблеми. В даний час в Україні
склалась така ситуація коли постійна потреба владних повноважень та
фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування та нестабільність
доходів місцевих бюджетів є проблемою загальнодержавної ваги. Як наслідок,
в регіонах не вирішуються основні питання соціального захисту населення.
повільно розвивається соціально-культурна сфера, освіта,охорона здоров’я,
погіршується стан доріг, відбувається занепад комунального господарства.
Причиною таких негараздів є недосконала система державного менеджменту,
яка і досі не вирішує основних завдань щодо створення достатньої фінансової
бази органів місцевого самоврядування, а діюча система формування та
використання коштів місцевих бюджетів не відповідає потребам місцевого
самоврядування.
Результати дослідження. За цих умов, саме забезпечення ефективності
функціонування системи місцевого самоврядування має стати серйозним
фактором стабілізації економіки України. Залучення громадян до процесу
прийняття рішень із формування бюджету буде корисним місцевим органам
влади; створить засади для політичної стабільності в суспільстві, розподілу
відповідальності за прийняття рішень та одержання громадської підтримки при
їх втіленні в життя; сприятиме покращенню розуміння громадськістю існуючих
бюджетних обмежень для органів влади та підвищенню рівня довіри до
місц3евої влади,знаходженню нетрадиційних шляхів вирішення проблем, а
також економічно ефективних способів надання послуг. Така участь сприяє
формуванню активної громадянської позиції, збільшує прозорість економічних
процесів та зменшує корупцію. Залучення громадськості до бюджетного
процесу також несе ряд потенційних ризиків: розмивання легітимності
існуючих виборних інститутів на користь менш підзвітних громадських
організацій; мобілізація процесів участі місцевими елітами або іншими
організованими групами населення, що обстоюють власні інтереси;завищення
очікування громадян в умовах обмеженості ресурсів або недостатньої свободи
дій місцевих органів влади щодо прийняття рішень з бюджетних питань. У
зв’язку з цим, подальший розвиток громадської участі у бюджетних процесах в
Україні вимагає глибинної розбудови інституційних можливостей як по
вертикалі між різними рівнями управління, та і по горизонталі серед різних
учасників на місцевому рівні, а також фахової підготовки посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
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Одним із механізмів реалізації вищезазначеного є необхідність внесення
змін до Бюджетного і Податкового кодексів з урахуванням запропонованих
пропозицій, що дає можливість врегулювати взаємовідносини між
центральними та місцевими органами виконавчої влади, створює передумови
для підвищення якості управління бюджетними коштами, демократизації та
децентралізації бюджетного процесу, а також проведення реформ в інших
сферах суспільства. Саме запропоновані зміни до Бюджетного кодексу мають
стати двигуном подальшого поступального розвитку бюджетної системи
України, її гармонізації до міжнародних та європейських стандартів управління
бюджетними коштами та наближення практики національного бюджетування
до передового зарубіжного досвіду. Розвиток національної бюджетної системи
є тривалим і складним процесом,який потребує визначення чіткої стратегії,
тактики та напрямків досягнення поставленої мети . виконання послідовних,
логічних ,програмних перетворень у системі бюджетних відносин
та
загальному бюджетному процесі України. Водночас, для реального
забезпечення виконання і реалізації положень Бюджетного кодексу ,необхідно
на законодавчому рівні вирішити ряд питань, пов’язаних з його
запровадженням, зокрема щодо формування та прийняття законодавчої бази.
В той же час, наявні проблеми в бюджетному процесі 2015 року свідчать
про те, що більшість з них пов’язана з фінансовим забезпечення закладів
соціально-культурної сфери у містах районного значення, селищах та селах. І
ця проблема вічна,адже вирішення проблемних питань. полягають в тому, що
після затвердження місцевих бюджетів на 2015 рік органи влади районного
рівня:
- не забезпечують належне фінансування з районного бюджету установ
дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів, палаців і будинків
культури, бібліотек тощо, які знаходяться у містах районного значення,
селищах, селах;
- є випадки коли змушують передавати майно вказаних установ із
власності територіальних громад міст районного значення, селищ та сіл у
спільну власність територіальних громад районів. Хоча це не передбачено ні
Бюджетним кодексом ні Законом України «Про Державний бюджет України на
2015 рік». У свою чергу, законодавством про місцеве самоврядування
передбачено, що передача комунального майна має здійснюватися виключно за
ініціативи та на підставі відповідних рішень міських, селищних та сільських
рад.
Аналізуючи підходи щодо проведення адміністративно-територіальної
реформи, що здійснюється в Україні після Революції Гідності,можемо
констатувати, що всупереч всім теоріям, а також історичного досвіду, ми
почали реформу з бюджетної децентралізації, тобто як тепер всі чітко звітують
– передачі фінансових ресурсів без визначення та перерозподілу владних
повноважень, а саме визначення відповідальності посадовців.
Як показує аналіз заходів по здійсненню бюджетної децентралізації
великих досягнень нам досягти не вдалося, оскільки:
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 місцеві органи влади,а особливо село, селище, місто, недостатньо
залучені до бюджетного процесу;
 місцеві органи влади не мають достатніх ресурсів по виконанню власних
та делегованих повноважень;
 місцеві органи влади повинні більше отримувати відрахувань від
загальнодержавних податків, а особливо по суб’єктах підприємницької
діяльності,які розміщені на території громад;
 надання бюджетних послуг не завжди закріплюється за рівнем влади,
який може ефективно їх надавати;
 владні повноваження не завжди узгоджуються з бюджетними
повноваженнями;
 фактично не підзвітність та не підконтрольність місцевої влади
територіальній громаді;
 недостатнє залучення громади до бюджетного процесу;
 недосконалі механізми міжбюджетних відносин.
На мою думку, глибокою помилкою є те, що з проведення
адміністративно-територіальної реформи розпочнеться передача фінансових
ресурсів без передачі владних повноважень в регіони. Все повинно було
здійснюватись навпаки, спочатку передача владних повноважень, визначення
системи управління на місцях та відповідальності посадових осіб, а потім
передача фінансових ресурсів, і цю помилку терміново потрібно виправляти.
При цьому,слід відмітити,надавши додаткові фінансові ресурси ми визначилися
в тому, чи є вони достатніми для забезпечення бюджетних установ і чи
передача забезпечить розвиток економіки регіонів взагалі. Навіть вже прийняті
нові закони України «Про засади державної регіональної політики» та «Про
добровільне об’єднання громадян» не вирішують головної проблеми розвитку
місцевого самоврядування.
Але не дивлячись на такі заходи, вже перші результати є і вони є
позитивними. Оцінюючи перші кроки децентралізації, Президент України
наголосив, що схвалені парламентом зміни до бюджетного та податкового
законодавства кардинально змінили якість фінансового забезпечення
територіальних громад:
- обсяг фінансових ресурсів місцевих бюджетів в порівнянні з 2014 роком
збільшився на 34,1 млрд. грн. (на 14,7%);
- власні ресурси місцевих бюджетів зросли майже втричі. Органи
місцевого самоврядування отримали реальні ресурси для вирішення питань
місцевого значення (ЖКГ, благоустрій, місцеві соціально-економічні програми,
оновлення інфраструктури);
- збільшились обсяги фінансування галузей «Освіта» (на 13%) та
«Охорона здоров’я» (на 12%) в порівнянні з 2014 роком. Посилено
відповідальність профільних міністерств за належне фінансування освітньої та
медичної галузей. Їх зобов’язали реформувати систему соціальних стандартів
та оновити фінансові нормативи бюджетної забезпеченості. Це перший крок до
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100% забезпечення делегованих державою місцевому самоврядуванню
повноважень;
- на 22% зменшилась кількість дотаційних місцевих бюджетів (з 96,3% у
2014 році до 74,6% у 2015 році). Нова система вирівнювання дозволяє залишати
більшу частину коштів на місцях. Органи місцевого самоврядування стали
менше залежати від прийнятих в центрі рішень;
- на 11,5% зросла кількість місцевих бюджетів-донорів (з 3,7% у 2014
році до 15,2% в 2015 році). Запроваджено стимулюючу систему фінансового
вирівнювання спроможності територіальних громад. Якщо раніше з місцевих
бюджетів-донорів на користь державного бюджету вилучались всі кошти, то
тепер тільки 50%;
- 10,2% місцевих бюджетів стали повністю збалансованими. Ці органи
місцевого самоврядування зможуть забезпечити своїм громадянам більш якісні
послуги в бюджетній сфері. В 2014 році таких бюджетів взагалі не було;
- 3 млрд. грн. передбачено у Державному фонді регіонального розвитку.
Ці кошти мають бути спрямовані на створення інфраструктури об’єднаних
територіальних громад;
- до категорії місцевих податків переведено плату за землю. Це перший
крок до запровадження повсюдності місцевого самоврядування. Оскільки
виключно органи місцевого самоврядування встановлюють ставки та пільги по
платі за землю, навіть за межами населених пунктів;
- за місцевими бюджетами закріплено 5% акцизу з тютюнових виробів,
алкогольних напоїв та нафтопродуктів (орієнтовні надходження 8,1 млрд. грн.).
Ці кошти в 2015 році можуть бути спрямовані місцевою владою на комунальне
дорожнє господарство;
- закладено механізми стимулювання громад до об’єднання. Об’єднані
відповідно до перспективного плану громади отримають дохідну базу та
видаткові повноваження як у міст обласного значення тощо.
Але чи можемо цим пишатися, мабуть ні, бо це перші кроки і не зовсім
правильні. В регіонах і на сьогодні є постійна потреба в фінансових ресурсах, а
встановлений акцент на зміні міжбюджетних відносин великого ефекту не дає,
оскільки ми не розвиваємо місцеве самоврядування, а підтримуємо його, а нам
потрібен його розвиток.
А це значить що, система державного управління в Україні повинна бути
чітко пов’язана з державною фінансовою та економічною політикою і
розглядатись комплексно з чітко визначеними заходами, інструментами та
функціональними можливостями та її складовими (фіскальна, монетарна,
бюджетна політика) з механізмами економічного зростання, а простіше з
економічним розвитком країни.
На мій погляд, ефективність економічних реформ повинна розглядатись
не лише обмежуючись обсягами ВВП, а в поєднанні з показниками
економічного розвитку, а саме: інтелектуальним потенціалом, індексом
людського розвитку, який характеризує вищий рівень добробуту населення.
Крім цього ці показники повинні розглядатись одночасно з показниками
соціального захисту та соціальної захищеності населення. При цьому
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одночасно розглядаючи реформування системи державного управління в
контексті з державною фінансовою та економічною політикою, може визначати
ефективність державного управління та ефективність розвитку економіки.
Таким чином, розглядаючи механізми розподілу повноважень між
органами державної влади та управлінням в регіонах необхідно враховувати
такий показник як економічний розвиток країни в тому числі економічний
розвиток регіонів. Суть економічного розвитку полягає не тільки в тенденціях
розвитку ВВП, а і у змінах у структурі ВВП, які забезпечать зростання
продуктивності праці,економічного зростання і на цій основі зростання рівня
доходів і підвищення добробуту якомога більшої частини населення в
короткостроковій та
довгостроковій перспективі, а саме: якість життя
населення (тривалість життя, захворюваність, рівень медичного забезпечення,
освіти, стану довкілля).
Враховуючи вищезазначене вважаю доцільним розподіл податкових
надходжень в бюджети місцеві та державний бюджети, потрібно проводити з
урахуванням бюджетних
витрат, а це значить повинна діяти схема
вирівнювання економік регіонів з урахуванням державної доцільності, а також
необхідності розвитку регіонів територіальними громадами. Крім цього,
повинні бути встановлені регулятори, які забезпечують ефективне здійснення
міжбюджетних трансфертів, які стимулюють розвиток регіональної економіки
та стимулюють надходження до місцевого бюджету. Таким регулятором може
виступати як співвідношення бюджетних витрат в регіонах до валового
регіонального продукту. На мій погляд, тобто це співвідношення між
державними витратами та ВВП, повинно притримуватись на рівні 35-45%. При
цьому всі міжбюджетні відносини пов’язані з передачею функцій управління
або їх делегування та фінансового забезпечення повинні витримуватись, а ж до
повного забезпечення фінансової самостійності місцевих бюджетів. Що
стосується заходів по збільшенню ВВП за рахунок зусиль місцевих органів, то
цей показник повинен бути,на першому етапі лише орієнтиром для Мінфіну
України при здійсненні міжбюджетних трансфертів, а не чітко обов’язковим до
виконання при умові що ці кошти спрямовуються в бюджет розвитку. А в
подальшому,ці співвідношення мають бути обов’язковими для регіонів при
здійсненні ними міжбюджетних відносин саме для забезпечення здійснення
ефективного розвитку регіонів і призначенні міжбюджетні відносини. В той же
час, як показує аналіз, відсутність таких обмежень при здійснення трансфертної
політики в останні п’ять років, зростання ролі і обсягів міжбюджетних
трансфертів у доходах місцевих бюджетів України не сприяло зменшенню
диспропорції соціально-економічного розвитку, а навпаки лише призвела до
залежності регіонів від центру, що не сприяло розвитку матеріальної бази
місцевих бюджетів і це буде продовжуватись надалі.
Таким чином, аналіз показує,що нам потрібно змінити систему системи
державного управління, в т.ч. місцевого самоврядування в комплексі. А це
значить. що органи місцевого самоврядування, які терміново мають бути
створені мають мати всі повноваження по управлінню власністю
та
фінансовими ресурсами та бути підзвітні та відповідальні перед громадою та
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державою. Місцеве самоврядування може бути ефективнішим, якщо воно має
повноваження встановлювати ставки податків, надходження від яких
фінансують діяльність місцевої влади, затверджувати бюджети та
використовувати бюджетні ресурси в межах бюджетних повноважень.
Для чіткого й оптимального розмежування повноважень між
регіональними та місцевими рівнями влади необхідно дотримуватися таких
принципів:

місцеві органи влади повинні впливати на розмір податкових і
неподаткових надходжень, які формуються на відповідній території і
сплачуються жителями і суб’єктами господарської діяльності. У жителів
адміністративно-територіальних одиниць у такому разі виникають стимули
платити вищі податки для отримання якісніших суспільних послуг (принцип
територіальної прив’язки податків);

можливість зниження витрат надання деяких бюджетних благ за
рахунок збільшення обсягів їх надання (принцип економії від масштабу);

надання бюджетних послуг закріплюється за рівнем влади, який
може максимально ефективно їх профінансувати та є максимально наближеним
до споживачів бюджетних послуг (принцип субсидіарності).
Щодо кожного виду бюджетних послуг, що надаються на регіональному
та місцевому рівнях, законодавство повинно чітко встановлювати:

який рівень влади здійснює нормативно-правове регулювання і
визначає стандарти надання тих або інших бюджетних послуг;

який рівень влади здійснює фінансування тих або інших бюджетних
послуг;

який рівень влади організовує надання населенню тих або інших
бюджетних послуг.
Неприпустимим є принцип об’єднання громад за кількістю населення та
площею землі. Це можуть бути лише другорядними обмеженнями при
формуванні територіальних об’єднань. Головним принципом має бути принцип
фінансового забезпечення діяльності громади, виходячи з повноважень, які в
них встановлюються. Нам не потрібно створювати конгломерати, нам потрібно
зберегти діючі територіальні громади. Досвід європейських країн це
підтверджує. При цьому слід мати на увазі,що адміністративно-територіальна
реформа повинна проводитись органами з реформування системи освіти,
культури, охорони здоров’я, а також земельної реформи. Визначення та
залучення цих фінансових ресурсів при формуванні місцевих бюджетів буде
потужним додатковим ресурсом для створення матеріально-технічної бази
місцевого самоврядування.
Вагомим чинником вирішення проблеми ресурсного забезпечення
місцевого самоврядування в Україні мало б стати забезпечення реалізації
принципу субсидіарності, встановленого у Європейській Хартії. Згідно із
Європейською Хартією місцевого самоврядування, місцеве самоврядування
ґрунтується на трьох засадах: організаційній, правовій та фінансовій
автономіях.
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Враховуючи зазначене, в ході наукового дослідження були визначені
фінансові ресурси . які мають залишатись в тих чи інших формах до бюджетів,
запропоновані механізми їх розподілу,а також визначено примірний їх перелік
по всіх рівнях бюджетів.
Якими б не були доводи песимістів, але реалії такі, що в Україні згадані
автономії у місцеве самоврядування впроваджуються. Звичайно, не без
проблем, але за всіма проблемами поступово вимальовується фундамент того
самоврядування, який передбачено у Європейській Хартії місцевого
самоврядування.
В той же час, Україна і надалі потребує подальшого вирішення таких
проблем:

детальне
розмежування
повноважень
між
органами
самоврядування, а також місцевими органами влади;

забезпечення фінансової автономії територіальних громад,
реформування місцевих фінансів та системи міжбюджетних відносин;

удосконалення судового захисту місцевого самоврядування;

забезпечення достатнього інформаційного супроводження органів
місцевого самоврядування;

підготовка кваліфікованих кадрів для служби в органах місцевого
самоврядування.
Для порівняння слід коротко проаналізувати ситуацію у сфері
міжбюджетних відносин, яка склалась у Республіці Чехія, Угорщині, Польщі та
Словаччині, з огляду на питання, які зараз широко дискутуються в Україні, то
виходить різнобарвна картина.
У Польщі існує три рівні місцевого самоврядування, а в Угорщині – два.
В обох країнах керівництво великих міст суміщає в собі роль муніципалітету і
графства/району. З січня 2001 року в Чехії були утворені регіональні органи
самоврядування, а в Словаччині, органи самоврядування на регіональному рівні
були запроваджені у 2002 році. Республіка Чехія, Угорщина і Словаччина
мають велику кількість місцевих органів влади у порівнянні з розміром країни:
у Чехії вона дорівнює 6,238 при населенні 10 млн. чоловік; Угорщині – 3,154
(населення 10 млн. чол.); Словаччині – 2,871 (населення 5 млн. чол.). В усіх
чотирьох країнах місто-столиця має структуру з двох ступенів влади, що
відрізняється від решти країни.
Всі органи самоврядування мають свій власний виконавчий апарат,
окремий від будь-яких органів місцевої державної адміністрації. Однак:

в Чехії обов’язки існуючих державних органів району делеговані
органам самоврядування регіонів та найбільших міст;

в Угорщині функції місцевих державних адміністрацій виконуються
Нотаріусами, які законодавчо визначені як головні виконуючі місцевих органів
самоврядування.
Невеликі села зазвичай мають спільного Нотаріуса. Нотаріуси
призначаються і наймаються органом самоврядування, однак вони є
підзвітними державі щодо функцій державного управління;
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у Польщі органи державної адміністрації залишились лише на рівні
16-ти воєводств;

в Словаччині існують окремі ієрархії регіональних та районних
державних адміністрацій; їх майбутнє на сьогоднішній день є неясним з огляду
на політичні пропозиції по децентралізації.
В усіх чотирьох країнах кожен рівень місцевого самоврядування має чіткі
і законодавчо визначені функції. Єдиним незначним виключенням є Угорщина,
де існує невелике перетинання між повноваженнями муніципальних та
графських органів влади у сфері середньої освіти та охорони здоров’я. Місцеве
самоврядування в Угорщині та Польщі має широкий спектр повноважень, що
охоплюють більшу частину матеріальної інфраструктури, підприємства
громадського використання, освіту, соціальні послуги та охорону здоров’я.
Повноваження органів самоврядування Чехії та Словаччини у сфері
освіти, соціальних послуг та охорони здоров’я є більш обмеженими сьогодні,
однак планується їх суттєве розширення зі створенням самоврядування на
регіональному рівні.
В кожній країні місцеве самоврядування має власні податкові
надходження, хоча податкові ставки різняться. В кожній з них податок на
власність встановлюється місцевим органом самоврядуванням. Додатково
існують такі податки як:

в Чехії - податок на прибуток самостійно працевлаштованих
громадян, на рекламу, на азартні ігри та туризм.

в Угорщині – персональний податок на прибуток (комбінація
формули і походження), податок на автомобіль (за походженням).

в Польщі – персональний податок на прибуток, податок на
корпоративні доходи (зазвичай згідно з походженням, але з певним
горизонтальним вирівнюванням).

в Словаччині – персональний податок на прибуток (по формулі),
податок на корпоративні доходи (комбінація формули і походження) та
дорожній збір (за походженням).
Субсидії з державного бюджету є важливими елементами сьогоднішніх
надходжень в Угорщині та Польщі. Нормативна субсидія покриває приблизно
половину поточного бюджету місцевого самоврядування Угорщини і базується
на серії нормативів згідно із загальною кількістю населення та кількістю
клієнтів індивідуальних послуг. Кількість учнів залишається найсуттєвішим
елементом.
Основою загальної субсидії в Польщі є три елементи:

освітня субсидія, що базується на кількості учнів (варіює в
залежності від типу школи та має коефіцієнт 1,3 для сільських районів)

субсидія на утримання доріг в залежності від їх довжини

елемент вирівнювання для районів з доходами на душу населення
менше 85% середнього по країні рівня; (на рівні гміни існує відрахування від
субсидії для районів з доходами на душу населення більше 150% середнього
національного рівня.
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Чеські муніципалітети отримують спеціальні гранти на утримання шкіл
та виплату соціальної допомоги. В Словаччині операційні гранти сплачуються
всім муніципалітетам із населенням менше 3,000 чоловік. Всі вище
перераховані гранти розподіляються на основі нормативної формули. Єдиними
довільними грантами до бюджетів є дефіцитні субсидії в Угорщині. І хоча їх
розподіл є суперечливим, вони складають лише незначну частку надходжень до
місцевих бюджетів. В усіх чотирьох країнах є спеціальні гранти на капітальні
інвестиції, які призначаються не за формулою.
Загальна Субсидія в Польщі включає елемент вирівнювання надходжень,
який вже був описаний. Частина суми персонального податку на прибуток, що
збирається місцевою владою в Угорщині, розподіляється між тими регіонами,
де рівень надходжень від цього податку на душу населення нижче за
визначений граничний поріг.
У Словаччині значна частка персонального податку на прибуток
розподіляється порівну в розрахунку на душу населення з урахуванням
фактичного перерозподілу. Планується ввести систему горизонтального
вирівнювання між регіонами після запровадження самоврядування на
регіональному рівні. В Чехії також виплачується компенсація муніципалітетам
із показником персонального податку на прибуток на душу населення менше
середнього по країні рівня.
Висновки. Таким чином, проводячи реформи місцевого самоврядування
потрібно вивчати іноземний досвід і впроваджувати його в себе, оскільки слід
зауважити, що у всіх зазначених вище країнах:

існує чіткий розподіл повноважень між рівнями влади;

кожний орган місцевого самоврядування має законодавчо визначені
власні джерела надходжень та міжбюджетні трансфери;

міжбюджетні трансфери надаються безпосередньо кожному
місцевому органу влади на будь-якому рівні;

лише за деякими винятками всі міжбюджетні трансфери на
покриття поточних витрат (а не капітальних) розподіляються у відповідності до
нормативної формули;

середні ланки самоврядування не мають фіскального органу, якому
підпорядковуються органи нижчого рівня.
Однак у кожній країні є невирішені проблеми, але вони поступово
вирішуються і забезпечують розвиток регіонів під суворим контролем органів
державної влади. Тому успіх реформ в Україні буде залежати також від чітких
кроків, які ми повинні здійснювати поетапно, охоплюючи всі сфери діяльності
в першу чергу.
При цьому, слід пам’ятати, що Україна специфічна держава зі своєю
історією і економічними проблемами, а також сусідом-воєнним агресором,
яким є Росія. Тому реформи в регіонах повинні здійснюватись під суворим
контролем та притягненням до кримінальної відповідальності посадовців
місцевої влади за будь-які прояви сепаратизму та економічні злочини.
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ФАКТОРИНГ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ
ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ФАКТОРИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
FAСTORING AS EFFICIENCY INSTRUMENT OF FINANCING TRADE
ENTERPRISES
Досліджено джерела фінансування оборотних коштів торговельних підприємств.
Виявлено, що ефективним інструментом фінансування оборотних коштів торговельних
підприємств є факторинг. Обґрунтована ефективність застосування факторингу в
діяльності торговельних підприємств, що зумовлена потребою у зменшенні дебіторської
заборгованості, прискоренні обігу коштів у розрахунках та зниженні рівня не платежів.
Ключові слова: факторинг, джерела фінансування, банківський кредит, кредитна
лінія, овердрафт.
Исследовано источники финансирования оборотных средств торговых предприятий.
Обнаружено, что эффективным инструментом финансирования оборотных средств
торговых предприятий является факторинг. Обоснованная эффективность применения
факторинга в деятельности торговых предприятий, которая предопределена
потребностью в уменьшении дебиторской задолженности, ускорении обращения средств, в
расчетах и снижении уровня не платежей.
Ключевые слова: факторинг, источники финансирования, банковский кредит,
кредитная линия, овердрафт.
Investigational sourcings circulating assets of trade enterprises. It is discovered that the
effective instrument of financing of circulating assets of trade enterprises is faсtoring. The
grounded efficiency of application of faсtoring is in activity of trade enterprises, which is
predefined a requirement in diminishing of account receivable, acceleration of appeal of money, in
calculations and decline of level of not payments.
Key words: faсtoring, sourcings, bank credit, credit line, overdraught.

Постановка проблеми. В умовах фінансово-економічної нестабільності
основною проблемою для торговельних підприємств є підвищення
ефективності управління, яке полягає в ефективному використанні їх
фінансових ресурсів. В сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки, в
умовах інфляційних процесів та зростання економічної нестабільності
торговельні підприємства все частіше стикаються із проблемою не платежів чи
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невчасних платежів від своїх дебіторів. Наслідком такої проблеми на
підприємстві є зростання дебіторської заборгованості та дефіцит оборотних
коштів, що впливає на гальмування його економічного розвитку.
Недостатність оборотних коштів для фінансування основної діяльності
суб’єктів господарювання зумовило шукати та використовувати ефективні
інструменти управління дебіторською заборгованістю. Одним із сучасних
інструментів фінансового ринку який забезпечить регулярні грошові потоки
для фінансування оборотних коштів торговельних підприємств є факторинг.
Факторинг — це комплекс фінансових послуг, що надаються компаніям,
— оптовим постачальникам товарів і послуг, котрий має безстроковий характер
і стратегічний інтерес як для останніх, так і для сторони, що фінансує" [1].
В класичному розумінні, факторинг є комплексом фінансових послуг, що
пропонують клієнту банки або фінансові установи по передачі прав вимоги
грошових коштів. Як послуга факторинг складається з операцій по
беззаставному фінансуванню поставок, захисту ризиків, обліку дебіторської
заборгованості та контролю своєчасної сплати та роботи з дебіторами. Вартість
таких послуг визначається фінансовою установою та залежить від ступеню
ризику [2].
У контексті концепції сталого розвитку факторинг відіграє ключову роль
в ефективності функціонування торговельних підприємств, що полягає у
зменшенні не платежів, прискоренні товарообігу й створенні стабільної системи
фінансового забезпечення діяльності підприємств. Застосування факторингу
дає змогу перетворити дебіторську заборгованість у наявні кошти, які можуть
бути одразу ж використані в торговельному циклі підприємства.
Світова практика показує зростання обсягу факторингових операцій, що
свідчить про його популярність. За офіційними даними, в Україні кількість
компаній, що мали право на надання факторингових послуг на 01.01.2015 р.
становила 264, що на 101 компанію більше за відповідний період попереднього
року [3]. Також про популярність факторингових послуг в Україні свідчить
збільшення кількості факторингових договорів з кожним роком. За даними
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, підприємці, що
здійснюють діяльність у сфері послуг, уклали в 2014 році в 9,8 разів більше
договорів факторингу, ніж роком раніше. А обсяг цих договорів, виріс за
минулий рік на 884,14%, або 1,349 млрд, до 1,502 млрд гривень [4].
Основними користувачами факторингових послуг в 2014 році були сфера
послуг до якої відносять торговельні підприємства, а також сільське
господарство, транспорт, будівництво і харчова промисловість. Отже зростання
популярності факторингових послуг серед вітчизняних підприємств, особливо
торговельної галузі, обумовлює актуальність теми наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед вітчизняних вчених,
які досліджували поняття, розвиток та механізм здійснення факторингових
операцій можна виокремити: Т. Е. Белялов, О. І. Бланк, Н. М. Внукова, О. В.
Лепьохін, Є. В. Склеповий, Т. В. Ковальова, В. В. Смачило, Н. М. Левченко.
Інші автори, такі як А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. ПарасійВергуненко розглядають питання ефективності факторингових операцій у
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діяльності комерційного банку на основі таких показників: питома вага фактор
операцій у загальній сумі активних операцій банку; розмір факторингових
операцій на 1грн капіталу; розмір факторингових операцій на 1 грн статутного
капіталу; рівень купівлі дебіторської заборгованості [1]. Ступницький О.І. в
своїй праці «Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та
управління корпоративними фінансами» досліджує ефективність використання
факторингу як інструмента управління дебіторської заборгованості за такими
напрямами: аналіз впливу факторингу на динаміку й рівень дебіторської
заборгованості; аналіз впливу факторингу на фінансові результати діяльності
підприємства; аналіз ефективності факторингу порівняно з альтернативними
джерелами фінансування й управління дебіторською заборгованістю [5].
Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Незважаючи на
наявність великої кількості наукових праць в області факторингових послуг та
не применшуючи дослідження науковців, невирішеним залишилося питання
доцільності застосування факторингу в діяльності торговельних підприємств як
ефективного інструменту фінансування оборотних коштів торговельних
підприємств.
Мета статті. Метою статті є дослідження основних переваг факторингу
як ефективного інструменту фінансування оборотних коштів торговельних
підприємств порівняно із іншими джерелами.
Результати дослідження. Основними традиційними джерелами
фінансування оборотних коштів торговельних підприємств є власні та залучені
кошти. До власних коштів слід віднести статутний фонд, відрахування від
прибутку, цільове фінансування та цільові надходження, а також приріст сталих
пасивів. До залучених джерел відносять короткострокові кредити банку,
комерційні кредити та кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги.
Джерела фінансування оборотних коштів

факторинг

кредиторська
заборгованість

комерційні

залучені

короткострокові
кредити

приріст сталих

цільове
фінансування та

відрахування від
прибутку

статутний фонд

власні

Рис.1 Джерела фінансування оборотних коштів торговельних підприємств
В
умовах
фінансово-економічної
нестабільності
підприємства
торговельної галузі крім традиційних джерел фінансування оборотних коштів
почали використовувати в своїй діяльності факторинг. Факторинг вирішує
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проблему, притаманну вітчизняній економіці, поповнення оборотних коштів
підприємства для забезпечення безперервного торговельного процесу.
Джерела фінансування оборотних коштів торговельних підприємств
відображено на рис. 1.
Основними економічними перевагами факторингу як джерела
фінансування оборотних коштів торговельних підприємств є:
 скорочення дебіторської заборгованості та перетворення її в реальні
гроші;
 незалежність від термінів платежу зі сторони дебіторів;
 зменшення фінансових ризиків не платежу;
збільшення
ліквідності,
рентабельності
та
прибутків
підприємства.Враховуючи, що власні фінансові ресурси підприємства є
обмеженими, кредиторська заборгованість характеризується невеликим
терміном фінансування, в такому випадку підприємства часто звертаються до
різних видів короткострокових кредитів банків та факторингу.
На нашу думку доцільним є здійснити порівняльний аналіз джерел
фінансування оборотних коштів, виявити їх основні переваги та недоліки
(табл.1).
Таблиця 1
Переваги та недоліки джерел фінансування оборотних коштів підприємств
Критерії
Власні
порівняння
кошти
Доступність
так
Наявність
ні
забезпечення
Необхідність
ні
повернення
Обмежений
строк
ні
використання
Обмеження суми
так
Документальне
ні
оформлення
Оперативність в
так
залученні
Страхування
ні
ризиків
Джерело: [6]

Товарний Банківський Овердрафт Кредитна Факторинг
кредит
кредит
лінія
так
ні
так
ні
так
ні

так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

так

так

ні
ні

Досліджуючи джерела фінансування оборотних коштів підприємств за
різними критеріями бачимо, що факторинг є ефективним і гнучким засобом
розвитку розрахунково-платіжних відносин покупців та постачальників та
набагато вигіднішим засобом поповнення оборотних коштів порівняно із
іншими джерелами, оскільки для клієнта позитивним є те, що знижується ризик
під час здійснення розрахунків, підвищується платоспроможність та ліквідність
активів. Для банку чи фінансової установи в цьому випадку вигода полягає в
розширенні клієнтської бази, збільшенні прибутку та його диверсифікації.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

45

Враховуючи переваги факторингу серед інших джерел фінансування
оборотних коштів доцільно обґрунтувати ефективність застосування
факторингу в діяльності торговельних підприємств, що зумовлена потребою у
зменшенні дебіторської заборгованості, прискоренні обігу коштів у
розрахунках та зниженні рівня не платежів. Ефективність застосування
факторингу в діяльності торговельних підприємств відображена на рис. 2.
Ефективність застосування факторингу в діяльності торговельних
підприємств

Прискорення оборотності оборотних активів:
- виробничих запасів;
- готової продукції;
- дебіторської заборгованості;
грошових коштів

Рентабельність оборотних активів:
виробничих запасів;
- готової продукції;
- дебіторської заборгованості;
грошових коштів

За рахунок економії
на купівлі у своїх
постачальників
товарів без
відтермінуванням
платежу

За рахунок
покращення
фінансового
планування

За рахунок
збільшення обсягів
продаж

За рахунок
розширення
асортименту

За рахунок
розширення
клієнтської бази

За рахунок
безперервного
торговельного
процесу

Шляхи досягнення

Результати від застосування факторингу

Збільшення ліквідності
підприємства

Поліпшення
структури балансу

Покращення
фінансової стійкості

Збільшення прибутку
підприємства
Покращення ділової
активності

Рис. 2. Ефективність застосування факторингу в діяльності торговельних
підприємств [7]
Застосування факторингу доцільне та ефективне, коли у підприємства є
можливість використати фінансові ресурси з рентабельністю вищою, ніж ставка
витрат по факторингу, і коли втрати від інфляції можуть перевищити витрати
по ньому.
Висновки та пропозиції. Сучасний факторинг є досить складним
фінансовим інструментом і ключовими проблемами, які на сьогодні стримують
розвиток факторингових послуг в Україні, є:

недоліки інституціонального забезпечення виконання факторингу,
оскільки законодавством України не закріплено вимоги щодо стандартів якості
факторингових послуг фінансових установ і, отже, якість надання цих послуг не
можна проконтролювати;
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незначне число факторингових компаній, які спеціалізовано
надавали б факторингові послуги, що здебільшого надаються банками, для яких
факторинг є лише частиною портфеля серед інших послуг;

процедура оцінювання клієнта, оскільки банками не розроблена
спеціальна система оцінювання потенційного клієнта, вони використовують
схему, ідентичну тій, що застосовується під час кредитування;

здійснення факторингового обслуговування обмежене комплексом
послуг, оскільки часто банки не надають додаткових послуг, окрім операцій з
фінансування, що суперечить світовій практиці та сутності самого факторингу;

високий відсоток обслуговування порівняно із зарубіжною
практикою.
Однак, незважаючи на наявність певних проблем, в Україні все ж є
перспективи для розвитку факторингових послуг. Це пов’язано з впливом
факторингу на економічне зростання як країни загалом, так і окремих галузей і
суб’єктів господарювання. Можна прогнозувати, що попит на цю послугу
зростатиме, оскільки багато вітчизняних підприємств в сучасних умовах
стикаються з проблемою дефіциту оборотних коштів та неспроможності
ефективно управляти дебіторською заборгованістю.
Отже, факторинг як ефективний інструмент фінансування торговельних
підприємств гарантує зростання обсягів продажу, зменшення дебіторської
заборгованості та збільшення фінансових результатів.
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ВПЛИВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
ВОЗДЕЙСТВИЕ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
IMPACT OF THE CRISIS ON THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES
В даній статті досліджено сутність поняття «економічна криза», специфіку прояву
кризових явищ у економіці, особливості їх впливу на діяльність підприємства. Розглянуто
історичну ретроспективу основних криз в економіці, наслідки та заходи їх подолання. На
прикладі підприємства ДП «Кременчуцьке лісове господарство» досліджено вплив
економічних коливань у країні на результати функціонування підприємства та зроблено
висновки щодо диференційованості впливу кризових явищ
Ключові слова: економічна криза, економічний цикл, економічна політика, індикатори
економічного середовища, функціонування підприємства
В данной статье исследована сущность понятия «экономический кризис», специфика
проявления кризисных явлений в экономике, особенности их влияния на деятельность
предприятия. Рассмотрена историческая ретроспектива основных кризисов в экономике,
последствия и меры их преодоления. На примере ГП «Кременчугское лесное хозяйство»
исследовано влияние экономических колебаний в стране на результаты функционирования
предприятия и сделаны выводы о дифференциации влияния кризисных явлений
Ключевые слова: экономический кризис, экономический цикл, экономическая
политика, индикаторы экономической среды, функционирование предприятия
In this article the essence of the concept of "economic crisis", the specific manifestations of
the crisis in the economy, especially their impact on the company. The historical retrospective of
the major crises in the economy, consequences and measures to overcome them. In the example of
the state enterprise “Kremenchutske lisove gospodarstvo” (Kremenchuk forestry). The influence of
economic fluctuations in the country on the results of the enterprise and differentiation conclusions
on the impact of the crisis
Keywords: economic crisis, business cycle, economic policy, indicators of economic
environment of the enterprise
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство прагне до постійного
поліпшення рівня й умов життя, які може забезпечити тільки стійкий
економічний ріст. Проте спостереження показують, що довгостроковий
економічний ріст не є рівномірним, а постійно переривається періодами
економічної нестабільності та навіть криз. Кризові явища в галузях економіки
України спричинені недостатнім і несвоєчасним урахуванням змінних умов
виробництва, можливостями інтенсифікації, змінами у методах господарювання
та іншими причинами.
Аналіз останній досліджень та публікацій. Проблемою вивчення
кризових явищ, їх причин та наслідків займаються вітчизняні та зарубіжні
вчені, зокрема: Сибіряков В.Г., Василенко В.О., Крутько В.Н., Дацюк І.В., Грін
П.С.,Бартон Л., Галушко О.І., Ткаченко А.М., Єлець О.П., Чернявський О.Д.
Кризові явища на підприємствах почали досліджувати такі вчені, як І. Ансофф,
М.І. Туган-Барановський, М.Д. Кондратьєв, К. Маркс, Дж. Кейнс та інші. За
результатами досліджень сформулювані визначення понять «криза», «кризове
явище» «економічна криза», запропоновані класифікації криз за певними
критеріями, проаналізовані методики діагностики кризового стану, але
суперечливість тверджень щодо визначення кризового стану підприємства стає
підставою для продовження досліджень. Потребують подальших досліджень
визначення самого кризового стану, відсутність обґрунтованої послідовності
проведення аналізу кризової ситуації на підприємстві та виявлення джерел
необхідної інформації для визначення імовірності настання кризи на
підприємстві. Зокрема у працях А. Альтмана, Л. Лігоненко, Р. Ліса, О.
Терещенко, Ю.Терлецької, Я. Фоміна, Л. Шаблістої, З. Шершньової та інших
науковців розглядаються питання щодо сутності, різноманітних методів та
організації процесу діагностики.
Мета статті. Метою статті є дослідити сутність, природу та специфіку
впливу кризових явищ на функціонування підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Не зважаючи на тривалий
історичний період досліджень сучасна економічна думка не відрізняється
єдиним підходом до визначення сутності поняття «економічна криза» та до
класифікації їх видів. У табл. 1 зведено перелік визначень із словників,
енциклопедій і публікацій вітчизняних і зарубіжних економістів-науковців, але
жодне із них, на нашу думку, не розкриває сутності поняття «економічна
криза» повною мірою.
На нашу думку, найбільш точне визначення поняття «економічна криза»
дає Великий енциклопедичний словник.
Економічна криза – це порушення
в ході розвитку
економіки;
проявляється в
абсолютному
падінні виробництва, недовантаженні
виробничих потужностей, рості безробіття, порушеннях у грошовокредитній та валютно-фінансовій сферах тощо.
Економічні кризи охоплюють усі галузі й види діяльності, тому вони
багатогранні і мають специфіку залежно від сфери, тривалості й середовища
функціонування. Кризи поділяються на певні види, що відображають різні
сторони одного й того ж кризового процесу.
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Таблиця 1
Сучасні підходи до визначення поняття «економічна криза»
Джерело
Словник
іншомовних слів [7]
Великий
енциклопедичний
словник [9]
Економічний
словник [3]

К. Маркс [5]
Єпіфанов А.О.
Козьменко С.М. [6]
Зуб А.Т. [4]
Rosenthal and
В. Pijnenburg [11]

Визначення
Надвиробництво товарів за капіталізму, що періодично
повторюється і неминуче призводить до загострення всіх
суперечностей капіталістичного ладу
Порушення в ході розвитку економіки; проявляється в
абсолютному
падінні
виробництва,
недовантаженні
виробничих потужностей, рості безробіття, порушеннях у
грошово-кредитній та валютно-фінансовій сферах тощо
Порушення рівноваги між попитом і пропозицією на
товари
та
послуги. Проявляється
різким
переломом
кон’юнктури, що моментально викликає спад виробництва,
ріст безробіття, збільшення кількості банкрутств, а також
тенденцію до поглиблення кризи
Економічні суперечності між суспільним характером
виробництва
та
приватнокапіталістичною
формою
привласнення його результатів
Ситуативна характеристика
функціонування
будь-якого
суб’єкта, що є
наслідком невизначеності в його
зовнішньому та внутрішньому середовищах
Подія, здатна загрожувати життєдіяльності організації, що
характеризується невизначеними
причинами і
складно
передбачуваними наслідками
та потребує
прийняття
нагальних рішень
Ситуація,
позначена
високою
небезпекою,
станом
непевності, відчуттям невідкладності, що притаманна
ринковим відносинам

Тому було визначено і згруповано ознаки подібності кризових явищ та
окремі види економічних криз, що зображено на рис. 1.
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Так, наприклад, економічна криза 1929-1933 років – порушила всі
міжнародні економічні зв’язки, призвівши до масового скорочення
промислового виробництва, інших галузей економіки майже всіх держав.
Почалася вона в США восени 1929 pоку, далі в Латинській Америці, Західній
Європі, інших країнах Азії та Африки. За причинами виникнення й характером
це була типова криза відносного перевиробництва – результат загострення
суперечності між суспільним характером виробництва і приватним способом
присвоєння його прибутків.
Криза вразила майже всі галузі виробництва, відкинула його назад на 3035 рр., призвела до зростання масового безробіття – роботу втратили понад 40
млн. ч., у тому числі 17 млн. ч. – у США, 7,5 млн. ч. – у Німеччині, 4 млн. ч. – в
Англії, 3 млн. ч. в Японії тощо. Найсильніше криза 1929-1933 вразила США –
найбагатшу країну світу. Там вона почалася з вересня 1929 р. й тривала 44
місяці; обсяги втраченої через неї продукції оцінюються в більш ніж 300 млрд.
дол. Порівняно з 1929 р. промислове виробництво під час кризи зменшилося в
США на 46,2%, в Німеччині – на 40,6%, у Японії – на 36,7%, у Франції – на
32,9%, в Англії – на 23,8% [1].

Шляхи подолання кризових явищ у різних країн в дечому співпадали,
особливо стосовно ролі державного регулювання. Основні заходи і методичні
підходи економічної політики щодо подолання наслідків кризи представлені на
рис. 2.
Враховуючи історичну ретроспективу можна стверджувати що не існує
досконалої методики визначення стану кризи економічного середовища. Важко
розрізнити що саме є індикатором кризи, а що вже показником її прояву. На
мікрорівні, задавалось би це питання не повинне викликати проблеми, але
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досліджуючи прояв кризи стосовно підприємства, більшість фахівців ознаки
кризовості зводять до оцінки платоспроможності та ймовірності банкрутства. А
це, на нашу думку, істотно звужує саме розуміння кризи діяльності
підприємства.
Для розширення методики визначення та оцінки кризи діяльності
підприємства правомірне застосування наступних підходів [8]:
1. Підхід австрійської школи – наявність економічного «буму» за умови
насичення ринку.
2. Підхід марксистської школи – порушення рівноваги між попитом і
пропозицією на товари і подальший різкий спад товарного виробництва.
3. Психологічний фактор – уявлення керівництва про можливі загрози для
діяльності підприємства та подальші дії по їх усуненню.
4. Прояв прихованих конфліктів та диспропорцій – аналіз фінансового
стану підприємства (ймовірність банкрутства), стан ресурсів, інноваційна
діяльність та диверсифікація виробництва.
Тому для виявлення ознак кризи необхідне співтсавлення індикаторів
економічного середовища на трьох рівнях:
1. Макрорівень – національна економіка в цілому.
2. Мезорівень – стан окремої сфери господарювання або окремий регіон.
3. Мікрорівень – стан окремого підприємства.
Таке співставлення було проведено на прикладі економічного середовища
України, галузі лісового господарства та підприємства ДП «Кременчуцьке
лісове господарство» за 2009-2013 роки на предмет виявлення взаємозв’язку
кризових явищ (представлено у табл.. 2). ДП «Кременчуцьке лісове
господарство» засноване на державній власності, належить до сфери
управління Державного комітету лісового господарства України та входить до
сфери управління Полтавського обласного управління лісового та
мисливського господарства.
Зокрема, відношення обсягу реалізованої продукції до виготовленої
показало поступове збільшення до 2012 року, а в 2013 – незначне зменшення по
всій Україні, галузі та ДП «Кременчуцьке лісове господарство».
Від’ємна динаміка спостерігається в чисельності зайнятих по Україні в
2009-2010 роках, а в 2011-2012 роках відбувається збільшення темпів приросту
на 1,18% та 3,56% відповідно, але в 2013 – зменшилося на 0,03%. Також
коливання в чисельності зайнятих спостерігаються в галузі та на підприємстві
зокрема.
Темпи приросту рентабельності по Україні були від’ємними в 2009 році (
- 1,02%), а в наступні роки спостерігаються незначні позитивні темпи приросту.
По галузі лісового господарства за досліджуваним період спостерігається
поступове зростання темпів приросту з 0,9% в 2009 році до 4,38% в 2013 році.
Схожа ситуація спостерігається і на підприємстві.
Таким чином, співставлення індикаторів економічного середовища
України, галузі та підприємства за 2009-2013 роки на предмет виявлення
взаємозв’язку кризових явищ показало, що економічні процеси в країні майже
не вплинула на галузь лісового господарства та підприємство.
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Таблиця 2
Індикатори економічного середовища України, галузі та підприємства на
предмет виявлення взаємозв’язку кризових явищ
Показники

2009 рік

1

2

2010 рік

2011 рік

3
4
Економіка України

2012 рік

2013 рік

5

6

Відношення
обсягу
реалізованої продукції
0,401
0,431
0,450
0,653
до виготовленої
Темпи приросту до попереднього року, %
Основний капітал
– 11,09
– 2,70
+ 10,06
+ 16,82
Обсяг виробництва
– 16,40
– 11,52
+ 4,06
+ 5, 11
Чисельність зайнятих
– 17,21
– 14,00
+ 1,18
+ 3,56
Рентабельність
– 1,02
+ 0,04
+ 0,41
+ 1,20
Інвестиції, загальна сума
+ 2,53
+ 2,71
+ 3,12
+ 4,09
Галузь лісового господарства
Відношення
обсягу
реалізованої продукції
0,512
0,587
0,678
0,701
до виготовленої
Темпи приросту до попереднього року, %
Основний капітал
– 0,19
+ 0,78
+ 1,56
+ 6,12
Обсяг виробництва
+ 11,04
+ 13,65
+ 17,76
+ 29,01
Чисельність зайнятих
– 11,09
– 1,16
+ 2,39
+ 7,13
Інвестиції, загальна сума + 10,02
+ 13,12
+ 21,87
+ 25,06
Рентабельність
+ 0,90
+ 1,89
+ 4,06
+ 4,10
ДП «Кременчуцьке лісове господарство»
Відношення
обсягу
реалізованої продукції
0,789
0,821
0,834
0,873
до виготовленої
Темпи приросту до попереднього року, %
Основний капітал
+ 3,43
+ 3,79
+ 8,21
+ 7,98
Обсяг виробництва
+ 12,97
+ 16,30
+ 19,03
+ 26,41
Чисельність зайнятих
– 5,98
– 2,08
+ 0,26
– 5,24
Інвестиції, загальна сума + 18,02
+ 23,12
+ 21,45
+ 25,70
Рентабельність
+ 0,57
+ 0,93
+ 4,16
+ 4,21

0,574
+ 7,75
+ 8,10
– 0,03
+ 0,02
+ 2,79
0,697
+ 2,01
+ 28,11
– 0,14
+ 21,09
+ 4,38
0,865
+ 4,10
+ 24,06
– 4,23
+ 24,08
+ 4,30

Це у свою чергу пов’язано із специфікою даної галузі та кон’юнктурою на
ринку деревини та деревообробки. Зокрема основними споживачами продукції
даного підприємства є ТОВ «Кроно-Україна», «Фішер-Мукачево», ТОВ
«Інвест», ТОВ «Слобожанська», які за будь-яких економічних умов в країні
завжди купують продукцію підприємства.
Висновки з проведеного дослідження. Під економічною кризою слід
розуміти істотне якісне порушення рівноваги в розвитку економічної системи,
яке також може призвести до зміни форми її організації, переходу у новий
стан або взагалі припинення існування. Причому це порушення слід розрізняти
на макро-, мезо-, і мікрорівнях. Відсутність досконалої методики визначення
стану кризи, або ознак кризових явищ не дає можливість чітко встановити
тенденції розвитку економічного середовища. Проведений порівняльний аналіз
виявив, що економічна ситуація в країні майже не вплинула на функціонування
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підприємства, що свідчить про вибірковість впливу кризових явищ.
Перспективами подальшого дослідження є розроблення комплексної методики
та інструментів оцінювання ознак кризи на підставі підходів світових
економічних шкіл.
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Ключові слова: фінансове забезпечення, розвиток, регіони, децентралізація,
інвестиції.
Рассмотрено современное состояние финансового обеспечения развития регионов.
Исследована проблема укрепления финансовой основы развития регионов в контексте
повышения экономической безопасности государства. Выяснено влияние децентрализации
на финансовое обеспечение развития региона. Определены приоритетные направления
повышения эффективности финансового обеспечения регионов. Разработаны рекомендации
по улучшению финансового обеспечения развития региона с учетом современного
экономического положения Украины и возможных процессов децентрализации.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, развитие, регионі, децентрализация,
инвестиции.
The current financial support for regional development is studied. The problem of
strengthening the financial basis of regional development in the context of increasing economic
security is examined. The influence of decentralization on the financial security of the region is
found out. The priority directions to increase the efficiency of financial security in the regions are
stated. Recommendations are made for improving the financial security of the region with regard to
the economic situation in Ukraine and the possible decentralization processes.
Key words: financial security, development, regions, decentralization, investments.

Постановка проблеми. В умовах економічної та соціальної
нестабільності, військових подій та кризових явищ важливим є стимулювання
розвитку не лише країни в цілому, але і кожного її регіону. За сучасних
обставин досягнення цієї мети можливе за умови ефективної фінансової
політики держави, спрямованої на налагодження раціональної системи
фінансування регіонів. У той же час, ключовим завданням регіональної
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політики залишається гармонізація розподілу фінансових ресурсів між
нижчими рівнями управління з досягненням максимального ефекту.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вагомий внесок у
формування механізмів фінансового забезпечення розвитку регіонів зробили
провідні вчені: В. Бондаренко, О. Василик, В. Геєць, І. Луніна, В. Опарін,
К. Павлюк. Проте, незважаючи на значну вагомість та повноту досліджень,
велика частина територій України фінансується виключно за рахунок дотацій,
що свідчить про недоліки в чинному механізмі фінансування регіонів.
Виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Невирішеною в сучасних умовах залишається низка проблем, зокрема
проблеми налагодження ефективного фінансового забезпечення регіонів у
випадку прийняття рішення про децентралізацію, а також підвищення
ефективності розподілу фінансових ресурсів.
Мета статті. Метою статті є аналіз недоліків системи фінансового
забезпечення розвитку регіону та розробка на їх основі рекомендацій щодо
підвищення ефективності фінансування та розподілу фінансових ресурсів
регіону.
Результати дослідження. Для того, щоб досягнути встановленої мети,
необхідно спершу з’ясувати сутність фінансового забезпечення на місцевому
рівні. З огляду на те, що існує багато поглядів на його сутність, наведемо кілька
визначень.
За визначенням Н. Мельничука, фінансове забезпечення місцевого
самоврядування – це сукупність фінансових ресурсів, які зосереджуються у
відповідних фондах і, використовуючи які, органи місцевого самоврядування
виконують покладені на них функції та повноваження, забезпечуючи
соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці [2,
с. 81].
Л. Панасюк вважає, що фінансове забезпечення місцевих органів влади є
сукупністю заходів щодо акумуляції, розподілу та використання фінансових
ресурсів з метою створення умов, що сприяють ефективному здійсненню
економічних процесів на відповідній території, реалізації запланованих
соціальних програм та запобіганню і усуненню порушень при використанні
фінансових ресурсів, тобто зроблено акцент на необхідності поєднання
ефективності мобілізації фінансових ресурсів і контролю за їх використанням
[3, с. 7].
Одним з найбільш повних є визначення О. Щербакової, за якою
фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку міста – це сукупність
заходів, спрямованих на мобілізацію наявних та виявлення і залучення
потенційних фінансових ресурсів суб’єктів управління розвитком міста
(місцевої влади, держави, суб’єктів господарювання, місцевої громади), а також
ресурсів зовнішніх інвесторів та формування шляхом їх об’єднання фінансової
основи для здійснення економічних процесів на відповідній території, реалізації
запланованих соціальних програм, проектів, підтримки стабільного
функціонування інфраструктури міста та вдосконалення міського життєвого
середовища [6, с. 7].
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Таким чином, фінансове забезпечення регіону є складним та
багатокомпонентним процесом.
Проаналізуємо ефективність сучасного фінансового забезпечення регіону.
За підсумками 2013 р. дотаційність 5419 місцевих бюджетів в Україні
становила понад 70%, а 483 територіальні громади на 90% утримувалися за
рахунок коштів державного бюджету. Фінансова залежність місцевого
самоврядування від централізованих надходжень бюджетних коштів в Україні
набула характеру хронічної проблеми:

майже 95% українських територіальних громад отримують
державні дотації;

понад половину сільських територіальних громад України майже на
70% залежать від дотацій, що виділяються Центром на забезпечення їх
повсякденних потреб;

бюджетні зобов'язання органів місцевого самоврядування
забезпечена лише на 85% від реальних потреб [1].
Необхідно відзначити, що в 2014 р. ситуація не надто змінилась в кращий
бік. Отже, для більш глибокого аналізу проблеми, з’ясуємо принципи, на яких
ґрунтується сучасне фінансування регіонів:

забезпечення унітарності України та цілісності її території,
включаючи єдність економічного простору на всій території держави;

поєднання процесів централізації та децентралізації влади,
гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;

максимальне наближення послуг, що надаються органами
державної влади та органами місцевого самоврядування, до безпосередніх
споживачів;

диференційованість надання державної підтримки регіонам
відповідно до умов, критеріїв та строків, визначених законодавством.
На обсяги фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування
впливає багато чинників, головні серед яких такі:
–
розподіл повноважень між органами державної влади і місцевим
самоврядуванням;
–
розподіл дохідних джерел державного і місцевих бюджетів,
проведений відповідно до наданих владних повноважень і функцій;
–
організація міжбюджетних відносин і порядок надання трансфертів
місцевим бюджетам із державного;
–
стан фінансового ринку країни та реальні можливості органів
місцевого самоврядування у сфері використання запозичених (кредитів) і
залучених коштів (місцевих позик);
–
склад і фінансовий стан підприємств та інших суб’єктів
господарювання, які належать до місцевого господарства;
–
конкретні зусилля органів місцевого самоврядування, спрямовані на
забезпечення соціально-економічного розвитку територій, населених пунктів,
пошук альтернативних джерел доходів [5].
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Враховуючи недосконалість сучасної системи забезпечення фінансовими
ресурсами регіонів та необхідність коригування її з урахуванням сучасних умов
та потреб, було розроблено проект «Концепції реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні» з урахуванням
Європейської хартії місцевого самоврядування. Концепція збігається з
Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р. і
Передбачає, що впровадження цієї концепції повинно вирішити основні
проблеми фінансового забезпечення регіонів та забезпечити їх сталий розвиток.
До передбачених результатів від впровадження такої реформи належать:

формування територіальних громад, здатних і спроможних
самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання
місцевого значення;

створення умов для економічного та соціального розвитку
територіальних громад та їх об’єднань;

чіткий розподіл повноважень між рівнями органів місцевого
самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та територіальними
органами центральних органів виконавчої влади;

організаційна та матеріальна автономія територіальних громад та
органів місцевого самоврядування, наближення якості їхньої діяльності до
принципів Європейської хартії місцевого самоврядування;

наближення надання адміністративних та соціальних послуг до
жителів територіальних громад та їхніх об’єднань, підвищення якості цих
послуг;

формування системи контролю з боку держави та населення за
наданням адміністративних послуг; зменшення диспропорцій у доступі до
послуг у різних територіальних громадах;

покращення на цій основі якості життя людини в українських
містах, селищах та селах [4].
На основі аналізу Стратегії та Концепції можемо зробити висновок, що
для досягнення їх мети необхідними є узгодження цілей регіонального розвитку
та високий пріоритет реформ на державному рівні. Також для початку
реалізації таких змін необхідно підготувати належне нормативно-правове та
інституційне забезпечення, яке дозволить підвищити конкурентоспроможність
регіонів та сприятиме їх збалансованому розвитку в контексті євроінтеграції.
Проте також необхідно зауважити, що процес децентралізації хоч і
повинен покращити фінансове забезпечення регіонів в теорії, на практиці може
призвести до негативних наслідків. Децентралізація у країнах Європейського
союзу готувалась впродовж тривалого періоду, крім того, у більшості держав
для цього вже були передумови. Зокрема, Німеччина, яка завжди була
роздрібненою, за рахунок чого природно формувалась замкнута економічна і
адміністративна система регіону. В цій країні це, свого роду, традиція, дещо
скоригована та виведена на офіційний загальнодержавний рівень. Те ж саме
можна сказати і про Францію та Великобританію. Тому в таких країнах
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ефективність децентралізації як влади, так і фінансів є виправданою та
беззаперечною.
В умовах України, де традиційною була замкнена економічна система із
загальнодержавним управлінням, побудована на засадах взаємодопомоги,
солідарності та підтримки, процес децентралізації може мати дещо
непередбачувані наслідки. Перш за все, негативним фактором є велике
розшарування економічного потенціалу та ресурсного забезпечення, розвитку
та інфраструктури в регіонах, що автоматично призведе до різкої нестачі
коштів на фінансування окремих регіонів, а отже є необхідними налагодження
системи підтримки таких місцевостей та механізму її забезпечення на час
перехідного періоду.

Рис. 1. Заходи, які необхідно здійснити з метою налагодження належного
рівня управління та фінансування регіонів в умовах нової регіональної
політики
Ще одним суперечливим фактором може стати перехід від
централізованого управління. Враховуючи історичні та ментальні особливості
українського народу, такі зміни можуть викликати проблеми в управлінні на
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місцевому рівні та психологічне несприйняття. Це може стати суттєвим
дестабілізуючим фактором як для фінансової, так і для соціальної сфери, а отже
негативно вплинути на рівень розвитку та інвестування регіону.
З огляду на вищезазначене, реформування в системі управління та
розподілу фінансових ресурсів повинне здійснюватись поступово з належною
підготовкою та постійним моніторингом і аналізом ситуації та корегуванням
заходів у перманентному режимі. Також доцільно було би спершу здійснити
експеримент на невеликих територіях: в межах міст чи окремих громад з
типовими особливостями регіонів України реалізувати децентралізацію на
невеликий термін та проаналізувати ефективність такого заходу. Лише після
цього можна здійснювати загальнодержавну реформу, адже деструктивні
наслідки децентралізації навіть впродовж короткого терміну можуть дати
непередбачувані негативі зрушення в умовах економічної нестабільності та
військових дій на Сході України.
Таким чином, при реалізації нової політики управління та фінансування
регіонів, не обхід буде впровадити певні заходи. З’ясуємо їх (рис. 1).
Висновки і пропозиції. Таким чином, фінансове забезпечення розвитку
регіонів є процесом складним, комплексним і, з огляду на важливість потребує
особливої уваги та належного нормативно-правового забезпечення і контролю з
боку держави. В умовах економічної нестабільності та обрання європейського
вектору розвитку необхідними є суттєві реформи. Проте доцільно адаптовувати
європейський досвід до реалій України з постійним контролем за
впровадженням з метою уникнення негативних структурних зрушень. Лише в
умовах комплексного реформування з постійним контролем з боку держави
можливе налагодження системи ефективного фінансового забезпечення
розвитку регіонів.
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Досліджено проблеми управління економічною безпекою туристичних підприємств.
Встановлено основні зовнішні небезпеки туристичних підприємств. Запропоновано
методику управління зовнішніми небезпеками туристичних підприємств.
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Исследованы проблемы управления экономической безопасностью туристических
предприятий. Установлены основные внешние опасности туристических предприятий.
Предложена методика управления внешними опасностями туристических предприятий.
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The problems of economic security management tourism enterprises. The basic external
threats of tourism enterprises. The method of management of external dangers tourism enterprises.
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Постановка проблеми. Динамічність розвитку туристичних послуг,
урізноманітнення суспільних функцій та зростання ролі туризму як галузі
господарства в умовах глобалізації потребують розробки питань узгодження
туристської діяльності з природними, соціокультурними, екологоекономічними, інформаційно-технологічними можливостями як окремих країн і
регіонів, так і світового господарства в цілому. Практика свідчить про те, що
роль багатостороннього співробітництва набуває все більш актуального
значення. Стан розвитку туризму в Україні та зростання туристичних послуг в
Україні дає змогу констатувати факт, що за своїм туристично-рекреаційним
потенціалом Україна має всі можливості стати туристичною державою
світового рівня. [1, с. 218] Тому велике значення в даному напрямку відіграє
розробка методики управління зовнішніми небезпеками туристичних
підприємств в нинішніх складних економічних умовах.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми дослідження
управління економічною безпекою туристичних підприємств розкрито у
наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Квасній Л., Ковальова Д.,
Ільяшенка С. та інших
Виділення раніше не вирішеної частини проблеми. Проте недостатньо
розробленою і недієвою є методика управління зовнішніми небезпеками
туристичних підприємств.
Мета статті. Основною метою статті є розробка методики управління
зовнішніми небезпеками туристичних підприємств.
Результати дослідження. У англомовній науковій термінології для
визначення поняття економічної безпеки туристичного підприємства
вживаються два терміни – «safety of tourism» і «security of tourism», які мають
дещо відмінне змістове навантаження. Перший – може бути перекладений як
«безпечність туристів»; другий – як «безпека туристичної діяльності (бізнесу)».
Відповідно, економічна безпека туристичного підприємства за змістом поєднує
у собі значення обох термінів. На наш погляд, найкращим англомовним
відповідником терміну «економічна безпека туристичного підприємства» у
широкому розумінні є «safety and security of tourism» [2].

Рис. 1. Системна карта «туристичне підприємство – зовнішнє середовище»
Джерело: (авторська розробка)

Економічна безпека усіх цих складових забезпечує туристичному
підприємству безперервність технології надання туристичних послуг. Безпека
туристів є центральною у дослідженнях методики організації подорожей різних
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видів активного туризму і може мати певне значення для туристичного
страхування.
Система економічної безпеки туристичного підприємства обумовлена
такими міжнародними та національними нормативно-правовими актами:[3]
- декларація Гаазької Міжпарламентської конференції з туризму
зазначено: «Безпека, захист туристів і повага їх гідності є невід’ємною умовою
розвитку туризму»;
- документи 9-ї Генеральної асамблеї ЮНВТО;
- Хартія туризму і Кодекс туриста, прийняті Генеральною асамблеєю
ЮНВТО;
- Закон України «Про туризм».
Предметом економічної безпеки туристичного підприємства виступають
правові, економічні та виробничі відносини, матеріальні, фінансові та
інформаційні ресурси, які визначають його здатність забезпечувати досягнення
поставлених цілей.
Об'єкт економічної безпеки туристичного підприємства визначає зміст
безпеки, мету і засоби її забезпечення, безпосередньо впливає на формування
системи та механізмів її забезпечення. Особливості діяльності туристичного
підприємства обумовлюють принципи та функціональні складові безпеки та
впливають на вибір суб'єкта економічної безпеки.
Основними
завданнями
управління
зовнішніми
небезпеками
туристичного підприємства є:
– захист законних прав і інтересів туристичного підприємства і його
співробітників;
– збір, аналіз, оцінка даних і прогнозування розвитку обстановки;
– вивчення партнерів, клієнтів, конкурентів, кандидатів на роботу;
– виявлення, попередження і припинення можливої протиправної та іншої
негативної діяльності співробітників туристичного підприємства на шкоду
його економічній безпеці;
– забезпечення збереження матеріальних цінностей і відомостей;
– отримання необхідної інформації для розроблення найбільш оптимальних
управлінських рішень з питань стратегії і тактики економічної діяльності
туристичного підприємства тощо.
Основними
принципами
управління
зовнішніми
небезпеками
туристичного підприємства є:
1) системність – створення такої системи безпеки, яка б забезпечила
захищеність підприємства, його майна, персоналу, інформації, різних сфер
діяльності від небезпек і загроз, форс-мажорних обставин.
Організаційною формою комплексного використовування сил і засобів
повинна стати програма забезпечення безпеки підприємства;
2) своєчасність – виявлення різних деструктивних чинників, вживання
заходів щодо запобігання їхній шкідливій дії і нанесення збитку туристичному
підприємству;
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3) безперервність – система економічної безпеки повинна бути
побудована так, щоб вона діяла постійно, захищаючи інтереси туристичного
підприємства в умовах ризику;
4) плановість – організованість у функціонуванні системи безпеки.
Діяльність щодо забезпечення безпеки організовується на основі єдиного
задуму, визначеного в комплексній програмі та конкретних планах за окремими
напрямами і підвидами безпеки.
Методика
управління
зовнішніми
небезпеками
туристичного
підприємства охоплює такі етапи:
– вивчення специфіки бізнесу підприємства, сегмента, який воно займає на
ринку, штатного розпису, а також знайомство з персоналом;
– аналіз зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та
вивчення інформації про кризові ситуації, їхні причини і шляхи
врегулювання;
– аудит наявних засобів із забезпечення безпеки й аналіз їх відповідності
виявленим загрозам;
– моделювання нової системи економічної безпеки підприємства:
– розроблення плану усунення виявлених під час аудиту недоліків;
– підготовка пропозицій щодо удосконалення системи економічної безпеки
(у т.ч. створення служби безпеки на підприємстві, якщо такої не існувало,
чи системи безпеки на її базі, визначення механізмів її забезпечення та
розроблення організаційної структури управління системою),
– розрахунок усіх видів необхідних ресурсів;
– планування щомісячних витрат на забезпечення функціонування системи
економічної безпеки (бюджет);
– затвердження керівництвом моделі нової системи та бюджету на її
утримання;
– формування нової системи економічної безпеки;
– оцінка ефективності сформованої системи, а також її удосконалення.
Основне значення методики управління зовнішніми небезпеками
туристичного підприємства полягає в тому, що вона повинна мати
попереджувальний характер, а основними критеріями оцінки її надійності
та ефективності є:
− забезпечення стабільної роботи туристичного підприємства, збереження
і примноження фінансів і матеріальних цінностей;
− попередження кризових ситуацій, у тому числі різних надзвичайних
подій, пов'язаних з діяльністю «зовнішніх» або «внутрішніх супротивників».
Загостренню рівня небезпеки туристичного підприємства передує
низка негативних зовнішніх факторів, які необхідно вчасно виявити:
1.Соціально-політичні фактори:
– мілітаризація;
– соціальна справедливість;
– верховенство закону;
– неспроможних ділових партнерів, раніше звільнених за різну
провину співробітників підприємства, а також правопорушення з
ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

67

боку корумпованих елементів з представників правоохоронних
органів і органів контролю;
2.Економічні фактори:
– інвестиційна привабливість;
– девальвація;
– протиправна діяльність кримінальних структур, конкурентів, фірм і
фізичних осіб, що займаються промисловим шпигунством або
шахрайством,
– купівельна спроможність населення;
3.Фактори рівня безпеки:
– повна відсутність гіпотетичних загроз;
– відтерміновані загрози;
– прямі загрози;
4. Фактори етно-культурної толерантності:
– відсутність стереотипів;
– прояви ксенофобії;
– домисли.
Аналіз наведених вище зовнішніх небезпек дозволяє зробити висновок
про те, що надійний захист будь-якого туристичного підприємства можливий
лише при комплексному і системному підході до його організації.
Організаційними заходами, що забезпечують реалізацію методики управління
зовнішніми небезпеками туристичного підприємства, можуть бути:
1) створення координаційного центру на чолі з керівником організації,
оперативним органом якого є служба безпеки;
2) розроблення і затвердження наказом по туристичному підприємству
нормативно-методичного забезпечення стратегії;
3) ресурсне забезпечення і цільове використовуванням ресурсів.
Комплексна система економічної безпеки туристичного підприємства
повинна включати в себе комплекс взаємозв’язаних заходів організаційноправового характеру, що здійснюються спеціальними органами, службами,
підрозділами суб’єкта господарювання, спрямованих на захист життєво
важливих інтересів особистості, підприємства і держави від протиправних дій з
боку реальних або потенційних фізичних або юридичних осіб, що можуть
призвести до істотних економічних утрат та забезпечення економічного
зростання в майбутньому.
Отже, на основі викладеного матеріалу необхідно зазначити, що
основними заходами, які необхідно здійснювати керівництву туристичного
підприємства в процесі управління економічною безпекою, є наступні:
– формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу,
прав інформації, технології та устаткування);
–загальностратегічне прогнозування та планування економічної безпеки
за функціональними складовими;
–стратегічне планування фінансово-господарської діяльності ;
–загально-тактичне планування економічної безпеки за функціональними
складовими;
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–тактичне планування фінансово-господарської діяльності туристичного
підприємства;
–оперативне управління фінансово-господарською діяльністю;
–здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;
–загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.
Тому, тільки при комплексному здійсненні в необхідному обсязі
зазначених заходів вітчизняні туристичні підприємства зможуть досягти
належного рівня своєї економічної безпеки.
Досліджені аспекти управління зовнішніми небезпеками туристичного
підприємства доводять необхідність формування системи забезпечення
економічної безпеки на вітчизняних туристичних підприємствах, що зможе
вплинути на ефективність їхнього функціонування у нинішній кризовій
економіці України.
Висновки та пропозиції. Зовнішні небезпеки — це сукупність активних
суб'єктів господарювання, економічних, суспільних і природних умов,
національних і міждержавних інституційних структур та інших зовнішніх умов
і факторів, які діють навколо туристичного підприємства і впливають на
результати його діяльності. Кожен з них є зовнішнім фактором впливу.
Зовнішні фактори впливу — це умови і фактори, які підприємство не може
змінити, але повинно постійно враховувати у своїй діяльності: політична
нестабільність країни, суспільно-політичний устрій, економічні умови,
екологічні умови тощо. На наш погляд, туристичне підприємство для того , щоб
працювати і розвиватися, має не просто пристосуватися до зовнішнього
середовища шляхом адаптації своєї внутрішньої структури і поведінки на
ринку, а й активно управляти зовнішніми умовами. Це положення покладено
в основу
методики управління зовнішніми небезпеками туристичних
підприємств в нинішніх умовах високої невизначеності зовнішнього
середовища. Завдання стратегічного управління полягає у забезпеченні такої
взаємодії туристичного підприємства із зовнішнім середовищем, яка дасть йому
можливість підтримувати потенціал на рівні, необхідному для досягнення його
цілей і виживати у довгостроковій перспективі. Щоб визначити стратегію
поведінки туристичного підприємства і реалізувати її, керівництво повинно
мати поглиблене уявлення про зовнішнє середовище, тенденції його розвитку і
місце, яке підприємство в ньому займає. При цьому зовнішнє оточення
вивчається у першу чергу для того, щоб виявити загрози і потенційні
можливості, які туристичне підприємство повинно врахувати при визначенні і
досягненні своїх цілей.
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Tourism is reputed to be the world’s largest industry. Its revenues support a
significant proportion of the economies of many nations and it is one of the largest
employers worldwide. Its contribution to gross national product, employment and
regional development are well documented and, unlike many other sectors, it is
forecast to grow in importance in the coming decades as leisure time increases
Technology-enabled tourism, commonly referred to as e-tourism, is now
impacting every aspect of how hospitality and tourism organizations conduct
business. Industry members are forced to keep up with new technologies to remain
competitive, and hospitality and tourism graduates are increasingly challenged to
bring forward current skills and competencies in the field of e-tourism. The need to
constantly update educational curriculum is critical, as new technologies
continue to span across hospitality organizations and the globe. [1]
Tourism is acknowledged to be very information intensive. Tourists need
information before going on a trip to help them plan and choose between
options, and also increasingly need information during the trip as the trend
towards more independent travel increases.
The new and rapid growth of ICT has changed the face of the word. ICT has
become the main influential determinant in economic, social and human
development.
Technology plays an important role in the hospitality and tourism industry.
Both customers and businesses can benefit from advances in communication,
reservations and guest services systems. Technology allows continuous
communication and streamlines the guest experience, from reservation to
checkout.[2]
Market wisdom today suggests that hospitality companies must embrace
technology to compete against traditional competitors, as well as entrants that build
their businesses with the latest technology. In this changing environment, new models
of distribution must be designed to lead the charge. A strategic information
management function should facilitate the business mission of its enterprise through
managed information, managed processes, and managed Information Technology
(IT). Broadly, current applications of computer technology in the hospitality and
tourism industries can be grouped into three main areas, operational, guest services
and management information. The overall functionality of these applications is
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similar across a range of different hospitality organisations though the technology
used to support them may vary. Large, city-centre hotels, for instance, tend to use
minicomputers for their property management system (PMS) work. Microcomputers
are employed elsewhere. The diffusion of the system of information technologies in
tourism will increase the efficiency, quality and flexibility with which travel services
are supplied. It has already led to the generation of new services, such as online
brochures and interactive videotext. Technology has the greatest impact on the
marketing and distribution of travel but leaves relatively untouched the humanintensive areas of guest-host relations and supplier-consumer relationships.
Information technologies applied to the tourism system will increase the efficiency
and quality of services provided and leads to new combinations of tourism services.
All this could not be achieved without changing the manifest human high touch
content of travel. It is the systematic use of the system of information technologies by
all tourism suppliers, together with its profound impact on the travel industry, which
creates the foundation for a new tourism best practice and a total system of wealth
creation. Information and communication technology can be used not only for
operational purposes, but also for tactical and strategic management. This empowers
tourism and hospitality enterprises to communicate directly and more efficiently with
prospective customers and suppliers as well as to achieve competitive advantage. One
of the most established ways to analyze and develop complex systems (such as ebusiness) is to organize them in a meaningful structure. [3]
Technological progress and tourism have been going hand in hand for years.
Since the 1980s, ICT have been transforming tourism globally. Developments in
ICTs have undoubtedly Vision 2020: Innovation, Development Sustainability, and
Economic Growth 833 changed both business practices and strategies as well as
industry structures. The establishment of the Computer Reservation Systems (CRSs)
in the 1970s and Global Distribution Systems (GDSs) in the late 1980s, followed by
the development of the Internet in the late 1990s, have transformed the best
operational and strategic practices in the industry dramatically. If the past 20 years
have seen an emphasis on technology per se, then since the year 2000 we have
been witnessing the truly transformational effect of the communications
technologies. This has given scope for the development of a wide range of new tools
and services that facilitate global interaction between players around the world.[4]
At present, the formation of tourist product involves the use of global
distribution systems GDS (Global Distribution System), providing quick and easy to
book travel tickets, booking hotel accommodation, car rental, currency exchange,
booking of tickets for entertainment and sports programs, etc.
Table 1
The world's largest GDS
The reservation system
Amadeus
Galileo
Sabre
Worldspan

Supporting airlines
Lufthansa, Iberia, Air France, SAS
United Airlines, British Airlines, KLM, Austrian American
Airlines Delta Airlines, TWA
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The Internet has a powerful impact on hospitality and tourism. For many
businesses and locations, the experience starts long before a traveler arrives--it begins
with the first visit to the website, when a person sees photos of the location and gets a
sense of what to expect. In the hospitality and tourism business, effective use of
Internet technologies can improve revenue. Websites, blogs, online advertising, social
media, online ordering and information repositories all help convince customers to
choose a location or business. With the advent of the Internet, marketers have access
to the technology to customize products and communicate directly with smaller target
markets. The Internet is now firmly established as a marketing tool. It serves as an
integral part of the marketing mix, serving as a digital distribution channel as well as
an electronic storefront. Consumers in the Internet medium are more than just passive
recipients in the marketing process. The Internet is an interactive medium as opposed
to traditional marketing which usually allows only one-way communication from
marketer to consumer [5]
The information on the Internet, however, is chaotic and loosely structured,
mainly due to its immaturity and the lack of any type of standardisation. It is
anticipated that eventually GDSs will take advantage of the openness of the World
Wide Web (WWW) and develop suitable interfaces for consumers and the industry.
Sabre has already launched Travelocity, an electronic travel agency, while other
GDSs have announced similar actions or cooperations with travel providers on the
Internet. These include Worldspan with Expedia and Amadeus with the Internet
Travel Network. IT and the Internet have transformed distribution of the tourism
product to form an electronic market-place where access to information is instantly
achievable. The dramatic ongoing development of the Internet has resulted in the reengineering of the entire production and distribution process for tourism products. As
a consequence of this technological explosion, the packaging of tourism is becoming
much more individualistic, leading inevitably to a certain degree of channel
disintermediation, a process that will offer new opportunities and threats to all
tourism partners.
Technologies such as mobile devices, are seen these days as transportable
smart computers, and have become part of our life styles. Conceding to this fact,
cited that the application of social local mobile has triggered the practice of
tourists bringing own mobile devices onsite and engaging in mobloging. And
in the very near future these mobile devices technology will create a whole range of
new tourists’ experiences. Although other researchers have published papers on cocreation tourists experiences as well as technology enhanced experiences in
the past years, advocates that there is no extensive literature in this area of research.
Hotels usually use computers in their core-information processing centres of
marketing and distribution, front-office, back-office and food and beverage control.
Information technologies are diffusing in eight key areas of hotel operations:
marketing, distribution, reservations and sales; telecommunications; guest
accounting; room management; back office; food and beverage control; energy
management; and safety and security. Product distribution is a critically important
function of hotels. Information technologies, such as computerised reservations
systems and video brochures, assist hotels in marketing and distributing their bedISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9
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nights. For hotels, the employment of information technologies to link together their
front-office, back-office and off and beverage departments may be necessary for the
efficient and cost-effective delivery of their services. However, it will not be
sufficient to guarantee the sale of hotel bed-nights. Without links to international
marketing and distribution networks, hotel bed-nights cannot be sold. Reservations
are a key to the sale of hotel bed-nights. Reservation systems, depending on the
software and sophistication, contain information and generate various reports on
rooms availability, cancellations, etc. In addition, the database can generate forecasts
on expected arrivals, departures and rooms sold. Information contained in, and
generated by, hotel reservation systems is an invaluable source of marketing
information and can generate mailing lists, client profiles and preferences. It can also
monitor hotel performance through the development and processing of guest
questionnaires. Reservation systems also allow hotels to carry out travel-agency and
tour-operator analyses in order to determine which agencies and operators
consistently generate business for the hotels. There are two principal areas in which
information technologies are helping hotels to improve their communications in their
internal inter-departmental communications and in their external links with agents,
suppliers, reservation systems and data networks. The internal inter-departmental
links of the hotel are facilitated by computers and communications technologies,
which serve to integrate the front-office, back office and food-beverage operations.
This is facilitated through computer-to-computer communications. Cooper and et al.
(1999) believe that the external hotel communication links are necessary between
hotel and head office, between hotels and their national environment, such as stock
market information. Communications technologies include digital telephone systems,
teleconferencing, satellite broadcasting, videotext and audiovisual information tools,
image communication and various communication networks for reservations and
communications. Telephone systems have been substantially improved to incorporate
features such as call accounting systems. Automatic call-accounting systems now
help to transform their telephone calls into important profit centres of the hotels. As
marketing technique, for instance, hotels can offer long-distance telephone calls at
discount rates to their guests and still find it profitable. [6]
Room-management systems can give updated information on room occupancy
and status and they assist in scheduling housekeeper duties for maximum efficiency.
Rooming lists, arrivals, stay-overs, extended stays, departures and room preferences
can all be handled by room-management systems. Electronic data interchange (EDI)
is an open and essentially cooperative technological infrastructure. While it is
possible to gain short-term competitive advantage from embracing EDI ahead of
competing organisations, it is now generally accepted that there is no scope within
the inter-organisational system for the kinds of barriers to competition suggested by
the work of Porter and other. Large hotel chains have considerably more ability to
control the way in which they implement EDI. Cooper (1989) points that EDI’s
ability to support inter-organisational processes forming part of a multi-organisational
value chain as part of business process redesign. Many companies tend to view EDI
merely as a way of transmitting formatted data across organisational boundaries. The
integration of computers and communication technologies allows hotels to control
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their internal operations and external operations from a single integrated management
system. This comprehensive system of information management can become a very
powerful toll for wealth creation for the hotel industry. With a comprehensive system
in place all levels of management are supposed to be involved in it and to depend on
it to inform most decision-making.
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1. Method of research
1.1. Strategy Research
Will be used for research strategy combined inductive-deductive because of the
complexity of the topic. The research will use quantitative or deductive strategy to
enable testing of hypotheses, and to understand the phenomenon should be collected
and used qualitative Dehna inductive strategy.
1.2. Actions to collect methodological
Quality procedures
Qualitative procedures that will be used in the research are free implementation
of interviews with workers in the enterprise, in order to reach the information
whether they are satisfied and do influence their knowledge to better results in the
enterprise / organization.
Documents and reports on enterprise work so far will be available for research,
in order to gather objective and reliable information that will affect the answer to the
goals set.
To realize this survey and interview data to test hypotheses we surveyed 80
employees (50 employees from the company Eng Office LLC and 30 employees
from the company Ask Trade LLC) and have interviewed two managers of the
companies mentioned above, which will present a brief history about them.
From history to see companies , which have attached in the appendix shows
that these companies need to be in step with modern management after being
subjected to a market with high competition from companies that have high standards
of management and quality , through the questions in the survey and interview will
try to prove the hypothesis presented .
1.3. Framework hypothesis
During processing work (thesis), that are easily understood set three types of
hypotheses:
• The general hypothesis that includes the subject
• Specific hypotheses that process parts subject
• Individual hypotheses which relate to narrow segments.
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1.3.1. The general hypothesis
Management role in the development of human resources depends on many
indicators among which are essentially own people in the organization , functions of
management , culture and ethics , as well as its human resource development and
management in the field of business organization in contemporary society .
1.3.2. Specific hypotheses
1. How many more people to be active in the organization, the more will be
highlighted the role of management.
2. The role of management depends on its function in the organization.
3. If the culture and ethics of individuals in the organization is more
pronounced then the role of management will come into play.
4. If the management of human resources in the field of business and modern
society stems from its strategy then its organization management role will be deeply
understood.
1.3.3. Individual hypotheses
1. The better the flow functions of planning, organizing, leading and
controlling the human factor in business sphere, the more pronounced will be the
management of the organization in modern society.
2. If the culture and ethos of the organization are determined by certain norms
and rules of conduct written, then pronounced will be the role of management.
3. If the strategy of the organization is then formulated precisely the level of
human resource management during its development in modern society will be on a
higher pedestal.
2. Analysis and interpretation of results

Chart. 1
The question "Do the people / employees in your company to raise your role as
a manager?" We got these answers:
Eng Office LLC Manager: Yes, cooperate flexibly.
The manager of the KPS Trade: Anyway, no they will not be able to function.
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From this we see that both companies attach a special importance to
cooperation and coordination with the employees, so they plan together with their
workers who have jobs to perform in the future and appreciate them very high
especially manager ask Trade Company LLC.
To the question: Do you respect your employer 80 respondents answered yes.
This shows that employees feel valued and when managers are part of
management functions and assess them for their work.
The first hypothesis individual How best to stem the functions of planning,
organizing, leading and controlling the human factor in business sphere, the more
pronounced will be the management of the organization in modern society is certified
100%.
To the question "Do you behave under Regulation" 78 answered yes while only
2 to NO
This means that the two companies is included culture, where 97% of
employees know to
behave
and
it
The second individual hypothesis
facilitates the work
of the manager.
No
3%
Yes
No

Yes
97%

Chart. 2
So the second hypothesis Individual If culture and ethics in the organization are
determined by certain norms and written rules of conduct , the more pronounced will
be the role of management has been proved correct by the response of 97 % of
respondents.
If we look at individual third hypothesis we submitted this question
Will the job analysis and planning of human resources at your company, career
development and did formulate a common strategy for future goals within the
company?
And we got these answers:
Eng Office LLC Manager: Yes, I create work in order to achieve through
people, simultaneously with this thing develop themselves and my employees, and
the fact that regardless of the future and future plans in the enterprise.
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The manager of the KPS Trade: Yes, on both sides develop as an individual
and work of building their careers, work experience and walk around it to experience
a future of enterprise goals.
So this hypothesis is proven 100 %.
To the question: What is your education level? We've got answers middle
school
and
high
62
employee’s 18 employees
Medium
22%

Chart. 3.
High

By seeing the works that
High
needed
knowledge
and
78%
qualifications
have
18
employees
with
higher
education and for jobs
packing, transportation and
other works in the company are 62 workers with secondary education.
From surveys we see that no employee education Master's degree or doctoral
degree, from this we conclude that these two companies do not have departments of
development and research.
Question, «After your employment or you have trained your employer» are
answered with YES - 52 employees and with NO - 28 employees.
Medium

Training after employment

Chart. 4.

High school
22%
Advanced education

From this question
we see that the
Advanced
company
Trade
education
78%
LLC pay great
attention to the
training
and
advancement
at
work since 40 % of employees have had training after employment. Through these
trainings which managers aim to increase the productivity of their employees at
work? We understand from the answer:
The manager of the KPS Trade: Yes, I train employees in the ongoing
enterprise, especially if placed on any new system or program to work and also if you
buy any new car will give instructions as used and according to me this is training
continuing employees.
High school
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Eng Office courses LLC Company pays no training at all. We understand from
the manager replied:
KPS Office Manager Eng: No, I think it is not right, they already know their
way of working and work flow.
Through question: Are your employees highly motivated to perform their
duties in your firm?
Eng Office LLC Manager: Yes, basically are motivated, consulted about the
work and it clearly shows their motivation.
The manager of the KPS Trade: Yes, they are motivated for this are well paid.
From this we see that the company manager Eng Office LLC used not only as a
means of motivating salary but also become part of enterprise development, and the
manager of the KPS Trade Ask the company tries to motivate employees only
through financial means.
On the question: What motivates you in your work?
We get these answers
Chart. 5
From this we see these
answers
Salary
participates with 69 %
(55
workers),
collectively with 27 %
(22
workers)
and
Work 4 % (3 workers).
Thus we see that
salary is the main
motivator for wage
workers surveyed , is
as motivating collective weight , and satisfaction at work is motivating only 4 % .
3. Findings and recommendations
Taking into account the role of the people as resources management in modern
society is depending on their culture and ethics of behavior in organization
management overhead will plan and control people's knowledge and skills with the
rate previously determined and rules of conduct , which all of this lead to the
successful implementation of organizational goals .
People that have no basis in their educational status must be trained and
improved. The leader helps the management to direct and lead human potential
towards priority goals for the individual and for the organization through its business
scope of work. The role of human resource management to formulate strategy shows
good relationship with the organization’s mission and goals.
The movement of management in the organization can be enable through
planning, recruitment, selection, socialization, training, performance and promotion
of human resources analyzed the data with the flexibility.
The people with their faith, values, knowledge and skills through their
motivation and commitment to the organization in the field of business and modern
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society allow management to improve the performance and be more successful in the
future.
In the sphere of business in modern society and the changes observed constant
new challenges, therefore human resource management will try individuals in the
organization to continuously educate, improving their knowledge and skills with
those previously obtained , raising spirit their creative and innovative so bold and
responding to the new situation by which the role of management in the organization
will become more pronounced, and all this would imply even more effectively the
human resources manager in the organization in some future directions in modern
business work .
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Appendix
1) Survey
1. Are you aware of the performance of your duties and do it correctly in your
superior leadership?
a) Yes
b) No
2. Have you been trained prior to employment?
a) Yes
b) No
3. After employment, training or you have kept your employer or supervisor?
a) Yes
b) No
4. What motivates you in your work?
a) Salary / wage per
b) Collective
c) His work
5. Do you keep your employer and are you satisfied with his role as a leader?
a) Yes
b) No
6. Do they behave in accordance with the rules of written norms and rules in
your work?
a) Yes
b) No
7. Are you satisfied with your work and your employer about how he treats?
a) Yes
b) No
8. What is your level of education?
a) Primary education
b) Secondary education
c) Higher Education
d) Master of Science
e) PhD
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2) Interview
1. Do the people / employees in your company to increase your role as a
manager?
Eng Office LLC Manager: Yes, cooperate flexibly.
The manager of the KPS Trade: Anyway, no they will not be able to function.
2. Are you satisfied with the performance of your employees?
Eng Office Manager LLC: Partly yes, people who work in my company
correctly and timely perform their duties and I am pleased with their work.
Trade Manager LLC: yes, people in the company are very hardworking.
3. Are your employees highly motivated to perform their duties in your firm?
Eng Office LLC Manager: Yes, basically are motivated, consulted about the
work and it clearly shows their motivation
The manager of the KPS Trade: Yes, they are motivated for this are well paid.
4. Did you set the cultural norms and ethical behavior of employees at your
company!
Eng Office LLC Manager: I have located such rate, but people in my company
know how to behave, if you do not like their behavior will take steps to remove them
from work.
Trade Manager LLC: yes, it is necessary since the authority and respect and
culture are valuable priorities.
5. Do you respect the employees and whether they accept your role as a leader?
Eng Office LLC Manager: Yes, yes, their respect level is high and accepted as
leader, while I guide.
The manager of the KPS Trade: Yes, it very well.
6. Does the key significance assessment and supervision of human
performance for long-term operation of your enterprise?
Eng Office LLC Manager: Yes, we can not be sure unless you check and go
swimming, but sometimes mistakes are made in the right direction cooperatively
work and anyway it is crucial for the future of the enterprise.
The manager of the KPS Trade: In reality I am very strict and do not dare to
make mistakes, while the existence of the company in the market for a long time is
the main goal of my work.
7. Will the job analysis and human resource planning in your company, career
development and whether formulate joint strategy for future goals within the
enterprise?
Eng Office LLC Manager: Yes, I create work in order to achieve through
people, simultaneously with this thing develop themselves and my employees, and
the fact that regardless of the future and future plans in the enterprise.
The manager of the KPS Trade: Yes, on both sides develop as an individual
and work of building their careers, internships, and walk all this is experience for a
future enterprise goals.
8. What is the key thing for getting people during the recruitment and selection
process for working at your company?
Eng Office Manager LLC : This is depending on the sector and knowledge ,
ask engineers to be highly educated , while in storage and packaging where education
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is not done right , except that talent and willingness to work, be physically stable and
sustainable for which have previously been trained .
The manager of the KPS Trade: I my men before I hired and trained 'vet
selected the wisdom and education, talent, communication skills and their
effectiveness.
9. Have you established measures for training and developing your employees?
KPS Office Manager Eng: No, I think it is not right, they already know their
way of working and work flow.
The manager of the KPS Trade: Yes, I train employees in the ongoing
enterprise, especially if placed on any new system or program to work and also if you
buy any new car will give instructions as used and according to me this is training
continuing employees.
10. A successful planning is employees at your company during work
performance and whether you know the right direction to employees as a manager in
the performance?
Eng Office LLC Manager: Yes, absolutely, I am pleased manager planning job.
The manager of the KPS Trade: As I said earlier the plan work, and the
workers are forced to pass on and thus perform their job duties and goals achieved
most cases.
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Проведен комплексный анализ рисков железнодорожного холдинга на примере АО
«Казахстан Темір Жолы». Внесены предложения по минимизации рисков при управлении
железнодорожным холдингом.
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The complex analysis of the risks of the holding rail as an example of "Kazakhstan Temir
Zholy". Proposals to minimize risks in the management of the railway holding.
Keywords: risk management, holding, railway transport, the transport strategy.

Постановка проблемы. Доля железнодорожного транспорта в общем
грузо- и пассажирообороте страны составляет около 60%, при этом его доля в
доходах от перевозок всеми видами транспорта составляет 20%. Это
обстоятельство делает развитие железнодорожного транспорта одним из самых
приоритетных в решении инфраструктурных проблем страны. Единственным
перевозчиком грузов и оператором магистральной железнодорожной сети в
стране является АО «Казахстан Темір Жолы» (КТЖ). Компания полностью
контролирует магистральную железнодорожную сеть, рынки услуг
локомотивной тяги и аренды вагонов. На КТЖ приходится 68% всех грузовых и
около 60% пассажирских перевозок республики.
Анализ последних исследований и публикаций. В стране разработана
и реализуется Транспортная стратегия Казахстана до 2015 года. Ее цель –
модернизация всей транспортной системы и эффективная интеграция
республики в мировую экономику. В частности, планируется построить около
1600 км новых и электрифицировать 2700 км уже существующих
железнодорожных участков. Акционерное общество «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» (далее - Компания) осознает важность управления
рисками как ключевого компонента системы корпоративного управления
Компании и ее дочерних организаций (далее – Группа), направленного на
своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков,
которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Группы.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Внедрение и
совершенствование корпоративной системы управления рисками является
необходимым условием достижения стратегических и операционных целей. АО
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«НК «ҚТЖ» контролирует риск ликвидности в соответствии с требованиями
Единственного акционера по управлению риском ликвидности. АО «НК
«ҚТЖ» (далее – Компания) управляет риском ликвидности путем постоянного
мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и сравнения
сроков погашения финансовых обязательств. В соответствии с Правилами
управления риском потери ликвидности (утверждены решением Совета
директоров от 24 ноября 2009 года протокол №7) Компания на ежедневной
основе проводит анализ текущих остатков ликвидных средств и планируемых
притоков/оттоков ликвидных средств, на ежеквартальной основе осуществляет
мониторинг риска ликвидности, а также контроль соблюдения пороговых
значений по финансовым ковенантам.
Цель статьи. Решением Правления Компании от 25 июня 2010 года
(протокол №02/11) утверждены максимально допустимые лимиты по прямым
(балансовым) обязательствам на банки-контрагенты. Данные лимиты
установлены в соответствии с Правилами установления лимитов по
балансовым обязательствам, мониторинга внебалансовых обязательств банковконтрагентов и управления временно свободными деньгами акционерного
общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних
организаций, утвержденных решением Совета директоров от 24 ноября 2009
года (протокол №7). Компания на ежемесячной основе осуществляет контроль
и мониторинг лимитов по прямым обязательствам на банки-контрагенты.
Решением Правления от 29 мая 2012 года (протокол №02/13) утверждены
максимально допустимые страновые лимиты. Компания на ежемесячной основе
осуществляет контроль и мониторинг страновых лимитов. Поддержание
корпоративной
системы
управления
рисками,
которая
позволяет
исполнительным органам и органам управления организаций, входящих в
Группу, эффективно управлять и распределять по приоритетным направлениям
ресурсы для обеспечения приемлемого для Группы уровня рисков и получения
наибольшей отдачи от таких вложений за счет идентификации, оценки,
управления и мониторинга рисков.
Результаты исследования. Компания в основном подвержена риску,
связанному с изменением курса доллара США в связи с тем, что заимствования
привлекаются преимущественно в долларах США. В рамках управления
данным риском Компания на ежедневной основе осуществляет мониторинг
изменения валютных курсов USD/KZT, а также других показателей, влияющих
на изменение валютного курса: курсы USD/RUR, USD/EUR, цен на нефть,
сырье. При этом с целью контроля валютного риска, при управлении временно
свободными деньгами, АО «НК «ҚТЖ» контролирует уровень временно
свободных денег, выраженных в долларах США. В соответствии с Правилами
управления валютным и процентным рисками (утверждены решением Совета
директоров от 24 ноября 2009 года, протокол №7) Компания ежеквартально
осуществляет мониторинг текущей валютной позиции Группы АО «НК
«ҚТЖ»,а также оценку процентного риска. По состоянию на 30 июня 2012 года
уровень валютной позиции в долларах США составляет (-232 442 416) тыс.
тенге. Основная часть - это еврооблигации Компании, а также займы в долларах
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США. Решением Совета директоров Компании от 23 декабря 2010 года
(протокол №9) утверждена Политика хеджирования валютного и процентного
рисков.
Факторы
внешней
среды

вход

Обеспечение
разработки и
реализации
управленческого
решения

Компоненты решения, которые
не участвуют в управлении
рисками

Субъект
риска
(ЛПР)

Объект
риска
(проект,
процесс)

Управленческое решение

Результат
реализаци
и решения

выход

Прибыль, мотивация
Научные
основы
разработки
решения

Рис. 1. Логическая схема управления рисками
Политика хеджирования валютного и процентного рисков акционерного
общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» разработана с
целью минимизации (снижения) процентных и валютных рисков, возможных в
связи с неблагоприятным изменением курса тенге по отношению к
иностранным валютам и неблагоприятным изменением ставок вознаграждения
по займам с плавающей процентной ставкой. Логическая схема управления
рисками представлена на рис. 1.
С учетом вышеприведенных рискообразующих факторов, предлагается
следующая схема классификации рисков на железнодорожном транспорте,
которая представлена на рис. 2.
Геополитические

Ценовые

Техногенные

Макроэкономические

Риски желенодорожного
транспорта

Экологические

Законодательные

Сокращение
бюджетного
финансирования
Кадровые

Рис. 2. Классификация рисков железнодорожного холдинга
Выводы. Мониторинг корпоративной системы управления рисками является
важной частью всего бизнес-процесса и оценивает как наличие такой системы, так
и реализацию ее компонентов. Мониторинг осуществляется путем постоянного
отслеживания выполнения политики,
процедур и мероприятий системы
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управления рисками, целевых проверок или используя оба метода. Масштаб и
частота целевых проверок зависит от оценки рисков и эффективности постоянного
мониторинга.
Органы управления и исполнительные органы организаций,
входящих в Группу, должны информироваться о недостатках системы управления
рисками.
Библиографические ссылки:
1. Атамкулов E.Д., Жангаскин К.К. Железнодорожный транспорт Казахстана: Активы и
экономика / Под общ. ред. Б.К. Алиярова: Монография, Том 4. – Алматы: Экспресс,
2005.
2. Стратегия развития АО «НК «Қазақстан темiр жолы» до 2020 года.
References:
1. Atamkulov ED, Zhangaskin KK Rail Kazakhstan: Assets and economics / Under total. Ed.
BK Aliyarova: Monograph, Volume 4 - Almaty Express, 2005.
2. Development Strategy of JSC "NC" Kazakhstan Temir Zholy "until 2020.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

88

Наукове видання

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Економіка і Фінанси
SCIENTIFIC JOURNAL

Economics and Finance
№ 8-9, 2015
Журнал включено до Російського індексу наукового цитування (РИНЦ)
Index Copernicus International
Матеріали публікуються українською, російською й англійською мовами

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

89

Засновник і видавець: Дробязко Світлана Ігорівна
E-mail: ecofin.at.ua@gmail.com
Сайт:http://ecofin.at.ua
Поштова адреса: 49107, м. Дніпропетровськ, а/с 5720
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 20225-1025-Р
Віддруковано: ПП Шевелєв Є. О.
52005, с. Ювілейне, вул. Фрунзе, 8/11.
Свідоцтво про внесення до державного реєстру
Серія ВОО № 677317 від 11.01.2007 р.
Формат 60/84/8 Підписано до друку: 28.09.2015 р.Наклад 150 прим.

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

90

ISSN 2311-3413 ▪ Економiка і Фiнанси ▪ Economics and Finance ▪ 2015 ▪ № 8-9

91

